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مدیریــت کیفیــت فراگیــر بــه تدریــج بــه امــری نهادینــه تبدیلشــده و بســیاری از مؤسســات و صنایــع در محیطهــای فرهنگــی ،رقابتــی و در
حــال تغییــر توجــه خــود را بــه آن معطــوف کــرده انــد .گرایــش زیــاد ســازمانهای ایرانــی نیــز در اســتقرار مدیریــت کیفیــت فراگیــر()TQM
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موجبشــده اســت کــه دانشــگاهیان و محققــان کشــور نیــز بــه تازگــی تحقیقــات قابلتوجهــی در ایــن زمینــه انجــام دهنــد .امــا عــدم توجــه بــه موانــع و
چالشهــای اساســی موجــود در بــه کارگیــری موفقیتآمیــز نظامهــای مدیریــت کیفیــت در ســازمانهای ایرانــی موجبشــده اســت کــه زمینههــای
الزم بــرای تحقــق کامــل ایــن سیســتم فراهــم نشــود .لــذا شناســايي موانــع بهکارگیــری مدیریــت کیفیــت فراگیــر در ســازمانها ،نخســتین گام در
پيادهســازي ایــن سیســتم محســوب میشــود .در ایــن پژوهــش پــس از بررســی موانــع اصلــی مدیریــت کیفیــت فراگیــر در صنعــت گاز از طریــق مــرور
ادبیــات و مصاحبــه بــا خبــرگان ،پنــج مانــع اصلــی اولویتبنــدی شــده اســت .بدیــن منظــور بــا اســتفاده از تکنیــک جدیــد تحليــل نســبت ارزيابــي
وزندهــي تدريجــي ( ،2)SWARAوزن نهایــی موانــع تعییــن و بهترتیــب اهمیــت رتبهبنــدی شــده انــد .نتایــج نشــان داد کــه موانــع نیــروی انســانی
بهعنــوان مهمتریــن مانــع در پیادهســازی سیســتم مدیریــت کیفیــت فراگیــر در صنعــت گاز بــوده و موانــع روی ـهای نیــز در اهمیــت آخــر قــرار دارد.
لــذا صنعــت گاز بــا پرداختــن بــه ایــن موانــع بــر مبنــای اهمیــت ،گامــی بــزرگ در پیادهســازی موفقیتآمیــز نظــام مدیریــت کیفیــت فراگیــر خواهــد
برداشت.
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موانع بهکارگیری ،مدیریت کیفیت فراگیر ،تحليل نسبت ارزيابي وزندهي تدريجي.

 1مقدمه

بــرای اطمینــان از اینکــه محصــوالت و خدمــات ،کیفیــت

طراحیشــده را دارا هســتند ،تعهــدی کیفــی در سرتاســر
ســازمان الزم اســت .ایــن نگــرش بــه مدیریــت کیفیــت،

در کل ســازمان بــه شــکل آنچــه مدیریــت کیفیــت جامــع
نامیــده میشــود ،ظاهــر میشــود .افــراد ممتــاز زیــادی
در رشــد آگاهــی کیفــی در آمریــکا ،ژاپــن و ســایر کشــورها

اثرگــذار بودهانــد .معروفتریــن ایــن افــراد کســانی همچــون
والتــر شــوهارت ،ادوارد دمینــگ ،جــوزف جــوران و فیلیــپ

کرازبــی هســتند TQM .همــان اصــول اولیــهی تضمیــن
کیفیــت ،کنتــرل کیفیــت جامــع و کنتــرل کیفیــت در
سرتاســر شــرکت را متصــور میکنــد TQM .بــر نقــش
مدیریــت عالــی در هدایــت تــاش کیفــی همـهی کارکنــان

در تمــام ســطوحی کــه بایــد تمرکــز یابنــد ،تأکیــد میکنــد.

همـهی کارکنــان مســئول بهبــود کیفیت مســتمر هســتند و
کیفیــت عامــل اصلــی تمــام وظایــف ســازمانی اســتTQM .
* دکتری تخصصی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

** دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

همچنیــن تأکیــد میکنــد کــه کیفیــت مبحثــی راهبــردی
اســت .ســازمان بایــد تعییــن کنــد کــه مشــتری از کیفیــت
چــه میخواهــد و ســپس از برنامهریــزی راهبــردی کــه

تمــام بخشهــای عملیاتــی را دربــر میگیــرد اســتفاده
کنــد تــا بــه اهــداف کیفــی برســد .از ایــن دیــدگاه ،کیفیــت

مهمتریــن مبحــث شــرکت اســت .در ســالهای اخیــر

اصطــاح بهبــود مســتمر فراینــد شــرکتهای زیــادی

استفادهشــده ،تــا بهبــود کیفیــت یــا فلســفهی

TQM

را تحقــق بخشــند .بهبــود مســتمر فراینــد دربرگیرنــده
فلســفه و اصــول اولیــهی  TQMبــوده و بــه رونــد جدیــد

توجــه مدیریــت بــر فراینــد کسـبوکار نســبت بــه عملیــات

اشــاره میکنــد .بهعبــارت دیگــر در ایــن دیــدگاه ،تمــام

فعالیتهــا در کسـبوکار جــزو فراینــد یــا گــروه فرایندهــای

متعامــل کــه بارهــا انجــام شــدهاند ،هســتند و کســبوکار
فقــط یــک گــروه وظایــف جداگانــه نیســت [.]1

ســازمانهایی کــه از  TQMاســتفاده کردهانــد مزایــای
1. Total quality management
2. Stepwise weight assessment ratio analysis

بســیاری از جملــه تولیــد محصــوالت بــا کیفیــت باالتــر،

مشــخص شــد کــه آنهــا عالقمنــد بــه پاســخگویی بــه

عملکــرد مالــی ،عملکــرد کیفیــت و نــوآوری و همچنیــن

 TQMچیســت؟ آیــا تمامــی موانــع اهمیــت یکســان دارنــد؟

مشــتریان بــا رضایــت بیشــتر ،کاهــش هزینههــا ،بهبــود
بهبــود رضایــت کارکنــان را کســب کردهانــد[ .]2عــاوه بــر

ســؤاالت زیــر هســتند :موانــع بهکارگیــری و توســعهی
اگــر نــه ،کــدام موانــع اهمیــت بیشــتری دارنــد؟ ایــن مقالــه

ایــن ،اگــر  TQMبهطــور موفقیتآمیــزی بــهکار گرفتــه

بــا پرکــردن شــکاف موجــود در تحقیقــات انجامشــده

یــک رویکــرد مدیریتــی بــرای بهبــود عملکــرد ســازمانی

موانــع بحرانــی در بهکارگیــری و توســعهی موفقیتآمیــز

میشــود .تعریــف دیگــری از  TQMتوســط کاینــاک بــه ایــن

از جملــه صنعــت گاز اســت .در ایــن تحقیــق از طریــق

و فلســفهی مدیریتــی کلنگــر و جامــع اســت کــه بــرای

ارزیابــی گزارشهــا ،پایاننامههــا و کتابهــا در زمینــهی

شــود بــه خوبــی مزایــای رقابتــی فراهــم میکنــدTQM .

اســت کــه شــامل تنوعــی از عناویــن رفتــاری و تکنیکــی

کــرده و میتوانــد حاصــل شــود”[.]3

بهکارگیــری و توســعهی  TQMعلیرغــم مزایــای بســیار آن

گــردآوری و مــرور مقــاالت و پژوهشهــای صورتگرفتــه،
بهکارگیــری و توســعهی  TQMدر صنایــع تولیــدی /خدماتی
و مصاحبــه بــا خبــرگان صنعــت گاز کشــور ،موانــع عمــده و

اصلــی در بهکارگیــری و توســعهی  TQMدر صنعــت گاز

(ماننــد مشــتریان مشــعوف ،کارکنــان توانمند ،درآمد بیشــتر،

شناساییشــده کــه برگرفتــه از پژوهــش مصــدقراد)2014( 5

مواجــه اســت .بــرای تشــویق ســازمانها جهــت بهکارگیــری

موانــع شناساییشــده اولویتبنــدی شــدند.

هزین ـهی کمتــر و  )...بــا چالشهــا یــا موانــع بســیاری نیــز
و توســعهی موفــق  ،TQMتشــخیص ،شناســایی ،تحلیــل

و بحــث موانــع عمــده بســیار ضــروری اســت .موانــع
بهکارگیــری و توســعهی موفــق  TQMهمچنیــن بــر یکدیگــر

بهکارگیــری و توســعهی  TQMاز اهمیــت اساســی برخــوردار

اســت .برخــی موانــع ،پلتفــرم 4بــرای موانــع دیگــر ایجــاد

 2مبانی نظری تحقیق

مديريــت كيفيــت فراگيــر ،اقدامــي اســت هوشــمندانه  ،آرام

و مســتمر كــه تأثيــري قدرتمنــد در تأميــن اهــداف ســازمان

دارد و در نهايــت بــه رضايــت مشــتري  ،افزايــش كارايــي و
باالبــردن توانايــي رقابــت در بــازار ختــم ميشــود  .فلســفه و

هــدف سيســتم  TQMرســيدن بــه ســازمان ايدئال اســت .در

میکننــد .برخــی موانــع مســتقل ،برخــی وابســته و برخــی

چنيــن ســازماني احتــرام و اعتمــاد متقابــل ،نهــادي و فراگير

و قــدرت اجرایــی باالیــی دارنــد نیــاز بــه مالحظــهی

ســازمان هســتند .مديريــت كيفيــت فراگيــر را ميتــوان

ارتبــاط داخلــی بــا یکدیگــر دارنــد[ .]5موانعــی که وابســتگی
بیشــتری دارنــد .درک نردبانــی موانــع بــرای مدیریــت ارشــد

سیســتم اجرایــی  TQMســودمند اســت .بیشــتر تحقیقــات
در زمینــهی تحلیــل و مدلســازی سیســتمهای

TQM

اســت و انســانهاي خودرهبــر و پــرورش يافتــه ،مجريــان

مشــاركت تمامــي افــراد و اجــزاي ســازمان از طريــق كار

گروهــي در پيشــرفت و اصــاح مســتمر دانســت [. ]7

موفقتريــن برنامههــاي  TQMكــه تاكنــون بــه انجــام

انجــام شــده اســت[ .]6برخــی محققــان مطالعــات تجربــی و

رســيده آنهايــي بودهانــد كــه كيفيــت را از دريچــهی

مــرور ادبیــات مربــوط بــه  TQMمشخصشــده کــه در هیــچ

هــدف اوليــه يــك ســازمان بايــد دســتيابي بــه باالتريــن

تحليــل نســبت ارزيابــي وزندهــي تدريجــي ()SWARA

بيشــتر ،زيــرا رضايــت آنــان بــه خــودي خــود رونــد افزايشــي

برخــی مدلهــای نظــری و مفهومــی ارائــه دادهانــد .امــا بــا

یــک از تحقیقــات قبلــی داخلــی و خارجــی از رویکــرد جدید
جهــت تحلیــل و اولویتبنــدی موانــع بهکارگیــری و

توســعهی موفــق سیســتمهای  TQMاســتفاده نکردهانــد.

بــا نظرخواهــی و مصاحبــه بــا مدیــران صنعــت گاز کشــور
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ديــد مشــتريان نگريســته و تعريــف كردهانــد  .در واقــع
ســطح رضايــت مشــتريان در نظــر گرفتــه شــود  ،نــه ســود

ســود را بههمــراه خواهــد آورد .بهتازگــی در تالشهــای

انجامشــده بــرای تعریــف مفهــوم  ،TQMمصــدقراد ()2014

بیــان میکنــد کــه  TQMبــا فراهمکــردن محصــوالت و
3. Mutual
4. Platform
5. Mosadeghrad

اولویتبندی موانع اجرایی مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت گاز با استفاده از رویکرد تحلیل نسبت ارزیابی وزندهی تدریجی

تأثیــر میگذارنــد [ .]4درک ارتبــاط دوطرفــه 3بیــن موانــع

بــوده

و ســپس بــا اســتفاده از رویکــرد جدیــد SWARA
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بهبــود مســتمر در تمامــی وظایــف یــک ســازمان تــاش

 TQMو دســتیابی بــه مزیــت عملیاتــی بــرای ســازمانها
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

صــورت ارائــهشــده اســت TQM “ :یــک ســاختار چندبعــدی

در صــدد پاســخگویی بــه ایــن ســؤاالت بــا تمرکــز بــر

اولویتبندی موانع اجرایی مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت گاز با استفاده از رویکرد تحلیل نسبت ارزیابی وزندهی تدریجی

خدمــات بــا کیفیــت بــاال از طریــق مشــارکت و همــکاری

تمامــی ذینفعــان ،تیمهــای کاری ،مشــتریمداری ،بهبــود

کســبوکارها توســعه دهنــد[.]11

و ابزارهــای مدیریــت کیفیــت کمــک شــایانی در جهــت

بســیاری از روشهــای مختلــف بــرای شناســایی عواملــی

مســتمر و عملکــرد فراینــد بــا بهکارگیــری تکنیکهــا
افزایــش رضایــت مشــتری و عملکــرد ســازمانی دارد [.]8

ســازمانی بســیاری را میطلبــد .درحالیکــه پیشــنهاد

تعییــن میکننــد) را توصیــف میکننــد و از کاربــرد

بهبــود عملکــرد کاربــرد عملــی بــا چندیــن مشــکل مواجــه
اســت .همــان نویســنده (مصــدقراد )2014 ،بیــان میکنــد

کــه گــزارش چندیــن مطالعــه ،تنهــا بهبــود 20درصــدی
بهــرهوری ناشــی از بهکارگیــری برنامههــای  TQMرا ارائــه
دادهانــد [.]9

جهــت دســتیابی بــه آرمــان بهکارگیــری  ،TQMآگاهــی از
زمینههــای زیــر ضــروری اســت [:]10

• مشــارکت مدیریــت در فراینــد بهبــود کیفیــت مســتمر بــر
مبنــای اهــداف راهبــردی؛

• تغییــرات در فرهنــگ ســازمانی ،بهکارگیــری فلســفهای

کــه ایــن تمرکــزات را تأییــد و مشــارکت تمامــی کارکنــان را
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دارد کــه از بهکارگیــری موفقیتآمیــز  TQMممانعــت

ادبیــات بیــان میکنــد کــه بهکارگیــری  TQMبســیار

و تأکیــد زیــادی بــر  TQMشــده اســت در اصــل جهــت

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

در ادبیــات چندیــن مطالعــه وجــود دارد کــه اشــاره بــه

میکننــد []13[،]12و[ .]14جــدول ( )1برخــی از رویکردهــا

پیچیــده ،مشــکل و طوالنیمــدت بــوده و تالشهــای

62

توســعهی  TQMو بدینوســیله دســتیابی بــه برتــری در

بــه خوبــی مشــتریان داخلــی و بهبــود مســتمر تشــویق کند؛

• معرفــی تغییــر از طریــق آمــوزش ،عملکــرد شــناخت
ارتباطــات ،رفتــار مدیــران ،گروههــای کاری ،برنامــه جهــت

نائلشــدن بــه انتظــارات مشــتریان؛

• نگــرش مدیرانــی کــه ابزارهــای کیفیــت را اســتفاده و
ارتباطــات و بازخوردهــا را جهــت تضمیــن یــک محیــط

توانمنــد بــرای کیفیــت بهبودیافتــه تشــویق میکننــد؛

• توســعهی راهبــردی کیفیــت بــا تعریــف مأموریــت و
تدویــن خطمش ـیهای کیفــی جهــت دســتیابی بــه اهــداف

راهبــردی کیفیــت؛

• شبیهسازی ،آموزش و توسعهی کارکنان؛

• تعییــن هزینههــای کیفیــت بهعنــوان سنجشــی از

کیفیــت ضعیــف کــه بــه معنــی نائلشــدن بــه نیازهــا و
تمایــات مشــتریان نیســت.

درک عوامــل محتملــی کــه مانــع بهکارگیــری

TQM

هســتند بــه مدیــران اجــازه میدهــد کــه راهبردهــای
اثربخــش بیشــتری را بــرای بهبــود شــانسهای موفقیــت

و تحقیقــات انجامشــده کــه موانــع (و علتهایــی کــه آنهــا

نظامهــای مدیریــت کیفیــت جلوگیــری میکننــد را نشــان

میدهــد:

جدول  :1رویکردها و تحقیقات انجامشده در رابطه با موانع بهکارگیری موفق TQM

ردیف

عنوان

موانع بکارگیری و توسعهی موفق برنامهی

منبع

TQM

 عدم اصرار و پافشاری مدیریت ارشد بر سنجش
سیستماتیک سطح رضایت مشتری و برنامههای آموزشی

6

موانع رایج توسعه و اجرای یک برنامه مدیریت
کیفیت فراگیر در صنعت نفت

سباستیانلی 3و همکار ()2003

7

مدیریت کیفیت جامع میتواند منجر به موفقیت
مدیریت صنعتی شود.

جونسون)2013( 4

8

موانع اجرای موفقیت آمیز مدیریت کیفیت جامع
در حوزه بهداشت و سالمت

مصدقراد ()2014
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 مشارکت ندادن تأمینکنندگان توسط سازمانها در
بهبود محصوالت و پیچیدگی تأمینکنندگان در نیل به
نیازمندیهای سازمان
 زمان ناکافی

 ارتباطات ضعیف

 فقدان توامندسازی واقعی کارکنان
 فقدان انگیزش

 فقدان برنامهریزی استراتژیک برای جهت تغییر
 برنامهریزی ضعیف

 مدیریت عملی و توسعهی منابع انسانی ناکافی و
نامناسب
 فقدان برنامهریزی کیفیت

 منابع ناکافی برای TQM

63

 فقدان مشتریمداری.
 فقدان بنچمارکینگ

 مقاومت کارکنان در برابر تغییر
 منابع ناکافی

 موانع استراتژیک
 موانع ساختاری

 موانع منابع انسانی
 موانع مفهومی
 موانع رویهای

بــا توجــه بــه تحقیقــات اخیــر ،جونســون ( )2013بحــث

مصــدقراد ( )2014در تحقیقــی کــه در  23کشــور انجــام

مقاومــت کارکنــان در برابــر تغییــر اســت .ســازمانها بایــد

مطالعــه در کشــورهای در حــال توســعه بــود ،بیــان میکنــد

میکنــد کــه موانــع اصلــی ،فقــدان بنچمارکینــگ10و

درک کننــد کــه بنچمارکینــگ یــک ابــزار مــورد اســتفاده

داده و شــامل  28مطالعــه در کشــورهای توســعهیافته و 26

کــه موانــع توســعهی  TQMدر مســیر پیچیدهتــری قــرار

جهــت شناســایی قوتهــا و ضعفهــای یــک شــرکت در

دارد[ .]8همچنیــن مصــدقراد بیــان کرد کــه از دههی 1990

آمــوزش مناســب و مشــارکت آنهــا در مراحــل برنامهریــزی

مشاهدهشــده اســت .نویســندگانی ماننــد اســچونبرگر

مقایســه بــا بهتریــن شــرکت در صنعــت اســت .از طریــق

نرخهــای شکســت بســیار باالیــی در بهکارگیــری TQM
11

و بهکارگیــری  TQMمیتــوان بــر مقاومــت کارکنــان غلبــه

()1992؛ اسکیلدســون ()1994؛ الموتــی 12و همــکاران

ناکافــی یــک مانــع در بهکارگیــری  TQMاســت []10و[.]15

بهبــود عملکــردی  30-20درصــدی بعــد از بهکارگیــری

کــرد .همچنیــن جونســون گــزارش میدهــد کــه منابــع
11. Schonberge
12. Elmuti
13. Tata
14. Prasad

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

5

موانع اجرا و بکارگیری کیفیت

سالنگا 2و همکار ()2000

 کماهمیتی به موارد کاالهای برگشتی و مرتبط با
مشتری توسط سازمانها

()1996؛ تاتــا 13و پراســاد )1998( 14گزارشــی از افزایــش

6. Likewise
7. Salenga
8. Sebastianelli
9. Johnson
10. Benchmarking

اولویتبندی موانع اجرایی مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت گاز با استفاده از رویکرد تحلیل نسبت ارزیابی وزندهی تدریجی

4

ارزیابی عوامل عدم موفقیت آمیز اجرای مدیریت
کیفیت جامع در صنعت پتروشیمی

الیکوایز 1و همکاران ()1998

 فقدان برنامههای آموزش برای افزایش مهارت
کارکنان و درگیری در فعالیتهای در بهبود کیفیت

اولویتبندی موانع اجرایی مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت گاز با استفاده از رویکرد تحلیل نسبت ارزیابی وزندهی تدریجی

 TQMدادهانــد درحالیکــه بــاروس )1992( 15گــزارش یــک

• روشهــای نامناســب و غیــر اثربخــش بــرای

درحالیکــه  TQMرتبــهی اول را در میــان تمامــی

()2003؛ هانســون 18و کلفســجو)2003( 19؛ ســیزارامان 20و

اختصــاص داد ،ولــی بــا توجــه بــه مطالعــهی ریجبــی و

توســعهی  TQMنســبت داده شــدهاند .زیــری 21و ماتئــو

نــرخ شکســت 95درصــدی از  TQMداد[]17[،]16و[.]18

تکنیکهــای بهبــود کیفیــت در ســال  1993بــه خــود
بایلــودی تنهــا 15درصــد بهبــود گزارششــده اســت[.]19
ایــن آمارهــا مصــدقراد را شــگفتزده کــرده کــه آیــا TQM

بهکارگیــری  :TQMبــا توجــه بــه دیــدگاه کالور 17و همــکار
همــکاران ( )2006بســیاری از شکســتها بــه روشهــای
22

( )1995نتیجــه گرفتنــد کــه در مــورد “ ،TQMعناویــن یــا
موضوعــات” 23و نــه مفاهیــم 24تعریــف شــدهاند .بهعنــوان

تنهــا یــک مــد زودگــذر مدیریــت بــوده اســت .لــذا ابتــدا

نتیجــه ،روش اســتانداردی بــرای بهکارگیــری ارزشهــا و

اســت .در ایــن مالحظــات ،نویســنده بــا مــرور ادبیــات،

• محیــط اشــتباه بــرای بهکارگیــری  :TQMاجــرا و

درک دالیــل شکســت  TQMاز اهمیــت اساســی برخــوردار

دالیــل معتبــر و منطقــی در شکســت  TQMرا در ســه گــروه

بهصــورت زیــر خالصــه میکنــد [:]p. 162 ,17

اصــول  TQMدر یــک ســازمان وجــود نــدارد [.]17

بهکارگیــری  TQMنیــاز بــه محیــط پشــتیبانی (پشــتیبانی
رهبــری ،فرهنــگ و زیربنــا) دارد.

• مدلهــای  TQMنامناســب و غیــر اثربخــش :در اصــل

موانــع بهکارگیــری  TQMکــه مصــدقراد بدانهــا اشــاره

(ماننــد تفســیر مدیریــت بــاال ،تمرکــز بر مشــتری ،مشــارکت

پژوهــش نیــز بــا نظرخواهــی و مصاحبــه بــا خبــرگان صنعت

مــدل  TQMشــامل دو جــزء میشــود :اصــول و ارزشهــا

کارکنــان ،گــروه کاری و غیــره) و ابزارهــا و تکنیکهــا (بــرای
مثــال ابزارهــای کنتــرل فراینــد آمــاری) .شــایان ذکــر اســت

کــرد بهصــورت جــدول ( )2پیشــنهاد شــد کــه در ایــن
گاز تمامــی موانــع تأییــد و در نظــر گرفتــه شــدند:

کــه مدلهــای مختلــف  TQMممکــن اســت بــه نتایــج

مختلفــی منجــر شــوند.
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جدول  :2موانع اصلی بهکارگیری موفق TQM

ردیف

عوامل (موانع بهکارگیری و توسعهی موفق برنامهی )TQM

1

هســتند و بیشــترین تأثیــر منفــی را بــر موفقیــت  TQMدارنــد .ایــن موانــع در اصــل مرتبــط
بــا مدیریــت و رهبــری ســازمان هســتند.

2

موانــع ســاختاری :25کــه مرتبــط بــا ســاختار ،سیســتمها و منابــع فیزیکــی ضــروری
بــرای بهکارگیــری  TQMهســتند.

3

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

4

موانــع محتوایــی :26بــه عوامــل و موانــع نشــئت گرفتــه از عوامــل درونــی ســازمان
همچــون فرهنــگ ســازمانی ،موانــع درون ســازمانی ،فقــدان رویکــرد گــروه محــوری،
هماهنگــی و  ...اشــاره دارد.

5

موانــع راهبــردی :زمینههــای راهبــردی موانــع عمــده بــرای بهکارگیــری TQM

موانــع روی ـهای :کــه در اصــل بــا پیچیدگــی فرایندهــا ،فقــدان تمرکــز بــر مشــتری،
فقــدان شــراکت بــا تأمینکننــدگان ،بوروکراســی و فقــدان یــک سیســتم ارزیابــی و
خودارزیابــی ایجــاد میشــوند.

موانــع راهبــردی رایجتریــن نــوع موانــع هســتند کــه از

بهکارگیــری موفقیتآمیــز  TQMممانعــت میکننــد.

همچنیــن موانــع منابــع انســانی تأثیــر بســیار باالیــی بــر
25. Structural
26. Contextual

موفقیــت بهکارگیــری  TQMدارنــد .مــا میتوانیــم اثبــات

و تصدیــق کنیــم کــه درون هــر دو مانــع ســطح راهبــردی و
مرتبــط بــا منابــع انســانی ،رهبــری یــک عامــل کلیــدی در

20. Seetharaman
21. Zairi
22. Matthew
23. Heads
24. Means

15. Burrows
16. Explicit
17. Claver
18. Hansson
19. Klefsjo

مدیریــت تغییــر ضــروری در بهکارگیــری  TQMاســت [,17

رده اول ایــن ســازمان بــوده و بــه روش گلولــه برفــی انتخــاب

فــوق موانــع بهکارگیــری مدیریــت کیفیــت فراگیــر ()TQM

موانــع شناساییشــده از تکنیــک ســوارا اســتفاده شــد .روش

( )2014برگرفتهشــدهاســت.

يكــي از روشهــاي جديــد تصمیمگیــری چندمعیــاره

 .]p. 165بــا عنایــت بــه مــرور ادبیــات انجامشــده و جــدول
بهصــورت شــکل ( )1اســت کــه از پژوهــش مصــدقراد

شــدند ،اســتفاده شــد .در ادامــه بــه منظــور اولویتبنــدی

تحليــل نســبت ارزيابــي وزندهــي تدريجــي ()SWARA
( )MCDM27اســت كــه در ســـال  2010بــراي توســعه

موانع بکارگیری

روش تحليــل اختــاف معقــول بيــن معيارهــا بـهكار گرفتــه

مدیریت کیفیت فراگیر ()TQM

شـــد .در روش  SWARAهريـــك از كارشناســان قبــل از هر

موانع رویه ای

موانع ساختاری

موانع استراتژیک

موانع محتوایی

موانع نیروی انسانی

آخـــر تعلـق خواهـــد گرفـت .در نهايـــت ،معيارهـا براسـاس

مقـــادير متوســـط اهميـــت نســـبي اولویتبندی ميشــوند.
در ايــن روش ،متخصــص نقــش مهمــي در ارزيابــي وزنهــاي

محاسبهشــده دارد .هـمچنـــين هـــر متخصــص اهميــت هــر
معيــار را بــا توجــه بــه دانــش ضمنــي ،اطالعــات و تجربيــات

شکل  :1موانع بهکارگیری مدیریت کیفیت فراگیر
برگرفته از مصدقراد ()2014

در ادامــه پــس از شناســایی مــدل مفهومــی موانــع اجرایــی

خود مشــخص ميكند .آنگـــاه بـــا توجـــه به ارزش متوســط
رتبههــاي گروهــي بهدســت آمــده از كارشناســان ،وزن هــر

معيــار تعييــن ميشــود [ .]20بدیــن منظــور در ایــن پژوهش

از نظــرات 15خبــره صنعــت گاز در ایــن حــوزه بهــره گرفتــه

(عوامــل) میتوانــد دیــد روشــنی بــه مدیــران حــوزه

تصميمگيــري چندمعياره اســـت .روش ســـوارا يكـــي از انواع

آنهــا بدهــد .ســپس روش اجــرای تکنیــک ســوآرا کــه بــا

مهمي را در محاسبهی وزن و ارزيـابي نهـايي بر عهده دارنـد.

رتبهبنــدی آنهــا انجــام شــد .رتبهبنــدی ایــن موانــع

ارزيابــي وزن ،يكــي از موضوعــات مهم در بســياري از مســائل

صنعــت گاز در مــورد موانــع موجــود و راههــای غلبــه بــر

روشهــاي وزندهــي اســت كــه متخصصيــن در آن نقــش

بهرهگیــری از نظــرات خبــرگان میباشــد ،تشــریح گشــت.

شــکل ( )2گامهــای اجرایــی ایــن تکنیــک را نشــان میدهــد

اختیــار خبــرگان قــرار گرفــت و پــس از جمـعآوری نظــرات

[ 22و.]21

آنهــا بــه تجزیــه و تحلیــل پرداختــه شــد کــه جزئیــات ایــن
تکنیــک و مراحــل انجــام کار در ادامــه تشــریح شــدهاســت.

 3روششناسی و یافتههای تحقیق

تحقیــق حاضــر از نــوع هــدف تحقیقــی کاربــردی اســت ،چرا
کــه از نتایــج آن بــرای حــل موانــع موجــود در صنعــت گاز

میتــوان بهــره گرفــت .همچنیــن نــوع گــردآوری دادههــا

از نــوع توصیفــی اســت .جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق
شــامل اداره گاز اســتان تهــران اســت و بــرای جمــع آوری

دادههــا و تکمیــل پرســشنامهها و اولویتبنــدی موانــع

شناساییشــده از نظــرات 15خبــره کــه همگــی از مدیــران

27. Multi criteria decision making

65

اولویتبندی موانع اجرایی مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت گاز با استفاده از رویکرد تحلیل نسبت ارزیابی وزندهی تدریجی

مدیریــت کیفیــت فراگیــر بــا بکارگیــری تکنیــک ســوآرا

شــد .وزن هـــر معيـــار نشــاندهندهي اهميــت آن اســت.

بدینترتیــب ابتــدا پرسـشنامه مربــوط بــه ایــن تکنیــک در
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رتبـــه يـــك را گرفتـــه و بـــه كـــماهميتتريــن آنهــا رتبه
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چيز ،معيارها را رتبـهبنـــدي مـيكننـــد .مهـمتـرين معيـار،

اولویتبندی موانع اجرایی مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت گاز با استفاده از رویکرد تحلیل نسبت ارزیابی وزندهی تدریجی

شکل  :2گامهای اجرایی تکنیک SWARA

پــس از مــرور ادبیــات تحقیــق و شناســایی مهمتریــن

برمبنــای نظــرات خبــرگان اســتوار و یــک روش کامــ ً
ا

اســتفاده از تکنیــک ســوارا بــه ارزیابــی ایــن موانــع پرداختــه
شــد .همــان طــور کــه قبـ ً
ا نیــز گفتــه شــد ،تکنیــک ســوارا

آمــده اســت:

موانــع اجرایــی مدیریــت کیفیــت جامــع در صنعــت گاز ،بــا
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دﺳﺘﻪ

قضاوتــی اســت .اطالعــات خبــرگان پژوهــش در جــدول ()3

جدول  :3اطالعات مربوط به خبرگان

ﺷﻐﻞ

ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﺟﻨﺴﯿﺖ
بدیــن منظــور پــس از اســتخراج نظــرات هریــک از 15

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺑﺎزرﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻨﯽ
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
دﮐﺘﺮي
ﻣﺮد
زن

ﺗﻌﺪاد
1
7
7
4
8
3
13
2

متناســب بــا نظــرات خبــرگان شــمرده میشــود .بهعنــوان

خبــره در مــورد موانــع شناساییشــده وزن اولیــه موانــع

مثــال شــاخص اول شــش بــار در رتبــه یــک قــرار گرفتــه،

شــد تــا هرکــدام بهصــورت جداگانــه ایــن پنــج شــاخص را

در رتبههــای  4و  .5بعــد از رتبهبنــدی موانــع توســط

اســتخراج شــد .در واقــع از هریــک از خبــرگان خواســته

رتبهبنــدی نماینــد و در نهایــت بــرای محاســبهی اهمیــت

نســبی اولیــه ایــن معیارهــا تعــداد رتبههــای هــر شــاخص

چهــار بــار در رتبــه  ،2ســه بــار در رتبــه  3و دو بــار هــم

خبــرگان ،بــرای محاســبه وزن هریــک ،تعــداد رتبههــای

هرشــاخص ضــرب در اختــاف بیشــترین امتیــاز و امتیــاز

مربوطــه میشــود.

جـــدول ( )4محاســبات نهايــي مربــوط بــه وزن و اهميــت

هركــدام از شــاخصهای مـــورد بررســـي را بـــا اســـتفاده از

روش ســـوارا نشـــان ميدهــد کــه بــر اســاس اوزان ســتون
آخــر میتــوان موانــع را رتبــه بنــدی کــرد:

جدول  :4محاسبات نهايي مربوط به وزن و اهميت
ﻣﺎﻧﻊ )ﺷﺎﺧﺺ(

شــکل ( )3وزن محاسبهشــده موانــع و اولویــت آنهــا را

نشــان میدهــد:

0.05
0.045
0.04
0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0

2
3
4
5

همچنیــن موانــع مفهومــی دیگــر مانــع مهــم در مســیر اجــرا
و بهکارگیــری موفــق نظــام مدیریــت کیفیــت فراگیــر اســت،
چــرا کــه در صــورت وجــود فرهنــگ ســازمانی مناســب،
ارتباطــات قــوی و مؤثــر ،اطمینــان کافــی بــه مدیریــت،

تنــوع نیــروی کاری ،در اجــرای موفــق نظــام مدیریــت

کیفیــت فراگیــر در صنعــت تأثیــر مثبــت داشــته و اینکــه
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0/15
0/169
0/2375
0/143

1
1/15
1/169
1/2375
1/143

1
0/87
0/745
0/603
0/528

0/267
0/233
0/198
0/161
0/141

0/05
0/042
0/036
0/03
0/026

1
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ﻣﻮاﻧﻊ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ )(C1
ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ )(C2
ﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ )(C3
ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎري )(C4
ﻣﻮاﻧﻊ روﯾﻪاي )(C5

Sj
)اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ(

Kj =Sj+1
)ﺿﺮﯾﺐ (K

Wj
)وزن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻣﺠﺪد(

Qj
)وزن ﻧﺴﺒﯽ(

وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ

رﺗﺒﻪ

تمامــی کارکنــان بهکارگیــری ایــن سیســتم در فرایندهــای

ســازمانی را بهعنــوان یــک اصــل تلقــی کننــد و بهصــورت
یــک فرهنــگ بــر تمــام واحدهــای ســازمان ســایه افکنــد،
TQM

پیمــوده خواهــد شــد.

موانــع راهبــردی در جایــگاه ســوم از نظــر اهمیــت قــرار

شکل  :3وزن محاسبه شده موانع و اولویت آنها

گرفــت .مدیریــت کیفیــت فراگیــر بــر بهبــود کیفیــت در

همانطــور کــه مالحظــه میشــود ،موانــع نیــروی انســانی

بهشــمار مــیرود و یکــی از ضروریــات دســتیابی بــه ایــن

فراگیــر در صنعــت گاز شناســایی شــد .ایــن امــر ناشــی از

کارا و همچنیــن توجــه و پشــتیبانی مدیریــت ارشــد صنعــت

سرتاســر ســازمان تأکیــد دارد کــه از اهــداف اصلــی مدیریــت

بهعنــوان مهمتریــن مانــع در اجــرای نظــام مدیریــت کیفیــت

مهــم وجــود یــک چش ـمانداز بلندمــدت و رهبــری مؤثــر و

عــدم آمــوزش مناســب ،عــدم وجــود عالقــه ،انگیــزش ،تعهــد

گاز و دولــت یــک بــا ایــن امــر بــرای اجــرا و پیادهســازی آن

نارضایتــی از کار و همچنیــن عــدم وجــود یــک سیســتم

چهارمیــن مانــع مهــم در بهکارگیــری سیســتم  TQMدر

و مشــارکت کارکنــان ،مقاومــت آنهــا در مقابــل تغییــر و

در تمامــی فرایندهــای ســازمان اســت.

شــناخت و پاداشدهــی مناســب در صنعــت اســت .چــرا کــه

صنعــت گاز ،موانــع و مشــکالت ســاختاری اســت .ســاختار

آنهــا بایــد چیــز جدیــدی یــاد بگیرنــد و بیشــتر بــه خاطــر

منابــع فیزیکــی کافــی ،فقــدان سیســتمهای اطالعاتــی و

جدیــد اســت کــه ایــن موضــوع توجــه ویــژهی مدیــران را در

و کافــی مالــی در خصــوص اجــرای موفقیتآمیــز ایــن

کارکنــان در برابــر تغییــر مقاومــت میکننــد بــرای اینکــه

ســازمانی نامناســب ،فقــدان انعطافپذیــری ســازمانی ،فقدان

تــرس از آینــده نامعلــوم و توانایــی بــرای تطبیــق بــا شــرایط

عــدم اشــتراکگذاری اطالعــات ،عــدم پشــتیبانی مناســب

ســازمانها میطلبــد.

سیســتم از عوامــل مهــم در زمینــه موانــع ســاختاری اســت

اولویتبندی موانع اجرایی مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت گاز با استفاده از رویکرد تحلیل نسبت ارزیابی وزندهی تدریجی

بخــش اعظمــی از مســیر پیادهســازی سیســتم
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کــه بایــد توجــه جــدی در ایــن زمینــه صــورت پذیــرد.

همچنیــن موانــع رویــهای خــود بهعنــوان یکــی از موانــع

منظــور بــرای رفــع ایــن موانــع پیشــنهاد میشــود تــا بــر

آخــر قــرار دارد کــه در اصــل بــا مدیریــت فراینــد ناکافــی

انــان تأکیــد ویــژهای شــود .همچنیــن برگــزاری دورههــای

شناساییشــده بــوده کــه از نظــر اهمیــت در جایــگاه

و نامناســب و در نهایــت پیچیدگــی فرایندهــا ،فقــدان
بوروکراســی و فقــدان یــک سیســتم ارزیابــی و خودارزیابــی

جامــع نیــز میتوانــد مفیــد واقــع شــود.

ایجــاد میشــوند.

 4نتیجهگیری و پیشنهادها

از دیگــر موانــع مهــم شناساییشــده ،موانــع راهبــردی

هســتند کــه بــرای غلبــه بــر آنهــا پیشــنهاد میشــود تــا

ســازمانها بــرای بقــا و پویایــی در دنیــای رقابتــی امــروز
خــود قــرار دهنــد؛ امــا در امــر بهبــود ،نیــاز بــه ســاختار

برنامــه راهبــردی و بلندمــدت بــر اســاس مشــارکت همــه

کس ـبوکار و بقــا بنگرنــد .همچنیــن پیشــنهاد میشــود تــا

دارنــد و یکــی از راهکارهایــی کــه در عمــل ،بهبــود را معنــی

کارکنــان ســازمان تدویــن شــود و بودجــه کافــی بــرای

کــه دســتاوردهای زیــادی را بــرای ســازمانها بهدنبــال

بــه تشــکیل گــروه رهبــری در ســازمان بــا دیــدگاه فراگیــر

دار مــی کنــد ،اســتقرار نظــام مدیریــت کیفیــت فراگیر اســت
دارد .یکــی از وظایــف عمــدهی مدیریــت ارشــد ،شناســایی

و اولویتبنــدی (تعییــن اهمیــت) موانــع اجرایــی نظــام
مدیریــت کیفیــت فراگیــر اســت .در ایــن پژوهــش پــس از

بررســی و مــرور ادبیــات مربــوط بــه موانــع اجرایــی TQM

و مصاحبــه بــا خبــرگان آکادمیــک و بــه ویــژه صنعــت گاز،
سال ششم -شماره  - 2پیاپی  - 20تابستان 1395

و آشــنایی آنــان بــا راهکارهــای اجرایــی مدیریــت کیفیــت

مدیــران صنعــت گاز بــه کیفیــت بهعنــوان یــک راهبــرد

ناگزیرنــد بهبــود و اصــاح را در همــه امــور ،ســرلوحه کار

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

مســائل انگیزشــی کارکنــان و تقویــت رفتارهــای کیفــی
آموزشــی ویــژه کارکنــان و مدیــران ارشــد جهــت آگاهســازی

تمرکــز بــر مشــتری ،فقــدان شــراکت بــا تأمینکننــدگان،
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صنعــت ســیمان پرداختــه بودنــد ،همخوانــی دارد .بدیــن

پیشــبرد کیفیــت در نظــر گرفتــه شــود .همچنیــن بایــد
توجــه ویــژهای شــود .همچنیــن بــرای برطرفکــردن موانــع

ســاختاری پیشــنهاد میشــود تــا تغییــرات اساســی در
ســاختار داده شــود و ســاختار سلســله مراتبــی ســازمان

بــه حالــت تختتــر و افقیتــر بهمنظــور ارتبــاط بیشــتر
و کاهــش سلســلهمراتب و تقویــت تکنولوژیهــای ارتباطــی

پنــج مانــع اصلــی کــه در تحقیــق مصــدقراد هــم بدانهــا

از طریــق بهروزکــردن ســایتهای اینترنتــی بهمنظــور

راهبــردی”“ ،عوامــل ســاختاری”“ ،منابــع انســانی”“ ،عوامــل

داخلــی و تأمینکننــدگان تغییــر یابــد .همچنیــن مــوارد زیــر

اشــاره شــد ،شناســایی گشــتند کــه عبارتنــد از“ :عوامــل

مفهومــی” و “عوامــل رویــهای” .ســپس بــا بهکارگیــری
روش جدیــد تحليــل نســبت ارزيابــي وزندهــي تدريجــي

ارتباطــات ســریعتر و مســتقیم بــا مشــتریان خارجــی و

نیــز بــه منظــور کاهــش اثــرات موانــع پیشــنهاد میشــود:

• ارتبــاط مســتمر بــا مشــتریان و مطلــع ســاختن آنهــا از

( )SWARAو اســتفاده از نظــرات خبــرگان صنعــت گاز،

پیشــرفتها و محصــوالت جدیــد؛

داد کــه موانــع نیــروی انســانی بهعنــوان مهمتریــن مانــع

درجهبنــدی انهــا و صــدور مجــور همــکاری صحیــح و

موانــع اولویتبنــدی شــدند .نتایــج ایــن تکنیــک نشــان
در اجــرای سیســتم  TQMدر صنعــت گاز و موانــع روی ـهای
نیــز در اهمیــت آخــر قــرار گرفــت .بنابرایــن صنعــت گاز بــا
رفــع ایــن موانــع بــه ترتیــب اولویــت میتوانــد گام مؤثــری

در اجــرا و پیادهســازی موفــق ایــن سیســتم و دســتیابی
بــه مزایــای رقابتــی آن دربــر دارد .همانطــور کــه نتایــج
تحقیــق نشــان داد ،نیــروی انســانی مهمتریــن مانــع اجــرای

موفــق مدیریــت کیفیــت فراگیــر در صنعــت گاز بهشــمار

مـیرود کــه ایــن نتیجــه تحقیــق بــا نتیجــه تحقیــق ســالگنا

و همــکاران ( )2000کــه بــه بررســی موانــع  TQMدر

• شناســایی تأمینکننــدگان داخلــی و خارجــی و

کنتر لشــد ه ؛

• تدویــن سیســتم اندازهگیــری رضایت مشــتری و رســیدگی

به شــکایات در ســطح ســتاد ســازمان.

در پایــان پیشــنهاد میشــود کــه در تحقیقــات آتــی بــرای
تأییــد و بــرازش روابــط میــان موانــع در مــدل مفهومــی

پیشــنهادی پژوهــش از تحلیــل مســیر (تحلیــل عاملــی
مرتبــهی دوم) و مدلســازی معــادالت ســاختاری بــا

نرمافــزار  SPLSاســتفاده کــرد.
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