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چکیده
در این پژوهش پس از مرور مفهومی ادبیات و مصاحبه با خبرگان صنعت گاز ،مدلی مفهومی شامل 02
مؤلفه اصلی در توسعه موفق سامانه کنترل فرآیند آماری در صنعت گاز کشور (بهعنوان  02سؤال تحقیق)
پیشنهاد و ازنظر روایی تأیید شدند .در ادامه با توزیع  311پرسشنامه و درنهایت جمعآوری  251پرسشنامه و
محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مربوط به دادههای هر سؤال ،پایایی تحقیق تأیید شد .سپس با استفاده از
آزمونهای آماری (چولگی -کشیدگی و میانگین) سؤال اصلی تحقیق و سؤالهای فرعی پیشنهادی تأیید
شدند بهطوریکه صنعت گاز ازنظر مؤلفه های مؤثر در توسعه سامانه کنترل فرآیند آماری در وضعیت مطلوبی
قرار دارد .در پا یان با عنایت به حساسیت موضوع پیاده سازی در میان مدیران صنعت گاز ،با استفاده از روش
دیمتل فازی ،شدت ( میزان تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری) روابط میان مؤلفهها تعیین و درنهایت مؤلفهها به
ترتیب اهمیت اولویتبندی شدند .نتایج تحقیق نشان داد که دسترسپذیری دادهها ،تأثیرگذارترین و
اشتراکگذاری دانش تأثیرپذیرترین مؤلفه میباشد که باید توجه زیادی به آنها شود .با عنایت به مدل
پیشنهادی ،یک برنامه عملی برای تقویت مؤلفه ها به ترتیب اهمیت و پیادهسازی سامانه کنترل فرآیند آماری
در صنعت گاز فراهم شد.
واژگان کلیدی :کنترل فرآیند آماری ،کیفیت ،آزمون چولگی -کشیدگی ،آزمون میانگین ،روش دیمتل
فازی ،صنعت گاز

 -0دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران
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مقدمه و بیان مسئله

امروزه افراد در محیطی زندگی میکنند که بهطور روزافزون بهسوی اقتصاد مبتنی بر خدمات
پیش میرود .دیگر خدمات بخش کوچکی از اقتصاد به شمار نمیرود بلکه بهعنوان قلب ارزش
آفرینی در اقتصاد مطرح است .بخش خدمات بیشترین سهم را در اقتصاد کشورها به خود اختصاص
داده است .فزونی عرضه خدمات به تقاضا و افزایش رو به رشد رقابت در بازارهای داخلی و خارجی
سازمانهای نوین را وادار کرده است که ضمن پاسخگویی به انتظارات مشتریان همواره در راستای
ارتقاء کیفیت خدمات خود نیز کوشا باشند .تسخیر بخش معظم اقتصاد بهوسیله خدمات ،حجم
باالی فعالیت و چرخش مالی این بخش و تنوع شرکتهای خدماتی از سالمت و بهداشت گرفته تا
فناوری اطالعات و از آموزش گرفته تا بسیاری رشتههای دیگر ،مدیران را بر آن میدارد تا نسبت به
کیفیت خدمات ارائهشده حساس بوده و در مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان توجه جدی به
ارزیابی کیفیت خدمات داشته باشند (عارفان.)83:0331،
مشتریان تنها مرجع حائز شایستگی برای قضاوت درباره کیفیت خدمت میباشند .تنها معیار
حائز اهمیت در ارزیابی کیفیت خدمات ،توسط مشتریان تعریف میشود .پاراسورامان کیفیت
خدمت را بر مبنای برداشت مشتری از خدمت عرضهشده تعریف میکند ،هرگاه برداشت مشتری
درباره یک خدمت بدینصورت باشد که کیفیت آن از انتظارات اولیه فراتر بوده است آنگاه میتوان
ادعا کرد سازمان ،خدماتی باکیفیت ارائه میکند (عارفان.)51: 0331،
امروزه کمتر میتوان با یک سازمان تولیدی مواجه شد که ارائه محصول یا خدمات بخش
مهمی از فرآیند تأمین رضایت مشتری را برای آن تشکیل ندهد .این موضوع ارتباط بلندمدت
سازمان با مشتریان را تضمین کرده و موجب وفاداری مشتریان0خواهد شد .توسعه بازار رقابت در
سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی و عالقه روزافزون سازمانها به پیادهسازی سامانههای مدیریت
کیفیت ،اندازهگیری رضایتمندی مشتریان را به یک الزام گریزناپذیر تبدیل نموده است .در بحث
کیفیت ،صاحبنظران معتقدند که نمیتوان کیفیت را بهوسیله انجام فعالیتهای بازرسی و آزمون در
محصول گنجاند .محصول از ابتدا باید درست تولید شود .این بدان معناست که فرآیند تولید باید از
ثبات مناسبی برخوردار باشد و کلیه افرادی که بهگونهای با فرآیند سروکار دارند (نظیر اپراتورها،
مهندسان ،کارکنان تضمین کیفیت و مدیریت) باید بهطور مستمر سعی بر بهبود عملکرد فرآیند و
کاهش تغییرپذیری در پارامترهای کلیدی داشته باشند (یون و همکاران.)03:22118،

1.Customer Loyalty
2.Yoon & et al
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کیفیت یک معیار تصمیمگیری از جانب مشتری و نه ابزار تصمیم برای مهندسان ،بازار یا
مدیریت سازمان است .این مبتنی بر تجربه واقعی مشتری از محصول و خدمت است که در مقابل
الزامات مور نظر تعیین میشود و هدف اصلی اندازهگیری کیفیت ،تعیین و ارزیابی درجه و سطح
محصول و خدمت مورداستفاده است (هام و همکاران.)06: 21130،
اگرچه پایش و کنترل کیفیت پارامترهای کلیدی محصوالت از زمان توسعه اولین ابزارهای
آماری در این زمینه از قدمتی نزدیک به یک قرن برخوردار است ،اما باید گفت استفاده از مدلهای
اندازهگیری خدمات همچون سروکوال 2شاید حدود دو دهه است که بهطورجدی موردتوجه
قرارگرفته است .کنترل کیفیت آماری با توجه به استفاده مؤثر آنها در شناسایی و بهبود فرآیندها،
گزینه مناسبی برای بهکارگیری در فرآیندهای تولید/خدمات به شمار میرود .کنترل فرآیند آماری،
مجموعهای توانا از ابزارهای حل مشکل است که باعث ثبات در فرایندهای تولیدشده ،توانایی تولید
محصول باکیفیت را باال میبرد .این تکنیک ،مجموعهای از هفت ابزار قوی است که به آنها «ابزار
هفتگانه کیفیت» میگویند (اسماعیلپور )62: 0366،و شامل موارد زیر است:
 .0برگه ثبت دادهها (کنترل)
 .2هیستوگرام
 .3نمودار پارتو
 .8نمودار علت و معلول (استخوان ماهی یا ایشیکاوا)
 .5نمودار تمرکز نقصها
 .0نمودار پراکندگی
 .6نمودار کنترل
3
کنترل فرآیند آماری حین تولید  ،ابزار اصلی موردنیاز جهت دست یافتن به چنین هدفی
میباشد و همچنین یک تکنیک نمونهگیری است که کیفیت اقالم تولیدشده را اندازهگیری میکند
(وانگ و همکاران.)68: 82110،
بسیاری از مشخصههای محصول از قبیل قطر ،وزن یا حجم را میتوان در قالب اندازه عددی
بیان کرد .این مشخصهها که بهوسیله ابزار اندازهگیری دقیق قابلمحاسبه هستند ،متغیر نامیده
میشود (اسماعیلپور.)61: 0366،
بنابراین ضروری است تا مدیران عرصه خدمات با دید ژرفاندیشی به این مفهوم توجه داشته

1 .Ham & et al
2. Servqual
3.On-Line Statistical Process Control
4 .Wang & et al.
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و عالقهمندان به تحقیق در این زمینه نیز با شناخت عمیق از تغییرات شکلگرفته در تعامالت
سازمان  -مشتری که در آن مفهوم کیفیت خدمات و عوامل تأثیرگذار بر آن ابعاد جدیدی
پیداکرده است ،به نتایجی درخور دست یابند .بررسی مطالعات انجامگرفته در داخل کشور نشان
داد باوجود تحقیقات بسیار در زمینه سنجش کیفیت خدمات ،غالب آنها با رویکردی سنتی و
دیدی یکجانبه یعنی تنها از زاویه دید مشتری ،به این مفهوم پرداختهاند و دیگر ابعاد نقشآفرین
در تعامالت ازنظر دورمانده یا به آن توجه کافی نشده است .این پژوهش با درک ضرورت و اهمیت
این موضوع ،به شناسایی و بررسی ارتباط میان مؤلفههای کلیدی مؤثر بر موفقیت کنترل فرآیند
آماری خدمات صنعت گاز و درنهایت ارائه مدلی علّی از مؤلفهها با استفاده از تکنیک دیمتل فازی
پرداخته است.
سابقه مطالعات و ارائه مدل مفهومی پیشنهادی تحقیق

کیفیت نقش مهمی در بسیاری از سازمانهای تولیدی و خدماتی امروزه در کسب مزایای رقابتی
بازی میکند .کیفیت محصول/خدمت بهطور گستردهای بهصورت توانایی نائلشدن یا فراتر رفتن از
انتظارات مشتری پذیرفتهشده است .جهت دستیابی و حفظ بهبود مستمر کیفیت محصول یا خدمت،
سازمانها باید یک راهبرد بر پایه درگیری و تعهد مدیریت و تمرکز بر مشتری را بکار برند .همچنین
یک راهبرد ،نیاز به بهکارگیری اصول مدیریت کیفیت برای تمامی دیدگاههای کسبوکار دارد و عموماً
بهعنوان مدیریت کیفیت فراگیر 0شناختهشده است .کنترل فرآیند آماری در بسیاری از سازمانها
بهعنوان بخشی از مدیریت کیفیت فراگیر در نظر گرفتهشده است .عالوه بر این کنترل فرآیند آماری
یک روش تفکر در رابطه با تغییرپذیری در فرآیندها است که در بهبود نهایی کیفیت محصول یا خدمت
ضروری است .کنترل فرآیند آماری ،سنجشهای خروجی را برای کنترل پایداری یک فرآیند و
تشخیص دالیل خارج از کنترل وضعیتها بکار میگیرد (مونت گومری .)30: 01102،اگرچه کنترل
فرآیند آماری بهطور گستردهای توسط بسیاری از سازمانهای ژاپنی پذیرفتهشده است ،اما بسیاری از
سازمانهای غربی به یک اندازه به موفقیت دست نیافتهاند .در بسیاری از شرکتهای غربی ،افراد زمانی
برای رسم نمودارهای کنترل برای هر چیز تغییرپذیر تلف نمینمایند .جهت کسب موفقیت در توسعه و
بهکارگیری کنترل فرآیند آماری ،مهمترین قدم درک و شناسایی ویژگیهای کلیدی از محصول است
که برای مشتریان بحرانیترین هستند ،یا متغیرهای کلیدی فرآیند که تأثیر قوی بر انحرافات فرآیند
دارند .بهکارگیری اثربخش کنترل فرآیند آماری با درک خوب از عوامل کلیدی ایجادکننده موفقیت

)1. Total Quality Management (TQM
)2. Montgomery, D.C. (1996
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بهکارگیری میتواند حاصل شود.
اهداف کلیدی این پژوهش بهصورت زیر است:
تأیید و معتبر ساختن عوامل بحرانی موفقیت کنترل فرآیند آماری.
بررسی ارتباط بین مؤلفههای بحرانی کنترل فرآیند آماری با تکنیک دیمتل فازی و ارائه مدلی
علّی از مؤلفهها.
در مطالعه کنترل فرآیند آماری ،رانگاسامی 0ازجمله پیشتازان در شناسایی عوامل بحرانی
موفقیت برای توسعه و بهکارگیری کنترل فرآیند آماری در سازمانهای کوچک و متوسط انگلیس
بود .گوردن( 2گردن و همکاران )38: 0118،در زمره اولین محققان برای مطالعه زمینههای توسعه
و بهکارگیری کنترل فرآیند آماری میباشد.
جدول شماره یک سابقه مطالعات صورت گرفته در زمینه عوامل بحرانی موفقیت در بهکارگیری
کنترل فرآیند آماری را نشان میدهد:
جدول  :0سابقه مطالعات صورت گرفته
محققان

خصوصیات و عوامل (مؤلفههای مؤثر در بهکارگیری )SPC

رانگاسامی ;2112,
گردن و همکاران 0118,

تعهد باالتر مدیریت ،ساختار آموزشی  ،SPCمشارکت کارکنان در فرآیند تصمیمگیری و زمینههای امنیت
شغلی

رانگ توساناتام0111, 3

اقدامات مدیریتی ،کاربرد نمودار کنترل ،سنجش بحرانی ،فناوری اندازهگیری ،دید 8اپراتور ،ارزیابی و ممیزی
نمودار کنترلی ،اطالعات نمودار کنترل ،راهبرد نمونهگیری ،آموزش ،پشتیبانی فنی ،تیم بهبود کیفیت،
فقدان بازرسی نهایی ،دانش ،ممیزی و اصالح بروز فرآیند

شیه و همکاران0111., 5

جنبههای مدیریتی ،جنبههای انسانی و جنبههای عملیاتی
6

دلرید و همکارانa;0111., 0
دلریدو همکاران b0111,
رانگاسامی و همکاران ;2112.,
آنتونی و همکاران2113., 1

گریگ2118, 00

پشتیبانی مدیریت ،پتانسیل ارائه مطالعه قابلیت فرآیند ،جمعآوری هوشیار داده ،تالشهای تربیتی،
تیمهای میان کارکردی ،جریان عادی 3مطالعه قابلیت فرآیند ،عدم آگاهی و بیمیلی به تغییر ،پروژههای
پیلوت و استفاده از کامپیوتر
01

تعهد و پشتیبانی مدیریت ،تعریف و اولویتبندی فرآیند ،انتخاب ویژگیهای مناسب ،تعریف شیوههای
سامانه ،انتخاب نمودارهای کنترل ،آموزش و ارزیابی ،کار تیمی ،تغییر فرهنگی ،استفاده از کامپیوتر و بسته
نرمافزاری
 عوامل خارجی نظیر اخبار و اطالعات در دسترس ،بنچمارکینگ خارجی ،اشتراکگذاری شبکه ،حمایتمشتری و فشار رقابتی تجربهشده با تأمینکننده
 -عوامل داخلی شامل مدیر کیفی/فنی ،سامانههای کیفیت ،تعهد مدیریت ،آموزش ،تیمها ،خودارزیابی در

1.Rungasamy
2. Gordon
3. Rungtusanatham
4.Visibility
5.Xie et al
6.Deleryd et al
7.Conscious
8.Routine
9. Antony et al
10.Devices
11. Grigg
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مقابل یک مدل برتری ،اندازه تسهیالت ،سطح فناوری و ارتباط محصول/فرآیند
فینتامیلکوماران2116, 0

نقش دپارتمان کیفیت ،ارتباطات و فرهنگ

روحانی و همکاران2111., 2

 تعهد مدیریت ارشد کار تیمی تعلیم و تربیت نمودارهای کنترل شناسایی خصوصیات و ویژگیهای محصول/فرآیند شناسایی و حق تقدم (برتری) 3فرآیند تحلیل سامانههای سنجش پروژه پیلوت استفاده از تسهیلکنندههای SPC تغییر فرهنگی -توسعه

چنگ و همکاران;0110., 8
برنس روم استنبرگ و همکاران .,
0111

عوامل انگیزشی با نام بهبود تولید و کیفیت فرآیند و ارضای تقاضاهای مشتری

روپا و همکاران2102., 0

درگیری و تعهد مدیریت

برگامان و همکاران;0118., 6
مک کارتی و همکاران2112., 3

انتخاب نمودارهای کنترل

5

روپا و همکاران 2102.,

دسترسپذیری داده

زوس0116,, 1

چارچوب سنجش یا اندازهگیری

آنتونی0116, 01

شناسایی بحرانی کیفیت

کالس;0112, 00
بی نام;0113, 02
اوکلند0111, 03

آموزش یا تعلیم و تربیت

روپا و همکاران 2102.,

اشتراکگذاری دانش

هوسون و همکاران0110., 0

استفاده از بسته نرمافزاری SPC

1. Phynthamilkumaran
2. Rohani et al.
3.Prioritization
4. Cheng et al.
5.Brannstrom-Stenberg et al
6. Rupa et al.
7. Bergman et al.
8. MacCarthy et al.
9.Zuse
10. Antony
11.Kales
12. Anonymous
13.Oakland
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آنتونی و همکاران 2111.,

تغییر فرهنگی

گو و همکاران0113., 2

تعریف و اولویتبندی (برتری) فرآیند

3

روپا و همکاران 2102.,

کار تیمی

کروم وید و همکاران0110., 8

کاربرد تسهیلکننده SPC

اوکلند ;0111,
آنتونی ;2111,
رانگتوساناتام و همکاران ;0111.
داله ;01185,
اُوِن 01310,

تعهد مدیریت
آموزش (تعلیم و تربیت) SPC
6
ارزیابی سامانه سنجش ()MSE
استفاده مناسب از نمودارهای کنترل
شناسایی و سنجش ویژگیهای بحرانی کیفیت
کار تیمی
استفاده از مطالعه پیلوت
تغییر فرهنگسازمانی
تعریف و اولویتبندی (برتری) فرآیند
استفاده از کامپیوتر و بستههای نرمافزاری SPC
استفاده از تسهیلکنندههای SPC
سندسازی و بروز کردن دانش فرآیندها

جدول شماره دو ،خالصهای از عوامل بحرانی موفقیت برای توسعه و بهکارگیری کنترل فرآیند
آماری مستخرج از ادبیات را نشان میدهد:
جدول  :2خالصهای از عوامل بحرانی موفقیت برای توسعه و بهکارگیری کنترل فرآیند آماری
عوامل بحرانی موفقیت

اوکلند) (0111

داله) (0118

اُوِن) (0131

رانگتوساناتام و همکاران
)(0111

آنتونی) (2111

تعهد مدیریت
آموزش
ارزیابی سامانه سنجش
استفاده مناسب از نمودارهای کنترل
ٔ
شناسایی و سنجش ویژگیهای بحرانی
کیفیت
کار تیمی
استفاده از مطالعه پیلوت
تغییر فرهنگسازمانی
تعریف و اولویتبندی (برتری) فرآیند
استفاده از کامپیوتر و بستههای نرمافزاری
SPC
استفاده از تسهیلکنندههای SPC
سندسازی و بروز کردن دانش فرآیندها

با عنایت بهمرور ادبیات ،مدل مفهومی مؤلفههای بحرانی موفقیت برای توسعه و بهکارگیری
کنترل فرآیند آماری بهصورت شکل شماره یک پیشنهاد میشود:

1.Hewson et al.
2. Goh et al.
3.Prioritization
4. Krumwiede et al.
5. Dale
6. Owen
7.Measurement System Evaluation
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مؤلفههای بحرانی موفقیت

درگیری و تعهد مدیریت

انتخاب نمودارهای کنترل

دسترسپذیری داده

ارزیابی چارچوب سنجش
کنترل فرآیند آماری
()SPC

شناسایی ویژگیهای بحرانی کیفیت

آموزش یا تعلیم و تربیت
سندسازی و اشتراکگذاری دانش
استفاده از بسته نرمافزاری SPC

تغییر فرهنگی
تعریف و اولویتبندی فرآیند
کار تیمی
کاربرد تسهیلکننده SPC

شکل  :0مدل مفهومی مؤلفههای کلیدی موفقیت برای توسعه و بهکارگیری کنترل فرآیند آماری
03

ارائه مدل علّی مؤلفههای مؤثر بر توسعه موفق کنترل فرآیند آماری در صنعت گاز با استفاده از تکنیک دیمتل فازی

همچنین با توجه به مدل پیشنهادی فوق ،میتوان سؤاالت زیر را پیشنهاد داد:
سؤالهای اصلی :مؤلفههای مؤثر در بهکارگیری موفق کنترل فرآیند آماری عبارتاند از:
درگیری و تعهد مدیریت ،انتخاب نمودارهای کنترل ،دسترسپذیری داده ،ارزیابی چارچوب
سنجش ،شناسایی ویژگیهای بحرانی کیفیت ،آموزش یا تعلیم و تربیت ،سندسازی و
اشتراکگذاری دانش ،استفاده از بسته نرمافزاری کنترل فرآیند آماری ،تغییر فرهنگی ،تعریف و
اولویتبندی فرآیند ،کار تیمی ،و کاربرد تسهیلکننده کنترل فرآیند آماری .در این راستا 02
سؤال فرعی نیز برای  02مؤلفه شکل گرفت.
روش تحقیق

در این تحقیق عوامل پژوهش شامل مؤلفههای مؤثر در بهکارگیری موفق کنترل فرآیند آماری
هستند .پس از مرور ادبیات ،دوازده مؤلفه عمده کنترل فرآیند آماری شناساییشدهاند .همچنین از
نظرات  01متخصص ،مدیر و خبره صنعت گاز جهت شناسایی و تعیین ارتباط میان مؤلفههای
شناساییشده کنترل فرآیند آماری برای توسعه مدل دیمتل فازی 0استفادهشده است .ماهیت
رویکرد این پژوهش اکتشافی است .ابتدا ادبیات مرتبط با تمرکز بر دوره زمانی ( 0118تا )2102
مرور میشوند .لذا پژوهش حاضر ،در ابتدا به دلیل آنکه به بررسی و آزمون کار آیی نظریههای
علمی موجود درزمینه «سامانه کنترل فرآیند آماری» در یک حوزه خاص میپردازد و دانش
کاربردی را در این زمینه توسعه میدهد ،و سپس به دلیل اینکه ابزار پیشنهادی (مدل
مورداستفاده) بهصورت اجرایی در یک سازمان (صنعت گاز) مورداستفاده قرار میگیرد ،ازنظر
هدف ،تحقیقی «کاربردی» و ازنظر شیوه گردآوری و تحلیل اطالعات پرسشنامه ،از نوع «توصیفی
پیمایشی» است .اهداف اصلی از انجام این پژوهش ،توصیف (ویژگیهای موقعیت سامانه کنترل
فرآیند آماری صنعت گاز) و تبیین (رابطه بین مؤلفههای مؤثر در بهکارگیری موفق سامانه کنترل
فرآیند آماری و درنهایت تعیین اهمیت (اولویت) مؤلفهها در صنعت گاز کشور) با استفاده از
تکنیک دیمیتل فازی میباشد .لذا این پژوهش یک پژوهش کمی (رویکرد دیمتل فازی) میباشد.
بر این اساس سؤال اساسی زیر مطرح میشود:
سؤال :رابطه میان مؤلفههای اصلی و مؤثر در بهکارگیری موفق کنترل فرآیند آماری در
صنعت گاز کشور چگونه است؟

1. Fuzzy DEMATEL
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شکل شماره دو ،نمودار گردشی روش ارائهشده در این تحقیق را نشان میدهد:
مرور ادبیات مرتبط با مؤلفههای مؤثر در بهکارگیری  SPCاز مجالت گزارششده از سال  0118تا 2102

مصاحبه با خبرگان صنعت گاز و درنهایت شناسایی و تأیید روایی دوازده مؤلفه اصلی

طراحی و توزیع  311پرسشنامه و درنهایت جمعآوری  251پرسشنامه از خبرگان و مدیران صنعت گاز

محاسبه آلفای کرونباخ دادهها و تأیید پایایی تحقیق

اجرای آزمونهای آماری (چولگی -کشیدگی و میانگین) و تأیید فرضیات تحقیق

تعیین ارتباط میان مؤلفهها و درنهایت اولویتبندی بر مبنای اهمیت آنها با استفاده از مدل دیمتل فازی

ارائه یک برنامه عملی به صنعت گاز برای پیادهسازی موفق سامانه کنترل فرآیند آماری

شکل  :2نمودار گردشی روش تحقیق
یافتههای پژوهش

آزمون سؤاالت تحقیق

در این بخش با استفاده از آزمونهای چولگی و کشیدگی و میانگین ،سؤاالت پیشنهادی
پژوهشگر مورد آزمون قرار میگیرند.
جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق را تقریباً  511نفر (کلیه متخصصان و مدیران رده اول و دوم
واحدهای مذکور در صنعت گاز) تشکیل میدهند که سعی شده با انتخاب یک نمونه قابلقبول و
قابلتعمیم از مدیران و با استفاده از روشهای علمی (گلوله برفی) بهصورت تصادفی پرسشنامهها
توزیع ،اجرا و تکمیل شود.
با توجه به محدود بودن جامعه آماری به  511نفر ،برای تعیین حجم نمونه نیز از رابطه زیر
استفاده گردید (مؤمنی ،قیومی:)015 :0318،
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که در این رابطه:
 :nحجم نمونه
 :سطح خطاء (در این پژوهش پنج درصد در نظر گرفته میشود.
 :مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان  15درصد
 :انحراف معیار
 :مقدار دقت موردنظر محقق (مقدار اشتباه مجاز) که در این تحقیق شش درصد در نظر
گرفتهشده است.
 :حجم جامعه
حجم نمونه برآورد شده برای متخصصان و مدیران رده اول و دوم بهصورت زیر میباشد:

ستاد شرکت
ملی گاز ایران

شرکت مهندسی و
توزیع گاز ایران

شرکت گاز تهران و
شرکتهای گاز استانی

مجموع

تعداد تقریبی خبرگان

031

61

311

511

درصد در جامعه

%20

%08

%01

%011

تعداد نمونه

05

35

051

251

شکل  :3جامعه و نمونه آماری تحقیق
روایی و پایایی پرسشنامه

همانگونه که گفته شد ،ابزار اصلی گردآوری اطالعات در این بخش پرسشنامه بود که با توجه
به شاخصهای استخراجشده در ادبیات تحقیق 30 ،گویه با طیف پنج گزینهای لیکرت طراحی
گردید .سپس برای سنجش روایی پرسشنامه از روش «روایی محتوا» استفاده گردید .بهمنظور
ایجاد روایی محتوا ،پس از طراحی چارچوب اولیه پرسشنامه با استفاده از مطالعات و ارزیابیهای
گسترده و دقیق پیشینه ،مؤلفههای (شاخصهای) بهدستآمده جهت ارزیابی با تعدادی از خبرگان
(شامل :مدیران و متخصصان واحدهای برنامهریزی ،مهندسی و تضمین کیفیت صنعت گاز ایران،
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و همچنین مدیران شرکتهای گاز استانی) موردبحث و
بررسی قرار گرفت و اصالحات الزم اعمال گردید .در پژوهش حاضر از نظرات  51خبره برای تأیید
روایی پرسشنامه استفاده گردید که اطالعات خبرگان در جدول شماره سه آمده است:
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دسته

طبقهبندی
مدیران شرکت ملی گاز و شرکتهای گاز استانی

سابقه کار

کارشناسان و متخصصان برنامهریزی
کارشناسان مهندسی
کارشناسان تضمین کیفیت
لیسانس

سطح تحصیالت

کارشناسی ارشد
دکتری
مرد

جنسیت

زن

برای تعیین پایایی کل پرسشنامه ،دادههای جمعآوریشده با نرمافزار  SPSSموردسنجش قرار
گرفت و ضریب آلفای کرونباخ معادل  31/6درصد به دست آمد که با توجه به اینکه از مقدار استاندارد
 1/6بیشتر میباشد ،پرسشنامه مربوطه از پایایی قابلقبولی برخوردار است .جدول شماره چهار مقادیر
آلفای کرونباخ برای هرکدام از مؤلفهها استفاده از نرمافزار  SPSSرا نشان میدهد:

تکنیکهای تجزیهوتحلیل اطالعات

در این بخش از دو روش آمار توصیفی برای تحلیل اطالعات جمعیت شناختی و آمار
استنباطی برای آزمون سؤاالت تحقیق استفاده شده است.

02
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آمار توصیفی برای تحلیل اطالعات جمعیت شناختی

در این تحقیق  20درصد از خبرگان از ستاد شرکت ملی گاز ایران؛  08درصد از شرکت مهندسی
و توزیع گاز ایران؛  01درصد از شرکت گاز تهران و شرکتهای گاز استانی بودند 31 .درصد از
پاسخگویان ،مرد و بقیه زن بودند .حدود  81درصد از پاسخگویان دارای مدرک کارشناسی 51 ،درصد
مدرک کارشناسی ارشد و  01درصد نیز دارای مدرک دکتری هستند .همچنین حدود  33درصد از
مدیران رده دوم و بقیه نیز بهعنوان مدیران رده اول مشغول به کار هستند.
آمار استنباطی برای آزمون سؤاالت
آزمون چولگی و کشیدگی
0

در این بخش بهمنظور بررسی توزیع دادههای پرسشنامه از آزمون «آزمون چولگی و
کشیدگی »2در نرمافزار  SPSSاستفاده گردید .بدین ترتیب ابتدا با استفاده از آزمون چولگی و
کشیدگی ،نرمال بودن دادههای پرسشنامه بررسی شد.
خروجی آزمون نشان داد که تمامی مقادیر آماری چولگی و کشیدگی بین منفی دو تا دو قرار دارند ،لذا
توزیع دادههای پرسشنامه ،نرمال میباشد و میتوان با استفاده از آزمون میانگین ،سؤاالت پژوهش را آزمون کرد.
آزمون میانگین ()t
در ادامه ،از «آزمون میانگین یا آزمون  »tاستفاده گردید و مقدار مطلوب (عدد آزمون) ،عدد
سه تعیین گردید که خروجی دوم آزمون در جدول شماره چهار قابلمشاهده است.
جدول  :5وضعیت مؤلفهها در صنعت گاز
مقدار آزمون3 :

درگیری و تعهد مدیریت

3/050

281

معناداری
دوطرفه
Sig
/...

1/856

1/503

انتخاب نمودارهای کنترل

3/233

281

/115

1/335

1/528

مؤلفهها

آمارهٔ
t

ٔ
درجه
آزادی

اختالف
میانگین

فاصله اطمینان %15
ٔ
حد پایین

حد باال
1/385
1/280

وضعیت مؤلفهها در
صنعت گاز ایران
مطلوب
مطلوب

دسترسپذیری داده


5/630

281

/113

1/535

1/033

1/330

مطلوب

ارزیابی چارچوب سنجش

3/050

281

/...

1/322

1/303

1/260

مطلوب

3/233

281

/...

1/203

شناسایی ویژگیهای بحرانی کیفیت

1/825

1/015

مطلوب

آموزش یا تعلیم و تربیت

5/630

281

/113

1/050

1/283

1/103

مطلوب

سندسازی و اشتراکگذاری دانش

8-/161

281

/...

1/532

1/633

1/820

مطلوب

نرمافزاری SPC
بسته 
ٔ
استفاده از

3/051

281

/...

1/322

1/303

1/260

مطلوب

تغییر فرهنگی

0/851

281

/.131

1/223

1/263

1/063

مطلوب

تعریف و اولویتبندی فرآیند

2/630

281

/...

1/813

1/526

1/231

مطلوب

کار تیمی

6/351

281

/183

1/536

1/036

1/336

مطلوب

کننده SPC
ٔ
کاربرد تسهیل

0/501

281

/...

1/336

1/312

1/230

مطلوب

1. Skewness
2.Kurtosis
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همانطور که از جدول شماره پنج قابل استنباط است ،تمامی سؤاالت تحقیق تأیید میشوند و
درمجموع صنعت گاز ایران ازنظر بهکارگیری موفق کنترل فرآیند آماری در وضعیت مطلوبی قرار
دارد .برای پاسخ به سؤال اساسی پژوهش و با عنایت به اهمیت و حساسیت موضوع در صنعت گاز
در خصوص بهکارگیری و پیادهسازی موفق سامانه کنترل فرآیند آماری و مصاحبه با خبرگان و
مدیران طی جلسات متعدد بر آن شدیم که ارتباط میان مؤلفههای بهکارگیری این سامانه بررسی
و درنهایت مؤلفهها به ترتیب اهمیت اولویتبندی شوند .در این پژوهش به دلیل وجود ارتباط علّی
معلولی میان مؤلفهها و ابهام در نظرات پاسخدهندگان از متغیرهای زبانی و روش دیمتل فازی
استفاده شد که بخش بعدی پژوهش به معرفی تکنیک پیشنهادی دیمتل فازی میپردازد.
روش دیمتل فازی ()FDEMATEL

روش دیمتل بهوسیله برنامه علوم و بشر موسسه  BattelleMemorialژنو ،بین سالهای  0162و
 0160ایجاد شد .این تکنیک ،روشی است برای نمایش ساختار پیچیده روابط علّی و معلولی
بهوسیله نمودار یا ماتریس که ماتریسها و یا نمودارها ،روابط مبتنی بر عناصر سامانه را نشان
میدهند و اعداد روی نمودارها ،نشانگر شدت اثر هر یک از عناصر میباشند(لین و وو)005: 02113،
 (لیو،یو،لو و چن .)002: 21052،با توجه به اینکه برای استفاده از روش دیمتل به نظراتکارشناسان نیاز میباشد و این نظرات دربرگیرنده عبارات کالمی و دوپهلو میباشد ،بهمنظور
یکپارچهسازی و رفع ابهام آنها بهتر است این عبارات به اعداد فازی تبدیل شوند .برای حل این
مشکل لین و مدلی ارائه کردند که از روش دیمتل در محیط فازی بهره میبرد(لین و وو2113،
 )005:و شامل مراحل زیر است:
مرحله اول :کسب نظرات خبرگان و میانگینگیری از آنها
فرض کنید تعداد  Pنفر خبره در مورد روابط بین معیارهای طبقهبندی اقالم موجودی با
بهرهگیری از عبارات کالمی جدول یک نظر دادهاند .ازاینرو تعداد  Pماتریس  ، ،که هر
ماتریس مربوط به نظرات یک خبره میباشد و درایههای آن با اعداد فازی مربوطه مشخص
میشوند ،تشکیل میشود .فرمول یک برای محاسبه ماتریس میانگین نظرات استفاده میشود.

)1 . Lin, C. J., & Wu, W. W. (2008
)2 . Liu, H., You, J., Lu, C., & Chen, Y. (2015
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()0
ماتریس  Zماتریس فازی اولیه روابط مستقیم نامیده میشود.
مرحله دوم :محاسبه ماتریس روابط مستقیم نرمال شده
برای نرمالیزه کردن ماتریس بهدستآمده از فرمولهای دو و سه استفاده میشود.
() 2
=

که  rاز رابطه زیر بهدست میآید:
()3

مرحله سوم :محاسبه ماتریس فازی روابط مجموع T

ماتریس روابط کل فازی با توجه به فرمولهای (چهارتا هفت) بهدست میآید.
()8
است و بهصورت زیر محاسبه

که هر درایه آن عدد فازی بهصورت
میشود:
()5
()0
()6

و هرکدام ماتریس  n nهستند که درایههای آن
در این فرمولها  Iماتریس یکه و ،
را به ترتیب عدد پایین ،عدد میانی و عدد باالییِ اعداد فازیِ مثلثیِ ماتریسِ  Hتشکیل میدهد.
مرحله چهارم :به دست آوردن مجموع سطرها و ستونهای ماتریس
مجموع سطرها و ستونها با توجه به فرمولهای (هشت و نه) به دست میآیند.
()3
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()1
هستند.
و
که و به ترتیب ماتریس
) و رابطه بین معیارها
مرحله پنجم :مشخص کردن میزان اهمیت شاخصها (
)
(
باشد معیار مربوطه اثرپذیر
باشد ،معیار مربوطه اثرگذار و اگر
اگر
است.
بهدستآمده از مرحله قبلی
و
مرحله ششم :دیفازی کردن اعداد فازی
بهدستآمده از مرحله قبلی ،طبق فرمول ( )01دیفازی
و
اعداد فازی
میشوند.
()01
میباشد .در ادامه مراحل حل آمده است.

که در آن  Bدیفازی شده عدد
اجرای روش

با استفاده از روش دیمتل فازی شدت روابط درونی مؤلفهها و ماتریس اثرگذاری آنها محاسبه
گشت .مطابق با گامهای روش دیمتل فازی در مرحله اول از خبرگان خواسته شد تا شدت تأثیر
میان مؤلفهها را با واژگان زبانی مشخص نمایند .سپس ،ماتریس نهایی روابط جمعی فازی ( )Tبا
توجه به روابط هفت-یک به دست میآید که در جدول شماره پنج آمده است.
جدول  :5ماتریس نهایی روابط جمعی فازی
SP7

SP6

SP5

SC4

SP3

SP2

SP1

SP12

SP11

SP10

SP9

SP8

1/11

1/00

1/00

1/01

1/13

1/18

SP1

1/16

1/11

1/16

1/13

1/13

1/10

SP2

1/08

1/16

1/15

1/13

1/10

1/06

1/16

1/13

1/12

1/13

1/18

1/11

1/13

1/13

1/13

1/10

1/01

SP3

1/01

1/13

1/12

1/13

1/18

1/02

1/13

1/18

1/16

1/13

1/16

SP4

1/00

1/10

1/11

1/15

1/01

1/13

1/12

1/13

1/13

1/01

1/16

1/00

1/00

1/13

1/13

1/18

1/15

1/08

1/10

1/15

SP5

1/15

1/00

1/13

SP6

1/15

1/13

1/12

1/15

1/10

1/00

1/13

1/15

1/16

1/13

1/16

SP7

1/13

1/12

1/13

1/18

1/18

1/18

1/16

1/10

1/13

1/16

1/11

1/11

1/13

1/12

1/12

1/12

1/10

1/15

1/13

1/18

1/13

1/12

SP8

1/18

SC9

1/18

1/13

1/12

1/10

1/12

1/10

1/13

1/13

1/13

1/12

1/13

SP10

1/13

1/12

1/10

1/13

1/12

1/13

1/13

1/13

1/13

1/12

1/13

1/12

1/18

1/12

1/12

1/13

1/13

1/16

1/18

1/10

1/15

1/13

1/13

1/15

SP11

1/13

1/13

1/12

1/13

1/18

1/03

1/10

1/15

1/18

1/18

1/10

1/18

SP12
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درنهایت با استفاده از روابط نه-هشت بهمنظور تعیین مؤلفههای علّی و مؤلفههای وابسته،
و رابطه بین
مجموع سطری و ستونی ماتریس  Tمحاسبهشده و میزان اهمیت مؤلفهها
بهصورت جدول شش مشخص گردید .بهمنظور دیفازی کردن دادهها ،نیز از
آنها
روش مرکز ثقل استفادهشده است.
جدول  :0میزان اهمیت مؤلفهها و رابطه بین آنها
مؤلفهها

D-R

D+R

اولویت (اهمیت)

درگیری و تعهد مدیریت

0/71

1/11

2

انتخاب نمودارهای کنترل

-0/15

1/74

5

دسترسپذیری دادهها

0/17

1/70

1

ارزیابی چارچوب سنجش

-0/02

1/57

7

شناسایی ویژگیهای کیفیت

0/00

1/22

4

آموزش

-0/08

1/48

8

اشتراکگذاری دانش

-0/50

2/12

1

بسته نرمافزاری کنترل فرآیند آماری

-0/22

0/82

10

تغییر فرهنگی

-0/17

0/87

11

تعریف و اولویتبندی فرآیند

-0/01

0/26

12

کار تیمی

0/07

0/62

6

تسهیلکنندگی کنترل فرآیند آماری

-0/28

1/72

2

حال میتوان نمودار روش دیمتل فازی را با استفاده از مقادیر اثرگذاری و مجموع اثر مؤلفهها
بهصورت شکل شماره پنج ترسیم نمود.

شکل  :5نمودار علّی پیشنهادی روش دیمتل فازی
02

فصلنامه علمی -ترویجی اندیشه آماد  /شماره  / 01سال شانزدهم

همانطور که میدانیم ،مؤلفههایی که در باالی محور افقی قرار میگیرند و مجموع اثر
خالص شان بیشتر از صفر میباشد ،جزء مؤلفههای علّی ،محرک یا تأثیرگذار دستهبندی میشوند
و مؤلفههایی که در پایین محور افقی قرار میگیرند ،جزء مؤلفههای وابسته خوشهبندی میشوند.
همچنین مؤلفهها هرچه باالتر باشند ،درجه اثرگذاریشان بیشتر است و هرچه این مؤلفههای
پایینتر باشند ،درجه تأثیرپذیریشان بیشتر است .همچنین هرچه مؤلفهها مجموع اثرشان بیشتر
باشد (در این نمودار در سمت راست قرار گیرند) اهمیت بیشتری پیدا میکنند ،چرا که مجموع
اثرگذاری و اثرپذیریشان بیشتر است.
نتیجهگیری و پیشنهادها

کنترل فرآیند آماری مجموعهای توانا از ابزارهای حل مشکل است که باعث ثبات در
فرآیندهای تولید/خدمات شده و توانایی تولید محصول و ارائه خدمات باکیفیت را افزایش میدهد.
بدین منظور در این تحقیق ،پس از شناسایی چارچوبی مفهومی از مؤلفههای کلیدی در
بهکارگیری موفق کنترل فرآیند آماری ر صنعت گاز کشور 02 ،مؤلفه اصلی شناسایی شدند .در
ادامه تحلیلهای آماری نشان داد که تمامی زمینههای اصلی (با  30سنجه) ،مؤلفههای مؤثر در
پیادهسازی موفق کنترل فرآیند آماری در صنعت گاز میباشند و این صنعت ازنظر بهکارگیری
مؤلفههای سامانه کنترل فرآیند آماری در وضعیت مطلوبی قرار دارد .لذا با عنایت به حساسیت
موضوع در میان مدیران صنعت گاز ،این پژوهش به بررسی ارتباط میان مؤلفهها ،تعیین مؤلفههای
تأثیرگذار و تأثیرپذیر و درنهایت اولویتبندی آنها با مدل دیمتل فازی پرداخته است .نتیجه
ارزیابی نشان داد که اشتراکگذاری دانش بهعنوان مهمترین مؤلفه در توسعه و بهکارگیری موفق
کنترل فرآیند آماری میباشد و همچنین تعریف و اولویتبندی فرآیند کمترین اهمیت را در
توسعه و بهکارگیری موفق کنترل فرآیند آماری دارد.
در پایان پیشنهاد میشود که در تحقیقات آتی برای تبیین ارتباط بهتر میان مؤلفههای
شناساییشده از رویکرد کیفی مدلسازی ساختاری تفسیری فازی 0استفاده کرد .همچنین جهت
تأیید مدل ساختاری تفسیری پیشنهادی از تحلیل مسیر و نرمافزار  SPLSاستفاده نمود.
منابع

اسماعیلپور ,م .)0366(.راهنمای سرمایهگذاری در بورس تجزیهوتحلیل صورتهای مالی .شرکت
چاپ و نشر مطالعات و پژوهشهای بازرگانی .چاپ اول.
عارفان ،مرضیه ( ،)0331ارزیابی عملکرد و اولویتبندی گروههای آموزشی دانشکده مدیریت
)1. Fuzzy Interpretive Structural Modeling (FISM
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