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قبل و ...) نظام پيشنهادها و (بررسي و اولويت بندي سيستم هاي مديريت كيفت
 )از ديدگاه كاركنان( AHPبعد از بحران جاري شركت پتروشيمي اصفهان با روش 

 
  مصطفي نظري

  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره وري دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد 
  com.epciran@mnazari  

 
 
  
 

  :چكيده 
 9000سيستم هاي ايزو  1375شركت پتروشيمي اصفهان به عنوان پيشرو در پياده سازي سيستم هاي مديريت كيفيت ، از سال 

ظام سيستم هاي ياد شده ، ن 2000رتقاي نسخه و سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي ، ا 14000و پس از آن ايزو  94ويرايش 
. ، حلقه هاي كيفيت و پياده سازي مدل اروپائي مديريت كيفيت جامع را تا حد تقديرنامه سه ستاره ، مستقر نموده است پيشنهادها

حران هايي گرديده كه اين شركت در سالهاي اخير با تغيير تركيب سهامداران و به تبع آن تغيير رويكردها در سطوح مالكين، دچار ب
، مميزين  نفر از روسا 13از ميان تعداد AHP بر ميزان اثر بخشي سيستم هاي ياد شده تاثير گذاشته است در اين مقاله با رويكرد 

و خبرگان در زمينه استقرار سيستم هاي كيفيت سعي شده وضعيت ابزارهاي مديريت كيفيت قبل و بعد از  سيستم هاي كيفيت
  .در شركت فوق مورد بررسي و اولويت بندي قرار گيردبحران جاري 

  كلمات كليدي 
  اولويت بندي ابزارهاي مديريت كيفيت -  AHP  -مديريت كيفيت  -پتروشيمي اصفهان   -نظام پيشنهادها 
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  مقدمه - 1

آروماتيك دركشور است كه  شود اولين واحد توليد ناميده مي EPC كه در اين مقاله باختصار) سهامي عام  ( شركت پتروشيمي اصفهان 
تن مواد آروماتيك در سال شامل بنزن، تولوئن، ارتوزايلين، پارازايلين و مخلوط زايلين  300000با هدف توليد بيش از  1368در سال 

  . بصورت سهامي خاص توسط شركت ملي صنايع پتروشيمي تاسيس گرديد
الياف  ها،  ها، پالستيك دستي نظير شوينده بعنوان خوراك صنايع پاييناين مجتمع از واحدهاي زيربنائي كشور بوده و محصوالت آن 

برداري از واحدهاي توليدي  از آغاز بهره EPC. ، رنگسـازي و صنايع نظامي بكار برده مي شود هاي پـالستيكي كننده استر، نرم پلي
اين . كنندگان خود برگزيده است ايت مصرفنخستين هدف به منظور جلب رض هاي كاري بعنوان خويش، كيفيت را در تمامي زمينه

 شركت مفتخر است كه به همت و تالش همه جانبه كاركنان خود در چند سال متوالي بعنوان مجتمع نمونه شركت ملي صنايع
 .پتروشيمي برگزيده شده است

پتروشيمي  موفق به اخذ  چيدهبعنوان اولين شركت در صنايع پي 9002نيز پس از استقرار نظام تضمين كيفيت ايزو  1375در سال 
پس از استقرار سيستم  28/8/1380در تاريخ  و سپس. انگلستان گرديد S.G.S از شركت 9002گواهينامه استاندارد بين المللي ايزو 

   .موفق به اخذ گواهينامه مربوطه گرديد S.G.Sاز طريق شركت  2000ويرايش سال  9001مديريت كيفيت ايزو 
ي اصفهان با توجه به تأثير بالقوه صنعت پتروشيمي بر محيط زيست به اهميت حفاظت از محيط زيست توجه شركت سهامي پتروشيم

محيطي در جهت كنترل و كاهش آلودگي محيط زيست  خاص داشته و متعهد گرديده است تا با رعايت قوانين و مقررات زيست
بعنوان يكي از هشت شركت برگزيده در كشور با  1376ت در سال كه اين شرك اقدامات مؤثري را انجام دهد و اين امر باعث گرديد

زيست  حفاظت از محيط "ها و بر اساس اين ديدگاه كه  در ادامه اين تالش. انتخاب و لوح افتخار دريافت نمايد" صنعت سبز "عنوان 
بعنوان اولين شركت در  1377 شركت اقدام به استقرار سيستم مديريت زيست محيطي نموده و در سال "يك وظيفه همگاني است 

سوئيس  S.G.S از شركت 14001مجموعه وزارت نفت و چهارمين شركت در كشور، موفق به اخذ گواهينامه استاندارد بين المللي ايزو 
خدادادي است برداري از منابع  ترين عنصر توليد و تكنولوژي و بهره ترين و مهم پتروشيمي اصفهان با اعتقاد بر اينكه انسان اصلي. گرديد

 بهداشت شغلي اقدام به استقرار سيستم مديريت ايمني و 1380وي در محيط كار به نحو مطلوب تأمين گردد، در سال  و بايد سالمت
 .گرديد S.G.Sاز شركت   OHSAS 18001 نموده و بعنوان چهارمين شركت در سطح كشور موفق به اخذ گواهينامه

ريزي جهت استقرار سيستم مديريت كيفيت جامع مطابق با مدل  برنامه 1382ان از ابتداي سال در تداوم راه تعالي، پتروشيمي اصفه
با شركت در  1384و  1383اقدامات بهبود در سال  را آغاز نموده و پس از طي چند مرحله خودارزيابي و انجام EFQMتعالي سازماني 

وري و تعالي سازماني قرار گرفته و در هر دو سال موفق  ارجي مؤسسه بهرهارزيابي خ وري و تعالي سازماني مورد فرايند جايزه ملي بهره
 نيز با شركت در جايزه ملي كيفيت، اين شركت با يك درجه ارتقاء 1385در سال . به اخذ گواهينامه تعهد به تعالي سازماني گرديد
  .موفق به اخذ تقديرنامه اشتهار به سرآمدي گرديد

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 
 

3 
 

 
 چگونگي استقرار از نظر زماني تاييدكننده صادركننده خذتاريخ ا نام سيستم مديريت

 اولين شركت پتروشيمي كشور انگلستان S.G.S انگلستان S.G.S 75بهمن  ISO 9002تضمين كيفيت 

 اولين شركت پتروشيمي كشور سوئيس S.G.S سوئيس S.G.S 77ارديبهشت  ISO 14001مديريت زيست محيطي 

 87تير ماه      نظام پيشنهادها

 چهارمين شركت در كشور نروژ DNV دوبي DNV 80خرداد  مديريت ايمني و بهداشت شغلي

 اولين شركت پتروشيمي كشور انگلستان S.G.S انگلستان S.G.S 80آبان  ISO 9001:2000مديريت كيفيت 

  انگلستان S.G.S انگلستان S.G.S 84بهمن 2004ويرايش  ISO 14001مديريت زيست محيطي 

  85آبان  استگي محيط كارنظام آر
  

  85آذر   حلقه هاي كيفيت
  

  
  :تشريح مسئله و روش كار  - 2
  :شرح مشكل  2-1

از سهامي خاص به عام تغيير ماهيت داد و سهام آن از طريق بورس اوراق بهادار تهران در  1377شركت پتروشيمي اصفهان در سال 
كت بعنوان ديون دولت در اختيار شركت سرمايه گذاري شيميايي و اختيار عموم قرار گرفت و بخش عمده اي از سهام اين شر

سهامدار عمده وقت با توجه به . و شركت هاي وابسته آن قرار گرفت) تاپيكو فعلي از مجموعه هاي سازمان تامين (پتروشيميايي تامين 
واگذاري سهم خود نمود و سهامدار عمده فعلي  تصميم به 89انتخاب استراتژي خروج از بازار شركتهاي پتروشيمي با پايه نفتا در سال 

  .جايگزين تاپيكو گرديد
درگير چالش هايي در ابعاد مختلف گرديد كه از جمله انها ميتوان به تعامل با تامين كننده  EPCاز لحظه ورود سهامدار عمده جديد، 

نان اشاره نمود و اين چالش ها به مرور رويكردهاي ساخت مواد اوليه ، تعامل با مشتريان ، تامين كنندگان كاال و خدمات ، انتقال كارك
در اين . يافته اي كه در طول ساليان جايگاه خود را يافته و بهينه سازي هايي نيز در آنها بوجود آمده بود را دستخوش تغيير قرار دادند

ي انساني عالقمند و با انگيزه تالش هاي ميان سند چشم انداز شركت و ابزارهاي مديريت كيفيت نيز مستثني نبوده و هر چند نيرو
خود را جهت زنده نگه داشتن اين ابزارها به كار بستند ولي رويكرد مالكان و مديران ارشد جديد تاثيرات خود را گذاشت و اين ابزارها 

و بعضي از ابزارهاي مورد استفاده از گردونه استقرار خارج شده و يا دامنه استفاده از  .نيز از چالش هاي پيش آمده بي نصيب نماندند
آنها تحت تاثير قرار گرفت در اين مقاله بر آن شديم كه در وضعيت قبل از بحران و بعد از بحران فعلي وضعيت سيستم هاي فوق را از 

ر اين بحران كداميك از ابزارها بيشتر تحت تاثير قرار گرفته اند هر چند ديدگاه كارشناسان اولويت بندي نموده و مشخص نمائيم در گذ
ابزارهايي كه از يك مرجع گواهي دهنده مورد مميزي قرار گرفته اند هم چنان مورد پايش قرار مي گرفتند و شاخص هاي عملكرد هر 

الش هاي موجود مي دادند اما ساير ابزارهايي كه براي  يك از ابزار ها در طي اين گذر، اندازه گيري شده و نشان از تاثير گرفتن از چ
بهبود عملكرد فرآيندها ، و بهبود مستمر سيستم كيفيت مورد استفاده قرار گرفته و نياز به گواهي نامه خاصي نداشتند ، شايد وضعيت 

رويكردهاي مرتبط با بهبود مستمر در خالصه اي از عملكرد سيستم هاي مديريت كيفيت در زمينه بهبود فرآينده ها و . بدتري يافتند
  :چند سال اخير در زير آمده است 
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  91سال   90سال   89سال   88سال   87سال   

  4  8  6 7 9  تعداد اقدام اصالحي 
  4  15  89 11 20  تعداد اقدام پيشگيرانه
  3  7  4 5 7  تعداد عدم انطباق ها

  72  87  170 136 182  تعداد سندهاي ويرايش شده
  0.1  0.14  0.31 0.29 -  هادسرانه پيشن

  .پيشنهاد بوده است 0.06تا كنون  92سرانه پيشنهاد در سال  
  

  سرانه پيشنهاد در طول سالهاي مختلف پتروشيمي اصفهان

0.06
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0.14

0.310.29
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0.25

0.3

0.35

سال 88 سال 89 سال 90 سال 91  سال 92

  
  

شركت وجود داشت و روند صعودي در سالهاي اوليه استقرار نظام پيشنهادها ، پتانسيل و انگيزه خوبي براي توسعه سيستم ياد شده در 
و روبه رشد ميتوانست ادامه يابد افت تدريجي سرانه پيشنهاد در شركت وابسته به عامل اصلي آن يعني تغيير رويكرد سهامداران 

  .شركت به واسطه تغيير مالكان مجموعه مي باشد
  
  متدولوژي و ابزار مورد استفاده 2-2

و تهيه پرسشنامه جهت  EPCنفري از كارشناسان، تيم مميزي سيستم كيفيت و مسئولين  13در اين مقاله با انتخاب يك نمونه 
انتخاب طيف هاي مورد نياز،  از روش پرسشنامه ليكرت استفاده گرديد و در نهايت با اولويت بندي و امتياز دهي عوامل ، طيف ها و 

  :وزن هاي زير جهت بررسي انتخاب گرديد 
  

  درصد و امتياز  نام طيف انتخاب شده  رديف
  30  ايجاد انگيزه و توانمندي كاركنان  1

  15  مستند سازي ، نظم و دسترسي اطالعات  2

  35  بهبود سيستم ها ، روشها و پايش فرآيندها  3

  20  ايمني و سالمت كاركنان و محيط زيست  4
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  :ابزارهايي كه در اين روش مورد بررسي قرار گرفتند عبارتند از 
I. فيت سيستــم مديريت كيISO 9000:2000  سيستم مديريت زيست محيطي ،ISO 14001  و سيستم مديريت ايمني

  OHSAS 18001وبهداشت حرفه اي 
II. هاسيستم نظام پيشنهاد  
III.  5سيستم آراستگي محيط كارS 

IV.  حلقه هاي كيفيتQCC 

V.  مديريت كيفيت جامع بر اساس مدلEFQM 

تهيه و در  AHPايسه زوجي با روش اولويت بندي و تصميم گيري پس از انتخاب طيف و ابزارهاي مديريت كيفيت پرسشنامه مق
نفر از كارشناسان ، گروه هاي مميزي سيستم هاي مديريت كيفيت و روسا و سرپرستان شركت پتروشيمي اصفهان توزيع  25اختيار 

و  Expert Choiceر نرم افزار سپس داده ها د. نفر پرسشنامه را در موعد مقرر تكميل و عودت نمودند 13گرديد كه از تعداد فوق 
پس از . وارد گرديد) محصول شركت بهين كارا(پتروشيمي اصفهان  DEAموجود در سيستم  AHPهم چنين و نرم افزار تكنيك 

پرسشنامه رسيده تعداد دو پرسشنامه داراي بيشترين ناسازگاري بودند كه از گردونه جمع بندي خارج شدند  13ورود داده ها  از تعداد 
پرسشنامه مورد در جمع بندي روش مقايسه زوجي شركت داده شدند نتيجه مقايسه سلسله مراتبي زوجي به  11در نهايت تعداد  و

  :شرح زير بدست آمد 
  
  :  AHPاولويت بندي داده ها قبل از بحران با روش  2-3

ايمني كاركنان و   
  محيط

بهبود سيستم ها ، 
روشها و پايش 

  فرآيندها

 ايجاد انگيزه و
  توانمندي كاركنان

مستند سازي ، 
نظم و دسترسي 

  اطالعات
  درصد سهم

ISO 9000,ISO 14000,OHSAS 18000  0.45 0.316 0.047 0.424 27.83 
 QCC 0.062 0.293 0.289 0.073 20.255حلقه هاي كيفيت 

 EFQM( 0.176 0.135 0.242 0.279 19.935بر اساس مدل (مديريت كيفيت جامع 
 0.1 0.194 0.239 0.05 16.71  اهنظام پيشنهاد

 5S 0.212 0.062 0.183 0.174 15.27نظام آراستگي محيط كار 
  :  AHPاولويت بندي داده ها بعد از بحران با روش  2-4

ايمني كاركنان و   
  محيط

بهبود سيستم ها ، 
روشها و پايش 

  فرآيندها

ايجاد انگيزه و 
  توانمندي كاركنان

مستند سازي ، 
نظم و دسترسي 

  اطالعات
  درصد سهم

ISO 9000,ISO 14000,OHSAS 18000  0.488 0.372 0.151 0.496 34.77 

 EFQM( 0.122 0.251 0.265 0.136 21.215بر اساس مدل (مديريت كيفيت جامع 

 5S 0.118 0.148 0.218 0.207 17.185نظام آراستگي محيط كار 

 0.146 0.135 0.207 0.074 15  هانظام پيشنهاد

 QCC 0.126 0.094 0.159 0.087 11.83ي كيفيت حلقه ها
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  :نتيجه گيري  - 3
مشخص گرديد كه وضعيت استقرار و نگهداري ابزارهاي  AHPبا توجه به جمع بندي نظر سنجي به عمل آمده با روش مقايسه زوجي 

ده اند كه ميتوان به افت قابل مديريت كيفيت پس از بحران در شرايط مطلوبي ندارد و بعضي از آنها عمال به دست فراموشي سپرده ش
تقريبا در شرايط بحران افراد تمايلي به شركت در گروههاي كيفيت از خود نشان نمي . اشاره نمود QCCتوجه ابزار حلقه هاي كيفيت 

ر اين د. تحت تاثير قرار گرفته و كيفيت پيشنهادات واصله بيانگر اين موضوع مي باشد ورودي هاي سيستم نظام پيشنهادها. دهند
حول محور مطالبات نيروي انساني قرار گرفته است و بطور كلي اين  اي رسيده به سيستم نظام پيشنهادهاشرايط عمده پيشنهاد ه

و . اما برخي از اين ابزارها در زمان افول نيز الويت و جايگاه خود را حفظ نموده اند. سيستم در وضعيت افول و بحراني قرار گرفته است
 ,ISO 9000, ISO 14000سيستم هاي مديريت كيفيت . ت تاثير بحران جاي خود را به ابزارهاي ديگر داده اندبرخي ديگر تح

OHSAS 18000  همچنان بعنوان ابزار اولويت يك شناخته شده اند و از مهمترين عامل حفظ اين جايگاه، ميتوان مميزي دوره اي
ابزارهاي مديريت مشاركتي مانند نظام مشاركت و پيشنهادات ، و حلقه هاي  هم چنين در شرايط بحران. سيستم هاي فوق را نام برد

هم چنين نتايج نشان ميدهد ابزارهاي . كيفيت آسيب بيشتري ديده اند و از سهم آنان در مقايسه با قبل از بحران تقليل يافته است
. يسه با ابزارهاي مشاركت آسيب كمتري ديده اند، در مقا EFQMتوانمند سازي كاركنان مانند مديريت كيفيت جامع بر اساس مدل 

نتايج نشان ميدهد در صورت استقرار نظام آراستگي محيط كار هر چند سازمان با بحران مواجه شود، اين فرهنگ جايگاه خود را حفظ 
  .شندنموده و كاركنان حتي در شرايط بحران نيز عالقمند به نظم ، انضباط و حفظ آراستگي محيط كار خود مي با

  
  
 منابع و ماخذ -4

 88كتابجه اظهار نامه جايزه ملي بهره وري پتروشيمي اصفهان سال   -

نويسنده مجيد  80شماره  -  1387بهار , ه دانش مديريتمجل طراحي و ساخت مقياس مجموع نمرات ليكرت با رويكرد پژوهشي در مديريت  -
 سعيد شهباز مرادي -سليمي
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