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  دانشگاه تهران-فنیپردیس دانشکده های  – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
 )15/11/84  تاریخ تصویب، 12/9/84 تاریخ دریافت روایت اصالح شده ، 20/10/82تاریخ دریافت (

 چکیده
 تحقیقاتی معرفی -مربوط به مدیریت فرایند خرید یک شرکت تولیدی) BPS( 1کار سازی فرایندهای کسب و  ابتدا مدل شبیه این مقاله،در 
دست . استفاده شده است) BPR( 2کار  و سپس از این مدل برای معرفی و ارزیابی چند مدل بهبود و مهندسی مجدد فرایندهای کسب وشود می

، ایجاد یک رویه فرایندگرا به منظور کاهش زمان فرایند،  در فرایند خریدBPRاندرکاران و صاحبان اصلی تایید کردند که هدف از یک مدل 
های   بنا نهاده شد و زمانIDEF03 کار بر اساس رویه مدل مفهومی این فرایند کسب و. باشد تر به مشتری و کاهش هزینه می پاسخگوئی سریع

 تهیه و Visual SLAMسازی فرایند خرید به وسیله  هیمدل شب .آوری و تحلیل آماری گردید های استاندارد فرایند جمع فرایند با مطالعه زمان
 بنا نهاده شده است نسبت به دیگر پیشنهادها اثر BPRدو پیشنهاد که بر اساس مفاهیم .  تصدیق و تعیین اعتبار گردیدFو t های توسط آزمون

 )IT( 4 تکنولوژی اطالعاتی اطالعات و بر اساسوسیله مهندس ه بر اساس توسعه فرایند تنها بBPRاولین مدل . دهد بخشی بیشتری را نشان می
 توسعه داده ITساز  سازهای انسانی و سازمانی و با کمک فعال در مدل دوم، فرایند طبق روش داونپورت و بر اساس فعال. فرض نهاده شده است

سازها به   اساس فعال مدل مهندسی مجدد برهزینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و  سود وتحلیلهای پیشنهادی بر اساس  در نهایت مدل. شد
 .عنوان بهترین مدل پیشنهادی انتخاب گردید

 
 IT، Visual SLAMسازی فرایندهای کسب و کار، مدیریت فرایند خرید، مهندسی مجدد،  شبیه: واژه های کلیدی 

 
 مقدمه
ک ید به عنوان یند خریدر حال حاضر نگرش به فرا       

  در حال گسترش ینده ایصورت فزاک، به یفه استراتژیوظ
 است که یارین امر هم مقاالت بسیل ای باشد و دلیم

  دهند که یارائه م را  یی هایا تکنولوژیبرنامه ها و 
  را باال  شرکتی رقابتیایبه کاربردن آنها مزا  توان بایم

 ]3[ و مک بت]2[ دی بو]1[ وری مک ا اساس مقاالت بر. برد
د یند خریک فرایهد شد تا  که باعث خوایراتییتغ

ل ی از قبیم شامل مواردیشرفته داشته باشی و پیتخصص
ن ید به عنوان مسئولین خری به مامورینان بخشیاطم
، یان نهائی مشتریازهای برآوردن نین برایره تامیزنج

 یکی بهبود تکنولوژین برایران تامی به مددادنت یمسئول
 کاهش زمان یرا بIT و EDI یند، استفاده از تکنولوژیفرا
 م یجاد تی توسط ایریم گیش منابع تصمیت ها و افزایفعال

 .  باشدی میفه ای و چند وظیندی فرایها
گر ید و دین خری بیشیرا تعامالت رو به افزایاخ

، توسط محققان و کارورزان مورد بحث یتیریموضوعات مد
در ) SCM( 5نیره تامیت زنجیریمد. قرار گرفته است

 قرار گرفته است یاریر مورد توجه بسیخ سال ا چندخالل
ک هم با آن ادغام ید استراتژیو به طور همزمان مفهوم خر

 کار و ج مقالهیبر اساس نتابه طور مثال . شده است
  با پاسخمستقیمک به طور ید استراتژیخر ]4[ اسملتزر

ن کنندگان، یرات در بازار تامیین کنندگان، تغی تامیده
 شرکت در ین و عملکرد اجرائن کنندگایارتباطات تام

ک، یت استراتژیرین در بحث مدیهمچن.  باشدیارتباط م
د به سمت ی خری دهد که دپارتمانهایافته ها نشان می

تها، مفهوم یفعال( کی استراتژی از رفتارهایسطوح باالئ
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 توسعه و یهایازمندیت، نیرید، روش مدیارزش افزوده خر
گر یدر د.  کنندیدا میل پی م)دی خریاستراتژ آموزش،
 ی تخصصیاز مدل شرکت خدمات ]5[ ی هامفر،مطالعات

د استفاده کرده یند خری مجدد فرای مهندسی برا6ستریم
 یتهای، نقشها و مسئولیاتیک روش عملیاست و با 

تا بر یو نها. د را بحث کرده استیند خریردهنده فراییتغ
 رسد که سه یبه نظر م ]6[ نسترا و وگمنیاساس مقاله و

د و ی خریکپارچگی توان در مورد یه متفاوت که میاحن
 ،توسعه محصول مورد بحث قرار داد،  شامل پروژه ها

 . باشدیها  مین کنندگان و تکنولوژیتام
 

 فرایندهای کسب و کارمهندسی مجدد 
 یندهای مجدد فرای مهندسی که رویبا توجه به مباحث

هدف به  ]17-7[  انجام شده است (BPR) کار کسب و
 یندیک نگرش فرایکه تطابق است  یه ایرودست آوردن 

 ی مجدد برای مهندسیریاز کسب وکار را با به کارگ
ن ی که ایزیآن چ. کند   بی با هم ترکیدی کلیندهایفرا
 یک سازمان برایکمک به  لیکند پتانس یمز یه را متمایرو

ا بهبود یند ینه و زمان فرای در هزیحصول کاهش اساس
ا ی یس دهی، سطوح سرویریانعطاف پذ ت،یفی در کیاساس

 .باشد یمکسب وکار  گر اهدافید
در سالهای اخیر توجه و عالقه روزافزونی نسبت به 

مجدد فرایندهای   و ابزارهای طراحیها روشلوژیها، متد
  کار تحت مجموعه مدل سازی فرایندهای کسب و کسب و

ه مسئلاگرچه این . ]27-19[ ه شده استدید )BPM (کار
گردد که در  می ه ورود مدیریت علمی در سالهای قبل برب

 جهان  بهر مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کا آن
هم به عنوان یک میدان جداگانه با آن BPM معرفی شد و 

  پنج قدم زیر ]10[  داونپورتیآقادر این زمینه  .ادغام شد
 :ه استکرد  برای طراحی مجدد فرآیندها ارائه را
  وند شدهایی که بایستی طراحی مجددتشخیص فرآین 

 ریی تغیا فعال سازهایص اهرم ها یشخت  -
 یندی توسعه نگرش فرا -
  موجودیندهای درک و بهبود فرا -
 ریی تغیندهایجاد فرای و ای طراح -

 
  کسب وکاریندهای  فرایه سازیشب

BPS ز، بهبـود و    ی از آنـال   یبانی پشـت  یا بـرا  یه پو یک رو ی
 ه یق مدل شبیوکار از طر کسب یندهای مجدد فرایمهندس

استفاده از شبیه BPM ی تفکر شدر حوا.  باشدی میساز
 مسئلهسازی به سرعت توسعه یافته است و گواه این 

مجالت  که در  است محققانپژوهش هایافزایش تعداد 
های  و یا در کنفرانسده یبه چاپ رس مختلف یعلم

ه ی شبیمدلساز .گوناگون در چند سال اخیر ارائه شده است
 ی هایدگیچی پی کسب وکار دارایندهای در فرایساز

 ی میدی تولیندهای در فرایه سازی نسبت به شبیشتریب
را ممکن یز  باشدید می مف    اری بسیه سازین شبیا .باشد

ط یقبل از آنکه در مح BPR یبرا یاری بسینه هایاست گز
ی واقع ابی ارز مورد ویمعرف مورد اجرا واقع شود یواقع

 را BPS حاصل از یج عمومی نتا]23[ دیمالئو و پ. گردد
 یدل هاماستفاده از  ]19[ س و پالیاگلیمرور کرده اند، ج

 یندهای فرای مهندسیداد گسسته را برای رویه سازیشب
ه ی شب]27[ یند، زارعاکسب وکار مورد مطالعه قرار داده 

ت بانک یریستم مدیند را درسی مجدد فرای مهندسیساز
 استفاده از مدل  ]21[ یرانیلعه کرده است و ا مطایاطالعات

   را موردیدی تولیندهای مجدد فرای در مهندسیه سازیشب
 . قرار داده استیبررس
 

 یمورد بررس
 در مرحله اول  شود ینجا شرح داده می که ایدر مورد

   مختلف یستم با استفاده از ابزارهای از سیک درک کلی
ستم با ی سی مفهومیزو مدلساایجاد  اطالعات یجمع آور

 سپس. ]29و28[  شودیمانجام   IDEF0استفاده از روش 
داد گسسته ی رویه سازیستم با استفاده از مدل شبین سیا

و ستم یبهتر از سو شناخت  درک ی برایشیک ابزارآزمایکه 
ه ی و با استفاده از روشده  یمدلسازآن است مشکالت 

 .  گرددی مجدد میداونپورت مهندس
  یدی تول-یقاتیک شرکت تحقی یرد بررسشرکت مو

ستم یک سید ی وتولیت آن طراحی باشد که ماموریم
ما مربوط ی شرکت، مستقیندهایشتر فرایب .است   یصنعت

 یه معاونتهای کلی شود ولیت میریا مدیک معاونت یبه 
 و یند آماده سازین شرکت با فرای ایت هایری و مدیاتیعمل
ند از ین فراینکه ای با ار هستند وید سفارشات درگیخر
ش یند پین فرای انجام ا ولیباشد ی شرکت میف ستادیوظا

دپارتمان .  باشدی شرکت میندهایاز اغلب فراین
 دپارتمان مالیدرصد، % 80) شامل مامورین خرید(بازرگانی

 یدپارتمانهاو % 80 وانبارکنترل سفارشات دپارتمان، % 60
 خود را صرف یکار یرویاز ن% 5 -%15ن یز  بی نیاتیعمل
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 از یکیند ین فرایدر حال حاضر ا . کنندیند مین فرایا
ند ی شروع فرایاز ابتدا.  باشدی شرکت می اصلیدغدغه ها

 شود و با ی  امضاء انجام م36ت و ی فعال45 آن یتا انتها
سفارشاتی که در ( سفارشات دوماهانه ینکه برایتوجه به ا

ی ماههای زوج برای فواصل زمانی دوماه یکبار و در ابتدا
ن یمدت زمان ب) گرددمیدپارتمان کنترل سفارشات ارسال 

که جنس سفارش داده شده به دست ی تا زمانیسفارش ده
برسد، ممکن است در دپارتمانهای عملیاتی سفارش دهنده 

 یتین مسئله باعث نارضایکه ماهها وقت صرف شود، ا
ود  شیم   جه باعثیسفارش دهندگان شده است که در نت

در  .ردیر انجام گیگر شرکت، با تاخی دیندهایانجام فرا
 نمودار سطح صفر )2( و در شکل ی نمودار مفهوم)1(شکل 

 .مده استآ مورد بررسیستم یس
 

 
 .ستم موجودی سینمودار مفهوم:  1شکل 

 جمع آوری و تحلیل اطالعات
تکنیکهای برای شناخت وضع موجود و آنالیز آن ، 

مختلفی وجود دارد که در نهایت منجر به مستند سازی 
مصاحبه ، مورد استفاده شامل تکنیکهای . شود سیستم می

پرسشنامه یا مشاهدات عینی بر روی کاربران و یا صاحبان 
فرآیند و استفاده از مستندات و استاندارد های شرکت و 

کها و انتخاب این تکنی.     باشدتواند  روشهای کاری می
چگونگی تلفیق آنها با توجه به نیازمندیها و شرایط سیستم 

دست آمده ه در قدم بعد باید داده ها و اطالعات ب .باشد می
جهت استفاده در مدلسازی و شبیه سازی سیستم مورد 
تجزیه و تحلیل قرار بگیرند و توابع توزیع و احتمال داده 

 . دست آیده های تصادفی ب
 ومحاسبه توزیع داده های جمع آوری برای تجزیه وتحلیل

استفاده  ]7K-S  ]30شده از سیستم موجود از روش تست 
  این روش، داده های آماری نسبت به و با استفاده ازشده 

کلیه توابع توزیع تست شده و مربع خطای این داده ها 
نسبت به آن توزیع ها مشخص می گردد و بنابراین، توزیع 

 .تخاب می گرددبا کمترین مربع خطا ان
در بسیاری از مقاالت حرفه ای و نرم افزارهای آماری به 

شده  استفاده P-Value8 تصمیم گیری این منظور از مالک
 05/0سطح معنی دار را برابر با در این روش . ]30[است 

 .قرار می دهیم

   

 
 .ستم موجودینمودار سطح صفر س: 2شکل

C1 C2

M1
شبکه

O1

I1 O2

امور مالی

A5

انبار و تحویل 
 دهی

A4

خرید
A3

بازنگری و 
 تصویب

A2

 برنامه ریزی 
 و دریافت

A1

چک غیر نقدی

تنخواه
سند مالی

اعالم ورود جنس به انبار
جنس تحویلی به سرجمعدار

)1(کاال از انبارودرخواست)2و1(حواله انبار
)2و1(رسیدانبارفاکتور و

رسید چک
فرم درخواست وجه غیرنقدی
فرم درخواست وجه نقد
جنس تایید شده
فاکتورثبت وتائید شده

سفارشات مصوب معاونت

خرید مستقیم مصوب
برگه های سفارش خرید

سفارش
ت کاال از انبار تکمیل شدهفرم درخواس

اضطرار خرید
نظارت بر تصویب
سفارش خرید مستقیم

ماهانه معاونتهادوسفارشات

جنس سرجمعداری شده

مدیریتیمالحظات بودجه صنعت

دآماده سازی وخری
 سفارشات

A0

سفارش سند مالی
جنس سرجمعداری شده

مالحظات مدیریتی
بودجه صنعت

شبكه
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دلیل  باشد 05/0از کمتر   P-Valueی که مقدار در صورت
-P ولی در صورتی که کافی برای رد فرض صفر وجود دارد

Value  فرض صفر مورد قبول قرار  باشد05/0 از  بیشتر 
با توجه به این داده ها و با استفاده از نرم افزار . می گیرد
ARENA  توابع توزیع آماری داده های این فرایند با

آمده دست ه ب) 1(جدول به صورت بع خطا کمترین مر
 .است

 
 ستم موجودی سیه سازیشب

 اطالعات و ی و جمع آوری مفهومیبعد از مدلساز
ه یند از مدل شبی فرایاتی تست عملیند، برای فرایداده ها

ه ی شبی برایاری بسینرم افزارها.  شودی استفاده میساز
 یتهای وجود دارد که هر کدام با توجه به قابلیساز

ن یدر ا.  باشندیز می نیازات خاصی امتیمتفاوتشان دارا
 ]25وVisual SLAM  ]9یه سازی از نرم افزار شبپژوهش

 ین نرم افزار های از قدرتمندتریکیاستفاده شده است که 
تسکر به ی باشد و سازنده آن دکتر پری جهان میه سازیشب

 . شودی شناخته میه سازیعنوان پدر علم شب
نهاد . ند آمده استیفرا شبیه سازی  مدل،در ادامه

 سفارش خرید می باشد که ممکن ،ورودی در این مدل
 .باشدبه وجود آمده  شرکت دپارتمانهایاست در هر یک از 

برای  و هستند خرید ین مامور،بع در این شبکهامن
صف نیز وانبار کنترل سفارشات  ، مالی،قسمتهای بازرگانی

سرجمعدار ن است که یافرض بر در نظر گرفته می شود و 
از لحاظ بازرسی هم محدودیتی مامورین و دپارتمانها 

 . ندارندص یتخص

   
 . و تابعP-Valueخطا،  مربع مقدار: 1 جدول

 انتخاب کمترین مربع خطا
 گاما بتاارالنگ نمائی وایبالتوابع توزیع تست شده

الگ 
 نرمال

 مقداریکنواخت مثلثی نرمال
P-Value

  برگزیدهبع توزیعتا

زمان بین تولید 
 سفارشات دو ماهانه
برای یک مامور 

 )روز(خرید

175/0 388/0 125/0 217/0117/00964/0 196/0 232/0 383/0 <15/0 0.1 + Logn (0.159 , 0.0844 ) 
 

زمان بین تولید 
 برایسفارشات مستقیم
 )روز(یک مامور خرید

0428/0 0982/004/0 076/0030/00237/0 0763/0 115/0 16/0 <15/0 0.03 + Logn (0.816 , 0.598 ) 
 

قیمت سفارشات 
  دوماهانه

 ) تومان1000(
0013/0 0023/00023/0012/0159/0202/0 386/0 655/0 725/0 057/0 WEIB (82 , 0.409) 

 

قیمت سفارشات 
 )هزار تومان (مستقیم

0068/0 0032/00031/0031/0004/0019/0 119/0 142/0 234/0 <15/0 1 + ERLAN(25.3 , 1) 
 

قیمت کل صورت 
   هزینه نقدی

 )هزار تومان(
195/0 115/0 115/0 093/0175/0204/0 0528/0 077/0 088/0 <15/0 NORM (109 , 68) 

 

تعداداقالم صورت 
 هزینه غیر نقدی

0454/0 054/0 054/0 051/0053/0049/0 137/0 109/0 134/0 <15/0 0.5 + WEIB(3.21 , 0.954) 
 

 
 .داده های نمونه واقعی و مدل شبیه سازی از زمان بین تهیه صورت هزینه های نقدی: 2 جدول

 6 3 6 6 2 0 1 2 3 4 5 3 1 4 5 2 3 1 شبیه سازی

 4 3 6 1 6 4 3 2 1 10 8 0 1 4 4 2 6 3 واقعی
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 .Visual SLAMط یدر محرشات د سفای و خریماده سازآند یفرا یه سازیشبکه شببخش اول : 3 شکل

 
 زمان ورود هرسفارش را نشان می Atrib[1]متغیر 

 می    قیمت هر سفارش خریدAtrib[2]  متغیردهد و
 و 1 برای سفارشات دوماهانه برابر با ETYPEمتغیر . باشد

.  می باشد2برابر  با ) اضطراری(برای سفارشات مستقیم 
 جمع 8ره فایل شما  باAwaitسفارشات دوماهانه درگره 

.  میباشدTWEن آ مربوط به Gateوری می شود و گره آ
هردوماه یکبار باز شده و سفارشات از آن عبور  Gateگره 

از سفارشات مستقیم به صورت عادی % 20. می کنند
به صورت فوری خریداری می گردند، این نسبت % 80و

در . برای سفارشات دو ماهانه به صورت عکس می باشد
 تعریف 1 برای یک سفارش  Atrib[3] متغیرهصورتی ک
در و خریداری می گردد نقدی به صورت سفارش شود آن 

 مربوط به  باشد 2برابر با  Atrib[3]صورتی که متغیر 
خریداری می غیر نقدی است که  سفارش هائی

 با نام  Asignگره (Asign-NNگره وقتی نهاد از.گردند
NN ( اه بسته باشد در صورتی که تنخوخارج می گردد

موجودی تنخواه برای خرید سفارش در حد کفایت (
 و در  میرود تا تنخواه باز شود9 نهاد به فایل )نباشد

در . صورت باز بودن تنخواه، پروسه خرید ادامه می یابد
قسمتی از شبکه مدل شبیه سازی در محیط ) 3(شکل 

Visual SLAM9[شبکه کامل در مرجع ( آمده است[  

 ).آمده است
 تصدیق و تعیین اعتبار مدل شبیه سازی

تصدیق و تعیین اعتبار، برای اطمینان از صحت 
اینکه بیان مسئله  فرضهای اصولی و شبیه سازی مدل و

برای اهداف در نظر گرفته شده منطقی هستند یا خیر به 
 مدلهای نمودار جریان وIDEF0  مدل در ابتدا. می رود کار

ن فرایند تصدیق و به صورت منطقی و توسط همراها
، قسمتی تعیین اعتبار متوالیتصدیق و . می شوند تثبیت

قضاوتی و  که از ترکیبی از روشهای استاز فرایند بهبود 
  . استفاده می کنندعینی

 
 ی قضاوتیآزمونها •

ا چند یک ی که در مورد ی افرادی قضاوتیآزمونهادر 
ستم صاحب تخصص هستند نظرات خود را در یجنبه از س

. ]27[ د دهنیمارائه و رفتار آن  یه سازیشبرد مدل مو
 یکهای از تکنی قضاوتی آزمونهای براپژوهشن یدر ا

 ین دپارتمانهای نهادها در بیریل ردگیاز قب یمختلف
نکار با استفاده از ی اAweSimدر (  یه سازی شبمختلف
Trace درکنترل Montrا چک کردن ی و ) شودی انجام م

ستفاده ا یه سازی مختلف شبیمانهارها در زیمقدار متغ
 ده اند عمل ــگونه که نامزد شــده شود آنیتا د شده است
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  .خیرا یکرده اند 
 

 ینی عیآزمونها •
 ی رفتار واقعین دادهایسه بیبه مقا ینی عیآزمونها

ه ید شده توسط مدل شبی متناظر تولیستم و داده هایس
ث قرار ن موضوع مورد بحیادر واقع .  پردازندیم یساز
 درست باشد ید به مقدار کافی بایه سازیرد که شبی گیم
 ی ورودی که داده های را هنگامی خوبیشگوئی بتواند پتا

ن ی در ا.]39[جاد کندی هستند را ای واقعیداده ها همان
 ینه هایه صورت هزین تصفی زمان بیخروج پژوهش

د ی و خریند آماده سازیل فراین زمان تکمی و همچنینقد
 با داده یه سازی از مدل شبدوماهانهم و یات مستقسفارش

ه دیسه گردی سال شرکت مقادونه یشی از پی واقعیها
ه صورت ین تهیج زمان بی نتادر ادامه برای نمونه. است
هر در رویه خرید فعلی .  آمده استی نقدینه هایهز

ه حساب تنخواه خود با ی تصفید برایباد یمامور خر
. دی نماینه نقدیه صورت هزی ته اقدام بهدپارتمان مالی

ه ی تهی در فواصل مختلف زمانی نقدینه هایصورت هز
 یه سازی داده از مدل شب18 یج خروجینتا.  گرددیم

 ی نقدینه هایه صورت هزین تصفیب) روز( زمانیشده برا
 روزه بدست آمده 200ک دوره ی از یکه به صورت تصادف

 ی از داده های که به صورت تصادفیج واقعین نتایو همچن
ت موجود در طول دو سال بدست آمده است  در یوضع

  . آورده شده است)2(جدول 
  ابتدا با استفاده از Minitabط نرم افزار یدر مح

کسان ی دو جامعه یانس های مشخص شد که وارFآزمون 
 نمونه یسپس با توجه به پالت نرمال داده ها. ستندین

 یسا نرمال مد که جوامع مورد نظر اسایمشخص گرد
 و با علم به عدم 95/0نان یسطح اطم ن دریبنابرا. باشند
 و مدل ی نمونه واقعیداده ها یانسها، روی واریتساو
ن هر دو جامعه یانگین فرض صفر که می با ایه سازیشب

ر یج زی مستقل انجام گرفت و نتاtند آزمون یبا هم مساو
 :دیحاصل گرد

          t = -0.89     (-2.20 ,0.87)=نان یحدود اطم
     P-Value = 0.38 30 =یدرجه آزاد
 که مقدار ینکه در صورتیج باال و ایبا توجه به نتا

P-Value  رد فرض ی برایل کافیشتر باشد دالی ب05/0 از 
 بر ی که فرض صفر مبنشود یصفر وجود ندارد مشخص م

 یه سازی شبی دو نمونه که از داده هاینهایانگی میتساو

 یعنی دار باال یک سطح معنیبدست آمده اند با  یو واقع
 .ردی گید قرار  میی مورد تا38/0

 

ــدلها ــه م ــرایشــنهادی پیارائ ــود و ی ب  بهب
  مجددیمهندس

 یه سازین اعتبار مدل شبییق و تعیبعد از تصد       
ند و ی فرای اصلصاحبان با ین مرحله مصاحباتیشده، در ا

ند ی فرایا را در اجری که نقش اصلین کسانیهمچن
 شده خواهند داشت انجام شد و مشکالت، موانع و یطراح

.  شدی و بهبود دهنده آنها جمع آورینظرات اصالح
 تحقیقن یند در اینفع فرای و ذیدی کلیتهای فعالصاحبان
 دپارتمان انبار، دپارتمان کنترل سفارشات، دپارتمان شامل

 یزین برنامه ری و مسئولی بازرگاندپارتمان، یمال
 بودند که هر کدام مشکالت و موانع پارتمانهای عملیاتید

 .ت خود برشمردندیند را از نقطه نظر فعالی فرایاجرا
ن نامه یین و آیقوان ند،ین فرایمورد ا ن مشکل دریمهمتر

 ی آنها میاجرا  باشد که شرکت موظف بهی سازمان میها
تها، دست گروه ین محدودیجه در مورد ایباشد و در نت

توان  ی م،تهاین محدودیسته خواهد بود از جمله ا بیطراح
ه ی، تصفی مالین نامه های، آئ خرید هایه استعالمیبه ته

 . رد اشاره کیه اسناد مالی و تهی مالیحسابها
ند ین فرایگر مشکالت شناخته شده موجود در ایاز د

.  باشدی مندی بزرگ در طول فرایها وجود گلوگاه
ل یدر فاخرید  ارشاتن گلوگاهها صف سفین ایهمترم

دن یمنتظر ماندن سفارشات دوماهانه تا رس و دیمامور خر
 . باشدی می ارسال به بازرگانین ماه زوج برای اولیبه انتها

، ]10[ ه داونپورتی ابتدا با توجه به رون مرحله،یادر 
ند که ی از طرف دست اندرکاران فرایشنهادیرات پییتغ

 شد ارائه شده است ند خواهندیباعث بهبود عملکرد فرا
 یند برمیان فرایشنهادات صاحبان و مجرین بهبودها به پیا

 حل مشکالت باسابقه و حذف گلوگاهها و یگردد که برا
 که از مدتها قبل آنها را شناخته بودند ی اضافیتهایفعال

ن یه داونپورت ارائه ایبا توجه به نظر.  شودیمربوط م
 یانگر آن می ب اوال،ی جزئیشنهادات بهبوددهنده حتیپ

ا یثان. ند موجود کامال درک و مدل شده استیباشد که فرا
 ی پروژه هایر و اثربخشییباشد که دامنه تغ یانگرآن میب

ار یبسدر مقایسه با پروژه های بهبود  مجدد یمهندس
نکه ی گفتن ایع تر و جامع تر است و ثالثا آنکه برایوس

 بهبوداز ذارتر اثرگار جامع تر و یند بسی مجدد فرایمهندس
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 به وجود یشنهاد نشده است که از فرصتهایند است پیفرا
 . ]10[  انواع بهبودها صرفنظر شودیآمده برا

 
  یر نقدی و غی نقدینه هایحذف صورت هز •

 یر مالی که توسط مدی ا بهبوددهندهیاهشنهادیاز پ
 و ی نقدینه هایر انبار مطرح شد حذف صورت هزیو مد

 از یکیبهبود باعث خواهد شد که ن ی ا. بودیرنقدیغ
 نهیه صورت هزید که همان تهی عمده مامور خریتهایفعال
ند آماده یکل فرایجه زمان سی باشد حذف شده و در نتیم

 روز 38افته و به ی روز کاهش 4د سفارشات ی و خریساز
 . دا خواهد کردیل پیتقل

 
 ستم موجود ی اطالعات در سیاستفاده از تکنولوژ •

دگاه، استفاده ین دی ابزار بهبود دهنده در انیمهمتر
راه   اطالعات ویجه مهندسی اطالعات و در نتیاز تکنولوژ

   باشدیم) نترانتیا( ی داخلیوتری شبکه کامپیانداز
ند با یه دست اندرکاران فرای که کلی به صورت،]31-36[

نترانت یشان با استفاده از ایطه کاریت و حیتوجه به مسئول
 یند مطلع باشند و مراحل اجرایشرفت فرایشرکت از پ

ند ینکه فرایش گذاشته شود در ضمن ایند به نمایفرا
 اطالعات یابیکپارچه شده و ردیبراساس اطالعات موجود 

ن ی ایطراح.  شودیند آسان میت فرایند و درک وضعیفرا
 و توسط نرم ]DIP10 ]32و  WFMS9ند با استفاده ازیفرا

 انجام خواهد Microsoft Exchange یافزار کار گروه
 بر یشنهادین مدل پی در ایان کاری جریطراح. گرفت

رد، به ی گی صورت م]33[ و هندرسون یه کرلیاساس نظر
 یند در نظر گرفته نمی در فرایر اساسییآن صورت که تغ
ند یان اطالعات فرای که در جریرعمده اییشود و تنها تغ

 یترد آن است که وقی گیستم موجود صورت میس
ت یری شود و مدی وارد شبکه مآید ی  م خریدیسفارش
 سفارشات یک به شبکه برای سطح ی با دسترسشرکت

 به طور ی سفارشات فوریکبار و برای ی هفته ایعاد
 ید مییروزانه سفارشات وارده را چک و در صورت لزوم تا

د به ی خریما براید شده مستقیید و سفارشات تاینما
ن مدل یند در ایان فرایجر . ود ری میت بازرگانیریمد
 دارد و یار کمیستم موجود تفاوت بسی با سیشنهادیپ

 اطالعات، زمان انتقال داده ها و اطالعات یتنها با مهندس
 و یقت به جز در امور مالیافته است و در حقیکاهش 
ن ی بنابرا. شده استی راه انداز11ستم بدون کاغذیانبار، س

 نخواهد ی تفاوت چندانستم موجودی سیه سازیمدل شب
 با توجه به .افته استیتها کاهش یکرد و فقط زمان فعال

ن یانگین مدل می در ایه سازیج بدست آمده از شبینتا
ن یهمچن . باشدی روز م22کل کل سفارشات یزمان س

 نفر 14 نفر به 16د از یند خری در فرایتعداد منابع انسان
ز به صورت ید نیند خریفرا% 60 کند و یدا میل پیتقل

 .ک و بدون کاغذ انجام خواهد شدیاتومات
 

 یند با توجه به فعـال سـازها       ی مجدد فرا  ی مهندس •
 IT و با کمک ی و سازمانیانسان

 و یند آماده سازی فرای که رویاریبا مطالعات بس
د سفارشات شرکت مورد مطالعه انجام گرفت و یخر

و  که دست اندرکاران یئاهشنهادین با توجه به پیهمچن
د یند کامال جدیک فرایند داشتند ین فرای ایصاحبان اصل

ن شرکت ید سفارشات ای خری مجدد شده برایو مهندس
 بر اساس روش داونپورت. دی گردیه سازیشبو یطراح

شامل دو ند یفرا ی نوآوردر ی سازمانیفعال سازها ]10[
  ی فرهنگی و فعال سازهای ساختاریگروه فعال سازها

 . شودیم
تواند در  ی که میرات سازمانییار تغیانواع بسن یباز 

 ی، رفتارهاجاد کندیال ید تسهی جدیطیجاد محیا
 ی است که به اجراها ن روشی از قدرتمندتریکی ندگرایفرا
ل نقش یه و تحلیتجز .شود یم مربوط میند توسط تیفرا
 یندهاید و فرای جدی در ارتباط با تکنولوژی کاریمهایت

 1940ستوک در دهه یط مدرسه تاون بار توسی، اولیکار
 .]10[ تمورد مطالعه قرار گرف

 ی مسطح ساز،ی فرهنگی فعال سازهابیندر 
سطوح سمت  به حرکتها را به ی، کمپانیساختار سازمان

 همه کارکنان و به منظور برآوردن ی از مهارت برایباالتر
 ت ی هدایرات سازمانییم و به روز شدن با تغی تیازهاین
به  باشد که یاز مین مسئله نید ایند خری فرادر.  کندیم

 هر د،یخرد در دپارتمان ین خری قرار دادن همه ماموریجا
به ده و یآموزش د ، با توجه به تخصصشیدیمامور خر

قت یدر حق. ابدیص یک دپارتمان مشخص، تخصی
د خارج شده و ید از تمرکز در دپارتمان خری خریتهایفعال

د ی خریتهای از فعالیبانی پشتی مختلف برایبه دپارتمانها
 .ابدی یص میمتفاوت تخص

 ازیامتک ی که یریم گیفرهنگ مشارکت در تصم
 ی فضاو هموارتر ی در سلسله مراتب سازمانیساختار
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ت به سمت ی هدای برایعیعتر دارد به طور وسی وسیکنترل
شتر کارمندان به کار برده ی بیتمندی باالتر و رضایبهره ور

رات یین تغی مجدد، ایروژه مهندسک پیدر  .شود یم
 یشرکاصاحبان وشتر به یار بیض اختی باعث تفویسازمان

 ند ی فرایاتهای در مورد عملیریم گیند جهت تصمیفرا
د یسفارشات خرم در مورد ید تصمیدر بحث خر. شوند یم

رد ودر یگ انجام  تواندیدپارتمان م در همان دپارتمانهر 
 از شخص دپارتمانر ب سفارشات هیار تصویقت اختیحق
 . گرددیض می تفوت هر دپارتمانیریمد به ارشدت یریمد

نه ی از هزید سهم قابل توجهی خرینه های که هزیدر حال
ن حق به ید ای دهد پس بایل  می کل را تشکیها

دها و یمات مربوط به خریدپارتمانها داده شود که تصم
 .ن کنندگانشان را خودشان انجام دهندیتام
ن روش، وارد نشدن اجناس یت عمده اگر تفاوید

 باشد به یم یمرکزسفارش داده شده به انبار دپارتمان 
 شده و وارد شرکت یداری کاال خری که وقتین معنیا

 رسد و تنها یما به دست سفارش دهنده مید مستقیگرد
ت سفارش آن با مسئول انبار یاقالم شارژ انبار که مسئول

ه از ین روین در ای همچن. شوندیاست وارد انبار م یمرکز
ز استفاده یننه ها ی حذف صورت هزشنهاد بهبوددهنده یپ

ز به ی نی و ارتباطات هر دپارتمان با دپارتمان مالشده است
با . ردی گینترانت انجام می و توسط ایکیصورت الکترون
 ،ن مدلی در ایه سازیج بدست آمده از شبیتوجه به نتا

شود، تعداد  یوز م ر5 کل کل سفارشاتین زمان سیانگیم
ل ی نفر تقل10 نفر به 16د از یند خری در فرایمنابع انسان

ت به  به انبار نسبی ورودی کند، درصد کاالهایدا میپ
 کند و با توجه به آنکه یمدا یل پیتقل% 50ستم موجود یس

 انجام  های عملیاتید در خود دپارتمانیند خریفرا%  80
ز تحت کنترل ید نیت خراز اطالعا% 80ن یرد بنابرای گیم

ند ی نمودار سطح صفر فرا)4(در شکل .ردی گیقرار م
 . استورده شده مجدد شده آیمهندس

 
  یشنهادی پیمدلها یابیارز

ر یی بهبود و تغی برایشنهادی پیبعد از ارائه مدلها
بهبودهای صورت گرفته زان یستم موجود، عملکرد و میس

 ی با توجه به فاکتورهایشنهادی پیندهایاحاصل از فر
 .ردیقرارگ لیه و تحلی و تجزیابیارز د موردیمختلف با

ی مختلف با توجه به این فاکتورها آنالیز د پیشنهایدلهام
دست ه  می شوند و با توجه به منافع ب12سود و هزینه

آمده در کنار هزینه هایی که اجرای این روشها بر سیستم 
یستم پیشنهادی برای اجراء به تحمیل می کنند س
 .گردد مدیریت پیشنهاد می

 
 .نمودار سطح صفر فرایند مهندسی مجدد شده: 4 شکل

 
 یز کارائیآنال

ن مطالعه ین هدف در ایبا توجه به آنکه از ابتدا، مهمتر
ز یند بوده است، از روش آنالیکل فرایکاهش زمان س

 ین مدلهایسه بی مقای توان برای م]EDA13 ] 32 یکارائ
 یک روش آنالیز برای  EDA. استفاده کردیشنهادیپ

برای محاسبه . باشد محاسبه کارایی کل یک فرآیند می
EDA زمان کل انجام وظایف بر کل زمان فرآیند تقسیم 

 .شود می
 EDA=کارایی = ) ∑زمان عملیات( ⁄  فرآیندکل زمان 
 هـر   ی حاصل شده بـرا    ی کارائ زانین فرمول م  یبا توجه به ا   

 )3( محاسبه شد که در جـدول        یشنهادی پ یک از مدلها  ی
 .آمده است

 گردد که ی مشخص م)3( با توجه به اطالعات جدول
نه ها با توجه به آنکه ی حذف صورت هزیشنهادیروش پ

 کرده است نسبت به یجاد نوآوریند ای از فرایدر قسمت
جاد ی ای کارائی رو رای دوم و سوم بهبود کمترینه هایگز

  .کرده است
 

 بهبـود   ی بـرا  یشـنهاد ی پ ینه مدلها یز سود وهز  یآنال
 ندیر فراییوتغ

  ین روشهایق تر بی کامل تر و دقیابی ارزیبرا          
.  شودی استفاده م]20[ 14 از کارت موازنهیشنهادیپ

ن ی ایابی ارزیبرا  (CSF)15تی موفقی بحرانیفاکتورها
ند، کاهش فضا، کاهش یکل فرای کاهش زمان س،مدلها

 یتهایریمدند، کاهش یدر فرا ری درگیتعداد منابع انسان

O1

I1 O2

C3C1C2

M1

امور مالی

A2

دریافت،تایید
ید رخ ،
 حویلتو

A1

چک غیر نقدی وفرم سفارش خرید

تنخواه
سند مالی

سفارش
)1(رسید تحویل

فاکتور و فرم سفارش خرید
رسید چک
فرم درخواست وجه غیرنقدی وفرم سفارش خرید
فرم درخواست وجه نقدی

جنس تحویلی به سفارش دهنده

بودجه صنعت
مالحظات مدیریتی
معاونتبودجه 

شبکه
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 یابی، نظارت و ردونیش اتوماسی افزاند،یر در فرایدرگ
نترانت، یاد به شبکه ای زیند، وابستگی فرایاطالعات جار

نه یهززان یمو ندی فرای اجرایبرا ازی مورد نیآموزش ها
ن فاکتورها ی از ای تعدادباشد ی میبانی و پشتیی اجرایها

، کاهش یند، کاهش منابع انسانیل کاهش زمان فرایاز قب
 ی، فاکتورهائی اجرائینه های به انبار و هزیاقالم ورود

 باشند و یند مین فرای ایری اندازه گیهستند که از مالکها
 یری اندازه گین مالکهایستم موجود هم از ایدر س

ن فاکتورها مانند ی از ایگریتعداد د.  شودیاستفاده م

ون در یش اتوماسیند، افزای اطالعات فرایابینظارت و رد
ر در ی درگی ، کاهش دپارتمانهاPaper Lessارتباطات 

 بهره یابی ارزینترانت برای به شبکه ایند و وابستگیفرا
  ]38[ ی و فارل]37[ ند و با توجه به مقاالت کروچی فرایور

/ س مقدار فاکتور ی ماتر)4(در جدول . استفاده شده است
ن یک از ایر هر ی نشان دادن تاثی برایشنهادیروش پ

 ذکر شده آمده یک از فاکتورهای هر ینه ها بر رویگز
 . است

 
 .میزان کارائی محاسبه شده برای هر یک از مدلهای پیشنهادی: 3 جدول

  سومگزینه پیشنهادی گزینه پیشنهادی دوم گزینه پیشنهادی اول 
 مدل پیشنهادی

 سیستم موجود
حذف صورت  هزینه 

 ها
مهندسی اطالعات با 

 ITاستفاده از 
طراحی فرایند با توجه به فعال سازهای 

 ITانسانی، سازمانی با کمک 
 2/2% 5/2% 6% 12% (EDA)کارائی

 
 .روش پیشنهادی برای بدست آوردن امتیاز هر روش/ ماتریس مقدار فاکتور : 4 جدول

 
کل یزمان س
 ندیفرا
 )روز(

یاقالم ورود
 انبار به
 )درصد(

منابع 
  یانسان

 )نفر(

 یدپارتمانها
ر یدرگ
 ندیدرفرا

ون در یاتوماس
ارتباطات 

Paper Less

نظارت و 
 یابیرد

ندیاطالعات فرا

 به یوابستگ
شبکه 

 نترانتیا

 یآموزش ها
 ازیموردن

 )دوره(

 راه ینه هایهز
 نرم افزار یانداز

)ون تومانیمل(

 ینه هایهز
 ینبایپشت

 ینرم افزار
درسال 

ون یمل(
 )تومان

ستم یس
 موجود

42 100% 16 5 - 10% - - - - 

 - - - - %10 - 5 16 %100 38نه اولیگز

نه یگز
 دوم

22 100% 14 5 60% 60% 60% 5 4 2 

نه یگز
 سوم

5 50% 10 3 20% 80% 20% 1 1 5/0 

 
 .ران فرایندامتیاز وزنی هر فاکتور با توجه به نظرات دست اندرکا: 5 جدول

 
زمان سیکل 

 فرایند
 )روز(

اقالم 
ورودی به 

انبار 
 )درصد(

منابع 
انسانی 

 )نفر(

دپارتمانها
ی درگیر 
 درفرایند

اتوماسیون در 
ارتباطات  

Paper Less

نظارت و ردیابی 
اطالعات فرایند

وابستگی به 
شبکه 
 اینترانت

آموزش های 
موردنیاز 

 )دوره(

هزینه های راه
اندازی نرم 

ملیون  (افزار
 )تومان

هزینه های 
 پشتیبانی

نرم افزاری درسال
 )ملیون تومان(

اهمیت 
 فاکتور

)10-0(
10 2 7 5 3 4 2 2 3 1 

استاندارد 
 سازی

98/0 24/0 86/0 65/0 37/0 51/0 24/0 24/0 37/0 14/0 

ضریب 
 وزنی

21% 5% 18% 14% 8% 11% 5% 5% 8% 3% 
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 .فاکتورهای مختلفامتیاز وزنی هر گزینه نسبت به : 6جدول 

 
کل یزمان س
 ندیفرا
 )روز(

 یاقالم ورود
به انبار 

 )درصد(

منابع 
  یانسان

 )نفر(

یدپارتمانها
ر یدرگ
 ندیدرفرا

ون در یاتوماس
ارتباطات 

Paper Less

 یابینظارت و رد
 ندیاطالعات فرا

 یوابستگ
به شبکه 

نترانتیا

 یآموزش ها
از یموردن

 )دوره(

 راه ینه هایهز
فزار  نرم ایانداز

)ون تومانیمل(

 ینه هایهز
 یبانیپشت
 درسال ینرم افزار

 )ون تومانیمل(
ستم یس

موجود
09/0 16/0 12/0 16/0 12/0 1/0 36/0 34/0 35/0 35/0 

نه یگز
 اول

13/0 16/0 12/0 16/0 12/0 1/0 36/0 34/0 35/0 35/0 

نه یگز
 دوم

31/0 16/0 27/0 16/0 49/0 36/0 04/0 04/0 04/0 04/0 

نه یگز
 سوم

47/0 52/0 49/0 52/0 27/0 44/0 24/0 28/0 26/0 26/0 

 
 .امتیاز وزنی به دست آمده برای هر یک از مدلهای پیشنهادی: 7 جدول

 گزینه پیشنهادی سوم گزینه پیشنهادی دوم گزینه پیشنهادی اول 
 مدل پیشنهادی

 حذف صورت  هزینه ها سیستم موجود
مهندسی اطالعات با 

 ITاستفاده از 
طراحی فرایند با توجه به فعال سازهای 

 ITانسانی، سازمانی با کمک 
 44/0 23/0 17/0 16/0 امتیاز وزنی

 
در این مرحله پرسشنامه هائی برای ارزیابی اهمیت هر 

 نفر از صاحبان اصلی و دست اندرکاران 5فاکتور در اختیار 
 فرایند قرار داده شد تا قضاوت خود را در مورد اهمیت هر

 10فاکتور و با توجه به محدوده این امتیازات که از صفر تا 
می باشد به گونه ای که یک به معنای نه چندان با اهمیت 

 .]38[ به معنای خیلی با اهمیت، ارائه نمایند 10و 
در ادامه میانگین نمره های داده شده برای هر فاکتور 

با استاندارد . محاسبه و سپس  استاندارد سازی شدند
ازی، بدون تغییر در مرکز یا مقیاس نمره ها، نمره ها س

طریقه محاسبه نمره . نسبت به همدیگر استاندارد می شوند
 :استاندارد به صورت زیر می باشد

   نمره فاکتور-میانگین نمره ها    
 نمره استاندارد فاکتور=  

  انحراف معیار نمره ها        
کتور از طریق تقسیم بر بعد از آن ضریب وزنی نمره هر فا
نمرات ) 5(در جدول . مجموع نمره ها به دست آمد

در مرحله بعد . استانداردو ضریب وزنی فاکتورها آمده است
امتیاز وزنی هر گزینه با توجه به هر فاکتور نیز بر اساس 
اطالعات جدول شماره چهار محاسبه گردید که نتایج آن 

به ماتریس باال حال با توجه . آمده است) 6(در جدول 
امتیاز وزنی هر گزینه را با توجه به فرمول زیر می توان 

 :محاسبه نمود

i = 1,2,3  j
j

ij BA∑
=

=
10

1
 ام i ضریب وزنی گزینه 

ijA =  ضریب وزنی گزینهi ام نسبت به فاکتور jام  

jB = ضریب وزنی فاکتور jام  
وجه به فرمول باال امتیاز وزنی هر گزینه طبق با ت
ن جدول و یبا توجه به ا .به دست می آید) 7(جدول 
 محاسبه شده در قسمت قبل، مدل یز کارائین آنالیهمچن

 یعنینه سوم یت، گزیری ارائه به مدی برایشنهادیپ
 یند با توجه به فعال سازهای فرای مجدد و طراحیمهندس
 .  باشدی مITمک  و با کی، سازمانیانسان

 
 یریجه گینت

 یندیلزوم داشتن نگرش فرا پژوهشن یحاصل از اج ینتا
 ی هایژگیدن به اهداف و وی رسیند برای فرایدر طراح

 هدف بان حذف انبار یهم چن.  دهدیند را نشان میفرا
 یش کارائی در افزاینقش باالئ ،دیند خریکاهش در زمان فرا

ق ین تحقیدر ا.  دارد سفارش دهندهیتمندیند و رضایفرا
که  دی اطالعات مشخص گردی تکنولوژیرینه بکارگیدر زم

 یانجیک فاکتور میند به عنوان یر فراییدر نظر نگرفتن تغ
 اظ شده ـنه دوم لحی  همانگونه که در گزIT حصول به یبرا
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 ی منافع اجرائ، باالینه هایل هزیاست ممکن است با تحم
 که ممکن یاورد در حالین ب سازمان به ارمغای را برایزیناچ

 را یارین منافع بسیینه پای ساده با هزیک نوآوریاست 
گر نکات حائز یاز د . سازمان به دنبال داشته باشدیبرا
 باشد ی قابل ذکر میشنهادین روش پیت که در مورد ایاهم

گر ارتباطات ید کسب وکار، دی جدیایآن است که در دن
گاه گذشته ینبه، جاک جای یریم گی و تصمیسلسله مراتب

م یشتر، مشارکت در تصمیار بیض اختیتفوخود را ندارد و 
 ، کمتری و از همه مهم تر ارتباطات سلسله مراتبیریگ

در .  بوده استیانتقاالت فرهنگ سازمانجدید ترین موضوع 
شتر یار بیض اختی باعث تفویرات سازمانییتغ نی امقاله نیا

سفارش در مورد  یریم گیند جهت تصمی فراصاحبانبه 
 یف شده شان میف تعریوظا ی اجرایاز برایاقالم مورد ن

 ممکن است در ابتدا همراه با یاریض اختیهر تفو. شود
 سازمان ینه برای هم باشد که باعث هزیاشتباهات و تخلفات

ن ی کنترل کننده ایه های توان با گذاشتن روی میگردد ول
نه یهز   ن یکه انید در ضمن ایاشتباهات را به حداقل رسان

ار به وجود یض اختی که در اثر تفویها در مقابل منافع بزرگ
ه بکار رفته در یت روی در نها. باشدیز میار ناچید بسی آیم
جه ی و در نتBPS ی توسعه مدلهای تواند براین مطالعه میا
ه د بیند خریت فرایری مهندسی مجدد مدیگر پروژه هاید

 .دکار گرفته شو
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