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چکیده
امروزه ،شرکتها به دنبال فرآیندهای کسبوکار کارآمدتر و خالقانهتری هستند که بتوانند راه حلها و خدمات را در زمان بهتر
و هزینه کمتر ارائه کنند .یکی از محبوبترین و مستندترین مداخالت تغییر ،مهندسی مجدد فرآیند کسبوکار ( )BPR
بودهاست .که در مطالعه حاضر سعی شده است تا مهندسی مجدد فرآیندها را در چند شغل گوناگون از جمله عملیات
لوکوموتیو راهآهن ،صنعت هواپیمایی ،صنعت ماشینسازی و بانکداری بررسی کنیم و تاثیر آنها در حل مشکالت موجود
مقایسه کنیم .مراحل  BPRدر هر یک از این مشاغل بررسی شده و نتایج نشان میدهد  BPRدر بهبود روند و حل مشکالت
موجود در این مشاغل کارساز بوده و همچنین  ITمیتواند در تسریع و بهبود نتایج حاصله از  BPRاثر بگذارد.
واژههای كلیدی :مهندسی مجدد فرآیند ،فرآیند ،کسبوکارBPR. ،
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مقدمه
امروزه ،به ویژه پس از رکود مالی اخیر ،شرکتها به دنبال فرآیندهای کسبوکار کارآمدتر و خالقانهتری هستند .آنها
باید راهحلهای بهتری را در بازار در زمان کمتری با هزینه کم تر ارائه دهند .انجام این کار این است که از دست دادن
زمینه با ارزش برای رقبایی که راههای خالقانه ای برای حرکت نوآوری خود یافتهاند ،وجود داشته باشد( .)3در
تاریک ترین دوران رکود .برای افزایش بازده محصول و اطمینان از کیفیت پایدار محصول ،مسائل کلیدی ،بهینهسازی
فرآیند و افزایش مقیاس با هدف حفظ شرایط واکنش بهینه و همگن به حداقل رساندن هزینهها انجام میشود .برای
هر محصول ،فرآیند و تسهیالت منحصر به فرد ،استراتژی های مناسب باید با یک توصیف فرآیند جامع و دقیق،
شناسایی مرتبط ترین پارامترهای فرآیند موثر بر عملکرد و کیفیت محصول و استقرار آنها به عنوان پارامترهای
مقیاس گذاری تا حد ممکن ثابت نگهداشته شود( .)3یکی از محبوبترین و مستندترین مداخالت تغییر ،مهندسی
مجدد فرآیند کسبوکار ( )BPRبودهاست( .)3بهبود موفق فرآیند کسبوکار به پشتیبانی مدیریت ارشد ،رضایت
مشتری ،کار گروهی چند منظوره ،و یک ابزار سیستماتیک برای حل مشکالت بستگی دارد(.)3

 -1مهندسی مجدد فرآیند
مهندسی مجدد فرآیند کسب وکار به عنوان عملی فرایندگرا درنظر گرفته میشود که سعی دارد بر برخی مشکالت
ایجاد شده توسط ساختارهای سلسله مراتبی غلبه کند BPR .بازاندیشی اساسی و طراحی مجدد اساسی فرایندهای
کسبوکار برای دستیابی به بهبو د قابل توجه در معیارهای مهم و معاصر عملکرد ،مانند هزینه ،کیفیت ،خدمات و
سرعت است(.)1
علیرغم تعداد تعاریف در ادبیات ،به نظر میرسد که در بین آنها درک مشترکی از عناصر کلیدی  BPRوجود دارد.
ویژگیهای کلیدی زیر برای پروژههای  BPRمعمول هستند :تغییر اساسی ،بهبود عملکرد چشمگیر ،مزایای تجاری
بالقوه باال ،سازمآنهای مبتنی بر فرآیند ،مشتری مداری ،فنآوری اطالعات به عنوان توانمندساز ،سرعت سریع تغییر
و ریسکهای باال (.)1
گروهی از محققان فنآوری اطالعات ( )ITرا به عنوان توانمندساز اصلی  BPRدر نظر میگیرند .آنها باور دارند
شرکتی که نمیتواند طرز تفکر خود را در مورد  ITتغییر دهد نمیتواند مهندسی مجدد شود؛ شرکتی که  ITرا با
اتوماسیون برابر میداند نمی تواند مهندسی مجدد کند؛ شرکتی که ابتدا به دنبال مشکالت است و سپس به دنبال
راهحلهای فنآوری برای آنها است ،نمیتواند مهندسی مجدد شود .وجود سطح باالی ریسک در پروژههای بزرگ
 BPRنیز ممکن است دلیلی را توضیح دهد که بسیاری از شرکتها پیادهسازی تنها بخشهایی از سیستمهای
گسترده شرکت را انتخاب میکنند ،مانند برنامهریزی منابع سازمانی ( )ERPکه معموال ابزاری برای انجام BPR
فراهم میکند( .)1مهندسی مجدد فرآیند کسبوکار ( )BPRبه عنوان یک ابزار مدیریتی موثر برای مقابله با تغییرات
تکنولوژیکی و همچنین تغییرات بازاریابی در بازارهای رقابتی امروز پیشنهاد شدهاست ،که با تجزیهوتحلیل و طراحی
مجدد گردش کار و فرآیندهای داخل و خارج از سازمان" ،هزینهیابی فعالیتها" را در میان فرآیندها یا کل سازمان به
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حداقل میرساند( .)2بنابراین ،تعریف معاصر  ،BPRیک سلسله از رویکردها برای تحول فرآیند را در بر میگیرد که
ممکن است هر دو بهبود تدریجی و رادیکال را ،بسته به ماهیت مساله شامل شود(.)1
مهندسی مجدد فرآیند مشاغل ،بازسازی کامل فرآیند کسبوکار است .با توجه به تفاوت دامنه فرآیند و ویژگی
مهندسی مجدد BPR ،را می توان به سه بخش تقسیم کرد(:)4
● مهندسی مجدد فرایند کسبوکار در چارچوب عملکرد
● مهندسی مجدد فرایند کسبوکار در میان کارکردها
● مهندسی مجدد فرایند کسبوکار در میان سازمآنها
ما به روش ها و ابزارهای علمی برای مطالعه در مورد مهندسی مجدد فرآیند نیاز داریم .براساس نتایج تحقیقات قبلی،
روشهای BPRرا میتوان به چهار دسته تقسیم کرد(:)4
● روش مبتنی بر تجزیهوتحلیل نتایج
●

روش مبتنی بر تجزیهوتحلیل تکنیک

●

روش مبتنی بر حذف فعالیتها

● روش مبتنی بر استاندارد عامل

-2كسبوكار
فرآیند کسبوکار به عنوان مجموعه ای از وظایف مرتبط منطقی که برای رسیدن به یک نتیجه کسبوکار تعریفشده
انجام میشوند ،تعریف میشود .مهندسی مجدد فرآیند کسبوکار تجدید نظر اساسی و طراحی مجدد اساسی
فرآیندهای کسبوکار برای ایجاد پیشرفت های چشمگیر در معیارهای عملکرد حیاتی مانند هزینه ،کیفیت ،خدمات و
سرعت است(.)5
نوآوریهای کسبوکار موفق که محرک رشد و کسبوکار جدید هستند ،با پنج اصل زیر هدایت میشوند(:)3
 .1چشمانداز ایجاد محصوالت جدید
 .2فرایندها و دقت اصولی که خالقیت و یادگیری را برای اجرا در چشمانداز تحریک میکنند
 .3بر نیازهای واضح و فعلی مشتری ،حقایق بازار ،و نامحسوس تمرکز کنید
 .4رهبری رشد محور با تیم مشتاق که قاطع ،فراگیر ،متمرکز ،ریسک میکند ،و تخصص بازار دارد
 .5سیستم پاداش و شناسایی برای تیمهایی که ریسکهای اندازهگیری شده را میپذیرند و آزمایش میکنند
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-3مهندسی مجدد فرآیند كسبوكار ()BPR
شرکت ها به طور مداوم به دنبال مداخالت مدیریتی جدید برای بهبود عملکرد خود هستند.مهندسی مجدد فرآیند
تجارت موثرترین جنبش مدیریتی در دهه  1990بودهاست ،و مانند جنبش کیفیت در دهه  ،1980توجه مدیریت را
مستقیما به فرایندها و عملیاتها معطوف کردهاست( .)3مفهوم مدل محبوب  BPRتوسط مایکل همر و جیمز چمپی
در کتاب پرفروش مهندسی مجدد شرکت ،با نفوذترین کتاب مهندسی مجدد ،ایجاد شد .به طور خاص ،آنها از ادغام
مجدد کار صنعتی دفاع میکنند ،و گرایش به سمت تخصصی سازی و تقسیم کار که از زمان انقالب صنعتی اولیه با
ما بودهاست را معکوس می کنند .از سوی دیگر ،همر و چمپی ،برخالف رویکرد افزایشی یا تکاملی ،از تغییر اساسی در
اجرای طرحهای فرآیند جدید و ساختارهای سازمانی مرتبط حمایت میکنند( .)3برای ارزیابی اصول طراحی فرآیند،
فرد باید رابطه علّی بین انتخاب طراحی و عملکرد پایین را درک کند .برای این نوع استدالل علت و معلولی ،فرد ابتدا
به یک فرهنگ لغت برای توصیف فرآیندهای کسبوکار ،از جمله نامهای عمومی برای عناصری که یک فرآیند را
تشکیل میدهند ،نیاز دارد( .)3با توجه به تحقیقات بسیاری از محققان در زمینه  ،BPRمهندسی مجدد باید بر
فرآیندها تمرکز کند و به تفکر در مورد سازمآنها محدود نشود(.)3
پس فرآیند چیست؟ فرآیند کسبوکار مجموعهای از مراحل طراحی شدهبرای تولید یک محصول یا خدمت است.
بنابراین شرکتهایی که در حال حاضر از آنها برای صحبت در مورد بخشهایی مانند بازاریابی و تولید استفاده
می شود ،باید تغییر نام دهند تا به فرایندهایی که انجام میدهند ،نام بدهند تا حالت آغازین و نهایی خود را بیان
کنند .این نام ها باید داللت بر تمام کارهایی داشته باشند که بین شروع و پایان انجام میشوند .به عنوان مثال ،تحقق
سفارش را می توان فرآیند پرداخت سفارش نامید.
در حال حاضر تقریبا یک دهه است که بحث قابلتوجهی در ادبیات مهندسی مجدد فرآیند کسبوکار وجود دارد و
امروزه هنوز سردرگمی قابل توجهی ،به خصوص در میان مدیران ،وجود دارد که دقیقا چه چیزی  BPRرا تشکیل
می دهد و چگونه آن متفاوت از سایر ابتکارات تغییر مانند است .چندین نویسنده تفسیر خود را از تغییرات اعمالشده
به سازمآنها ارائه کردهاند ،برخی BPRرا به عنوان تجزیهوتحلیل و طراحی جریآنهای کاری و فرآیندهای درون و
بین سازمآنها توصیف کرده اند .برخی نویسندگان دیگر بر بازنگری ،بازسازی و ساده کردن ساختار کسبوکار،
فرآیندها ،روشهای کار ،سیستمهای مدیریت انسانی و روابط خارجی که از طریق آن ارزش ایجاد و تحویل داده
میشود تمرکز کردهاند .از سوی دیگر عده ای بر این باورند که  BPRشامل طراحی مجدد همزمان فرآیندها،
سازمآنها و روابط آنها است .این شامل ارتباط از پایین به پایین و بهکارگیری اهداف ،و اجرای از پایین به باال
فعالیتهای بهبود مستمر است .در مرکز  TQMمفهوم مدیریت فرآیندها ،و وجود تامین کنندگان داخلی و مشتریان
در سازمآنها قرار دارد .سازمآنهایی که  TQMرا اتخاذ کردهاند احتماال درکی از فرآیندهایی که اجرا میشوند را
توسعه دادهاند و تالش میکنند تا مشتری را هدف فعالیتهای بهبود  BPRقرار دهند .همچنین بر تمرکز بر فضای
باز تاکید دارد .با این حال ،برخی نویسندگان نشان میدهند که  BPRبسیار رادیکالتر از  TQMاست ،در حالی که
برخی دیگر از نویسندگان ،نشان میدهند که  TQMو  BPRمیتوانند و باید یک سیستم مدیریت استراتژیک
یکپارچه را درون سازمآنها تشکیل دهند BPR .برای حفظ وضع موجود در نظر گرفته نشده است ،بلکه اساسا و به
طور اساسی آنچه انجام میشود را تغییر میدهد.
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-4مهندسی مجدد فرایند در مشاغل گوناگون
در مطالعه حاضر سعی شده است تا مهندسی مجدد فرآیندها را در چند شغل گوناگون از جمله عملیات لوکوموتیو
راهآهن ،صنعت هواپیمایی ،صنعت ماشینسازی و بانکداری بررسی کنیم و تاثیر آنها در حل مشکالت موجود مقایسه
کنیم.
-1-4راهآهن
به دلیل اهمیت حمل و نقل و ارتباطات به عنوان یک پیش نیاز در اقتصاد توسعه هر کشور ،توجه دولت ایران را به
سرمایهگذاری و توسعه در این کشورها جلب کردهاست .عالوه بر این ،ایران به دلیل موقعیت استراتژیک خاص خود،
برای مسافران در حال سفر و حمل و نقل مسافران از اهمیت ویژهای برخوردار است ،چرا که پلی بین شرق و غرب
است .به طور کلی ،رشد و توسعه رو به رشدی در خدمات ریلی در ایران هم برای مسافران و هم برای حمل و نقل
وجود دارد که از دستاوردهای موفق در این زمینه بهره میبرد .وام گیرندگان یکی از مهمترین داراییهای ثابت در
راه آهن هستند که نقش مستقیم و غیر مستقیم مهمی در بهرهوری راهآهن ایفا میکنند .با توجه به قیمت باالی این
دارایی ،انحصار این فنآوری به تعداد محدودی از شرکتها و کشورها ،و محدودیت در امور خارجی برای دولت ایران و
برخی دیگر ،برای مدیران  RAIبسیار مهم است که از داراییهای در دسترس خود بیشترین استفاده را ببرند.
بنابراین ،مدیریت عملیات لکوموتیو یکی از مهمترین فرآیندها در عملیات راهآهن در  RAIمیباشد .آمار حاکی از
بهرهوری پایین لوکوموتیو است .مدیران عملیات ریلی  RAIبر این باورند که تعداد لکوموتیوها و روند کنونی مدیریت
عملیات لکوموتیوها ،تقاضای رو به رشد حمل و نقل باری را برآورده نخواهد کرد( .)1لوکوموتیوها یکی از مهمترین
داراییهای ثابت در  RAIهستند و به عنوان یک تنگنای عملیات در نظر گرفته میشوند .مشکالتی مانند مدتزمان
طوالنی برنامه ریزی ،دقت پایین طرح ابداع شده ،دقت پایین نظارت و کنترل بر کل فرآیند ،زمان طوالنی گزارش
دهی ،و همچنین فقدان چشمانداز بلند مدت در برنامهریزی حمل و نقل و برنامهریزی داراییها ،عدم وحدت در
دستور دهی ،تکرار در عملکرد کار ،تعدد طرف های درگیر در فرآیند در این حوزه کاربردی به مدیریت نامناسب این
دارایی میافزاید( .)1به منظور غلبه بر پیامدهای این مشکالت ،فرآیند مدیریت عملیات لوکوموتیو مجددا مهندسی
شدهاست .برای طراحی مجدد فرآیند ذکر شده ،سه جایگزین توسعه داده شد ،تجزیهوتحلیل شد و گزینه مناسب وارد
طراحی دقیق شد(.)1
-2-4صنعت هوایی
در مورد کاربرد  BPRدر خطوط هوایی ایران . ،متاسفانه ،مزایای مهندسی مجدد فرآیند کسبوکار و چگونگی
پیاده سازی و نظارت بر آن در خطوط هوایی ایران شناختهشده نیست و حتی با در نظر گرفتن نقش مهم و
استراتژیک این صنعت در اقتصاد کشور ،هیچ تحقیق پایه و موثری در استفاده از این فرآیند در چنین شرکتهایی
انجامنشده است( .)2کارشناس صنعت هوانوردی درمصاحبه ای از عملکرد سازمآنهای هواپیمایی و شرکتهای
وابسته از جم له خطوط هوایی مختلف انتقاد کرد .و مگفت که اگر دولت به این صنعت توجه نکند ،نه تنها یکی از
عوامل اصلی در توسعه کشور ما نابود می شود بلکه باید منتظر عواقب ناخوشایند آن باشیم .یکی از پیامدهای
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نامطلوب ،کاهش سودآوری و از دست دادن مطلق صنعت است.طبق نظر دبیر اتحادیه خطوط هوایی ایران عدم
توسعه و مشکالت کنونی صنعت هواپیمایی ایران تنها به دلیل تحریمها نیست و بیشتر این مشکالت داخلی هستند و
بنابراین ،مشکالت داخلی که منجر به توسعهنیافتگی میشوند باید ابتدا حل شوند( .)2فرضیههای گوناگونی در مورد
حالتهای مختلف اثرگذاری عوامل مختلف را بر مهندسی مجدد در صنعت هوایی ایران وجود دارد:
فرضیه  :1عوامل انسانی بر اجرای مهندسی مجدد فرآیند کسبوکار در خطوط هوایی ایران تاثیر میگذارند.
فرضیه  :2عوامل فنی بر اجرای مهندسی مجدد فرآیند کسبوکار در خطوط هوایی ایران تاثیر میگذارد.
فرضیه  : 3فرهنگ سازمانی تاثیر عوامل انسانی بر اجرای مهندسی مجدد فرآیند کسبوکار در شرکت هواپیمایی ایران
را تعدیل میکند.
-1-2-4عوامل انسانی
عوامل انسانی به معنای اقدامات ضروری برای اجرای وظایفی است که به طور مستقیم به فعالیت کارکنان وابسته
هستند .این عوامل میتوانند هم منفی و هم مثبت باشند .عوامل منفی میتوانندترس کارگران از از دست دادن شغل،
عدم اطمینان از نتیجه پروژه و احساس ناراحتی و اضطراب در محیط کار و عوامل مثبت میتوانند محیط کار
مشارکتی ،تعهد مدیریت ارشد و تغییرات در سیستم مدیریت باشند(.)2
-2-2-4عوامل فنی
عوامل فنی" یک ایده مدیریتی است که ادعا میکند تکنیکها ،روشها ،فرایندها یا فعالیتهایی وجود دارند که
موثرتر از بقیه تکنیکها ،روشها ،فرایندها یا فعالیت ها در ایجاد خروجی هستند .این ایده براساس این باور است که
از طریق پردازش مناسب ،بررسی و آزمایش ،خروجیهای تولید شده مشکالت کمتری دارند و به شکایات محدودتری
منجر خواهند شد BPR .همچنین به دنبال راههایی برای به حداقل رساندن خطا و به حداکثر رساندن دستاوردها
است .نتایج بهترین تجارب (عوامل فنی) در مهندسی مجدد شامل مدیریت فرآیند و مدیریت تغییر است(.)2
-3-2-4فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی باورهای رایج در یک سازمان است .هرچه باورهای مشترک عمیقتر و بیشتر باشند ،فرهنگ قویتر
خواهد بود و هرچه باورها متفاوتتر و کمتر مشترک باشند ،فرهنگ سازمانی ضعیفتر خواهد بود .به طور کلی،
فرهنگ در سازمان مرزهای عقالنی و اخالقی سازمان را تعیین میکند و یک حس هویت در میان اعضا ایجاد
میکند(.)2
-3-4صنعت خودروسازی
در صنعت خودروسازی مدل عمومی  BPRبرای توسعه و بهبود شرایط دارای  5مراحله اصلی شامل :ارائه فرآیند،
ارزیابی فرآیند ،تجزیهوتحلیل فرآیند ،طراحی مجدد فرآیند ،و اعتبارسنجی فرآیند است.
 -1-3-4ارائه فرآیند :این تحقیق به طور کامل فرآیندهای مورد بررسی و تجزیهوتحلیل که قبال انتخاب شدهاند را
بررسی میکند .عناصر مهندسی مجدد فرآیند ،به عنوان مثال ،نقشها و آیتمهای فعالیت ،دانش مرتبط ،و روابط با
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فرآیندهای دیگر ،به تدریج در زمینه سیستمهای مدیریت شرکت ساختوساز ارزیابی و به تصویر کشیده شدند .هدف
اصلی نمایش فرآیند مدلسازی اطالعات فرآیند مربوطه است به طوری که کار پیگیری ،یعنی ارزیابی فرآیند ،ممکن
است اجرا شود.
 -2-3-4ارزیابی فرآیند :هدف از فعالیت مهندسی مجدد دستیابی به بازسازی در پرتو مشکالت فرآیند غیرمنطقی /
ناکارآمد ،و در نتیجه ،رسیدن به بیش ترین سود است .در نتیجه ،عملکرد فرآیند باید قبل از تغییر ارزیابی و تشخیص
داده شود .مسالهای که مانع از فرآیند عملیات می شود باید به منظور استفاده به عنوان اساس طراحی مجدد فرآیند
شناسایی شود .هدف از عملیات فرآیند در پیوند دادن عملکردهای کسبوکار واقعی یک شرکت ،و در نتیجه ،کمک به
حفظ یا افزایش عملیات شرکت است.
 -3-3-4تجزیه و طراحی مجدد فرآیند :این مرحله بر مشکالت و نقایص یافتشده در طول ارزیابی و تجزیهوتحلیل
فرآیند و همچنین تجدید نظر یا بازسازی فرآیندها به منظور تناسب آنها با الزامات هدف فرآیند متمرکز است .نتیجه
هم دشواری ساخت مدل فرآیند در طول مرحله ارائه فرآیند را کاهش میدهد و هم تجربه مهندسی مجدد را ایجاد
میکند که به عنوان ورودی بازخورد برای وظایف آینده در دسترس است
-4-3-4اعتبار فرآیند :عملک رد فرآیند قبل و بعد از مهندسی مجدد باید بیشتر بررسی و تایید شود تا به اطمینان از
اثربخشی فرآیند دوباره طراحی شده کمک کند .اگر عملکرد اجرایی فرآیند طراحی مجدد به طور قابلتوجهی در اصل
بهبود نیابد ،فرآیند باید به مرحله طراحی مجدد فرآیند برگردد(.)3

-4-4بانکداری و صفوف طوالنی بانکها
مشکل صف کردن بانک ها به مدت طوالنی در هر جایی که کشور ما یا دیگر کشورها کهتراکم جمعیتی باالیی دارند،
وجود داشته است .با این حال ،این مشکل را نمی توان به طور کامل در زمان کوتاه حل کرد .برای بانکها افزایش
تعداد شعب بانک و سرورها صرفا در بانکها عملی نیست .تصمیم اشتباه در انتخاب مکان و همچنین ساخت اضافی
بانک ها ،خسارات عظیمی را به بانک وارد خواهد کرد .در عین حال ،اتالف منابع مرتبط منجر به مشکالت
زیستمحیطی عظیمی خواهد شد .با توجه به تجزیهوتحلیل ،چهار دلیل اصلی وجود دارد که منجر به وجود مشکل
صفبندی بانک می شود :کمبود قدرت ،اثر تغییر هزینه ،سطح مدیریتی پایین بانکداری ،نبود رقابت خارجی(.)4
تجزیهوتحلیل فرآیند کسبوکار به بخش خارجی و داخلی تقسیم میشود .بخش خارجی فرآیند صف مشتریان است.
-1-4-4بررسی و تحلیل وضعیت فعلی صفبندی
 -1-1-4-4آمار كسبوكار پایه
تنوع زیادی از تعداد ورود مشتریان در دورههای زمانی مختلف وجود دارد .در همین حال ،شرکتهای مختلف زمان
رسیدگی متفاوتی دارند .با توجه به این وضعیت ،این میانگین دو روزه است".
آمار (سهشنبه ،جمعه) .در هر بخش ،ما کسبوکار را به سه دسته تقسیم میکنیم :نجات کسبوکار ،کسبوکار
شرکتی و کسبوکار  .VIPآمار در جدول  1فهرست شدهاست.
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-2-1-4-4مشکل موجود خدمات جاری
با بررسی و تجزیهوتحلیل هر دو بخش داخلی و خارجی ،ما مشکالت را به عنوان جنبههای زیر نتیجهگیری میکنیم:
()1زمان کلی صف سطح نسبتا طوالنی رضایت مشتریان نسبتا پایین است)2( .نسبت کاربرد  VIPپایین است.
()3تعداد سرورهای باز به جای انعطافپذیر ثابت است .تقسیم زمان کار غیر یکنواخت است )4( .بسیاری از افراد
مسن که زمان زیادی را صرف سپردهگذاری و عقبنشینی میکنند در صف هستند)5( .زمان کسبوکار شرکت به
خصوص برای کسبوکار مالیات طوالنی است)6( .سرعت خدمت به کسبوکار سپردهگذاری در مقایسه با سایر
بانکهای تجاری پایین ( 5.9دقیقه)است.
فرآیند شبیه سازی برای حل مشکل صف بندی در بانک به صورت زیر انجام شد؛
-2-4-4فرآیند شبیهسازی
 -1-2-4-4جمعآوری دادههای مربوط به ساختار و فرآیند سیستم تولید براساس تحقیقات.
 -2-2-4-4مدل را برای تعیین طرح ایجاد کنید .رابطه بین هر بخش را توضیح دهید.
 -3-2-4-4پارامترهای مرتبط را وارد کنید و مدلی بسازید که بتواند توسط کامپیوترها در شرکت دینامیک سازمانی
شناسایی شود.
-4-2-4-4اطمینان حاصل کنید که مدل درست است و مدل را اجرا کنید .سپس زمان پایان را تعیین کنید.
 -5-2-4-4این شبیهسازی را چندین بار تکرار کنید
 -6-2-4-4مدل را بهینهسازی کرده و پارامترها را تنظیم کنید.
با توجه به تجزیهوتحلیل قبلی ،تعیین تعداد سرورها کلید حل مساله صف است .با این حال ،روش سنتی که تعداد
ثابت را با توجه به آمار یک دوره نسبتا طوالنی (معموال  6ماه)تعیین میکند ،انعطافپذیر نیست .اگر بانک از روش
شبیه سازی برای تعیین تعداد سرورهای باز با اشاره به آمار پویا استفاده کند ،انعطافپذیری بیشتری خواهد داشت و
از منابع فعلی استفاده کامل خواهد کرد .از سوی دیگر ،با توجه به نتایج ،اصالح سرور  VIPبازده پایین آن را بهبود
خواهد بخشید(.)4

نتیجه گیری
باتوجه به بررسیهای انجام شده بر اعمال  BPRبر صنعت لوکوموتیو راهآهن ایران ،هدف از فرآیند مهندسی مجدد،
توزیع لکوموتیوها بر روی شبکه راه آهن با توجه به میزان بار در مبدا ،شرایط جغرافیایی مناطق ،و همچنین مزایای
مالی حمل کرایهها و اولویت آن ها به مقصد نهایی است .برای رسیدن به این هدف ،فرآیند مجددا طراحی شد و برخی
از اقالم اصلی در این مقاله ارائه شدند :استفاده از شبیهسازی به منظور پیشبینی نتایج اصلی استفاده از طراحی پیش
از اجرا ضروری به نظر می رسد .عملیات حمل و نقل ،برای رسیدن به کارایی مورد نیاز بسیار مهم است که تا حد
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ممکن بهینه اجرا شود .با اعمال چنین تغییر اساسی در  ،RAIساختار سازمانی آن اساسا تغییر خواهد کرد و تعداد
سطوح سازمانی و مدیران میانی به طور قابلتوجهی کاهش خواهد یافت(.)1
در اعمال  BPRدر صنعت هواپیمایی ایران ،محقق بر این باور است که با اجرای مهندسی مجدد فرآیند تجاری در
صنعت هواپیمایی می توان به نتایج قابل توجهی دست یافت .این به این دلیل است که مشکالت مالی در مدیریت
خطوط هوایی و فرودگاه ها وجود دارد که با کمی مراقبت و مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری خود ،نسبت بین
هزینهها و مزایا را می توان کاهش داد( .)2در ازمون فرضیات فرضیه اول تایید نشده است و این بدان معنی است که
تمام عوامل انسانی مورد بحث در این مطالعه هنگام پیادهسازی مهندسی مجدد فرآیند کسبوکار در شرکت
هواپیمایی ایران موثر هستند .فرضیه دوم تایید می شود و این بدان معنی است که تمام عوامل فنی مورد بحث در این
تحقیق در هنگام پیادهسازی مهندسی مجدد فرآیند کسب وکار در شرکت هواپیمایی ایران موثر بوده و یکی از
چالش هایی است که مدیران باید در نظر بگیرند .تایید این فرضیه به این معنی است که هنگام اجرای مهندسی مجدد
فرآیند کسب وکار در ایران ،تعریف سازمان فرآیند محور با مفهوم مجموعهای از فرآیندها که برای مشتریان ارزش
افزوده و برای صاحبان کار پول در می آورند ،باعث ایجاد رابطه و بحث خوب و تبدیل ادراکات شخصی به مدل
مشتریان و درک فرآیندهای کاری می شود .تایید فرضیه سوم بدین معنی است که هنگام اجرای مهندسی مجدد
فرآیند کسب وکار در هواپیمایی ایران درک فرهنگ سازمانی برای ایجاد یک شرکت نوآور و لذت بردن از خالقیت
کارکنان از اهمیت زیادی برخوردار است( .)2نتایج تحقیقات نشان میدهد اعمال  BPRدر کاهش هزینهها و افزایش
عملکرد صنعت خودروسازی موثر واقع شد(.)3
در نتیجه تحقیقات اثر  BPRبر یکی از مشکالت بانکداری ،مشکل صفبندی که مربوط به بسیاری از جنبههای مانند
رضایت مشتری است یکی از جدیترین مشکالتی است که نیاز به بهبود دارد .این مطالعه از شبیهسازی برای تعیین
تعداد مناسب سرورها در یک دوره خاص و بهبود نقطه کلیدی سیستم صف استفاده میکند .در نهایت ،این مطالعه
روش منطقی بهینهسازی سیستم صف بانک را با استفاده از  BPRپیشنهاد میکند. )4(.
و نتیجه نهایی این که  ITمی تواند نقش بسیار مهمی در موفقیت فرآیند  BPRایفا کند IT .ابزاری بسیار قدرتمند
است که سزاوار داشتن گام در طراحی مجدد فرآیند است و  ITدر واقع میتواند گزینههای طراحی فرآیند را به جای
حمایت ساده از آنها ایجاد کند و استفاده از  ITدر  BPRبسیار توصیه میشود.
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