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خدمات  ارائه دهندگان  کار  و  کسب  فرایند  مجدد  طراحی 

اساسی  تعمیرات  سازمان  توسط  هواپیما  قطعات  تعمیری 

عملکرد  نتایج  شد.  مستقل  هوایی  خطوط  نگهداری  و 

مجدد  طراحی  پیشنهادی  روش  اثر  که  داد  نشان  برنامه  این 

یکپارچگی،  از  حمایت  به منظور  کار  و  کسب  فرایندهای 

مدیریت زنجیره تأمین می تواند عالوه بر بهبود مزیت رقابتی، 

گردد. پژوهش  سبب شفافیت در هدایت و برنامه ریزی منظم 

گردآوری  نحوه  حیث  از  و  عملی  هدف،  حیث  از  حاضر 

داده ها از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی است. در آمار 

تحلیلی این پژوهش، شاخص های مختلف متغیر عملیات 
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مورد  کتشافی  ا به صورت  تأمین  زنجیره  مدیریت  یکپارچگی 

گرفته است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل  بررسی قرار 

که روش طراحی  کی از آن است  کاربردی حا داده ها در برنامه 

تأمین  زنجیره  یکپارچگی  در  کار  و  کسب  فرایند  مجدد 

در  صرفه جویی  و  مسیر  هدایت  در  باال  شفافیت  موجب 

هزینه های شرکت خواهد شد.

مقدمه
در سال های اخیر نگرش سازمان ها در بخش های مختلف 

شده  روبه رو  جدید  رقابتی  ارزشی-  جایگاه  یک  یکرد  رو با 

در  تغییر  و  تولید  زمان  کاهش  رقابت،  میزان  افزایش  است. 

نوع تقاضای مشتری از ویژگی های عصر معاصر می باشد ]1[، 

یکپارچه  تأمین  زنجیره  مدیریت  رقابتی  مزیت  مرکز  در   .]2[

پیشینه  در  شده  یافت  شواهد  همچنین   .]3[ دارد  وجود 

چالش های  با  سازمان ها  که  می دهد  نشان  تأمین  زنجیره 

 .]5[  ،]4[ هستند  روبه رو  تأمین  زنجیره  یکپارچگی  ساختار 

کار جهت  کسب و  یکی از چالش های ضرورت تغییر فرایند 

رقابت   .]6[ می باشد  تأمین  زنجیره  یکپارچگی  پشتیبانی، 

به طور سنتی در بخش خطوط هوایی بسیار شدید است ]7[. 

که در صنعت خطوط هوایی فعالیت می کنند.  بنگاه هایی 

جدید  هواپیما های  دارند،  نوسانات  از  گسترده ای  خطرات 

نیاز به هزینه های سرمایه ای بزرگ دارند. همچنین تغییرات 

در  بی ثباتی  به  منجر  مستقیمًا  جهانی  اقتصادی  محیط  در 

تقاضای مشتریان زنجیره تأمین می شود، درحالی که مقررات 

کاهش دهد  دولتی و سیاست های مالیاتی می تواند، سود را 

عرضه  سرعت  افزایش  به  نیاز  هواپیما  تولیدکنندگان   .]8[

تغییر  با  دارند.  الزامات  و  مشتری  وعده های  انجام  برای 

برنامه های متداول سنتی  و  ساختار صنعت خطوط هوایی 

مرحله  چندین  در  چندملیتی  عملیات  که  کسانی  برای 

و  تعمیر  نگهداری،  و  تعمیر  فروش،  از  پس  تولید،  )ازجمله 

می دهد  ی  رو جدیدی  رخداد  می دهند،  انجام  بازسازی( 

می آورد  وجود  به  را  فراوانی  چالش های  گهانی  نا به طور  که 

و  تأمین  زنجیره  در  هوایی،  خطوط  صنعت  پیچیدگی   .]9[

تولید  رشد  با  است.  یاد  ز ساخت وساز  و  طراحی  مدیریت 

شده  جهانی تر  و  پیچیده تر  چالش ها  این  گذشته  دهه  در 

انطباق،  الزامات  و  رشد  جدید،  فناوری های  معرفی  است. 

عرضه  شده  زنجیره  مدیریت  در  مشکالت  ایجاد  باعث 

ی مدیریت زنجیره  است ]10[. در حال حاضر، روند پیش رو

بستگی  عرضه کننده  ارتباطات  مدیریت  بر  بیشتر  تأمین 

یک  داشتن  رقابتی،  مزیت  آوردن  دست  به  برای  دارد]11[. 

است.  ضروری  اصل  یک  به عنوان  یکپارچه  تأمین  زنجیره 

دارد،  اهمیت  تأمین  زنجیره  مفهوم  ازآنجایی که  به طورکلی، 

بخش ها  تمام  در  کلی  گاهی  آ افزایش  و  بهبود  به  شرکت 

آن ها  نقش های  به  زنجیره  اعضای  نمودن  حساس  جهت 

زنجیره  مدیریت  در  باالیی  راندمان  و  تأثیر  که  جایگاهی  در 

بر  تأثیرگذار  که  چالش ها  از  برخی  دارد.  نیاز  دارند،  تأمین 

اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین می باشند، عوامل داخلی 

مشاوره ها  و  ارتباطات  با  مؤثر  به طور  می توانند  که  هستند 

که شامل  بهبود یابند. بر اساس شناسایی مشکالت پژوهش 

سؤال  این  است،  کار  و  کسب  فرایند  مجدد  طراحی  به  نیاز 

کار  کسب و  که چگونه طراحی مجدد فرایند  مطرح می گردد 

از یکپارچگی زنجیره تأمین پشتیبانی می کند؟ جهت پاسخ 

به  را  ما  مربوط،  ادبیات  و  پیشین  مطالعات  پرسش،  این  به 

سمت درک روش شناختی عملی- توسعه ای جهت هدایت 

کار به منظور پشتیبانی  کسب و  شفاف طراحی مجدد فرایند 

از یکپارچگی زنجیره تأمین راهنمایی می کند. 

1. مبانی نظری پژوهش
1-1. یکپارچگی زنجیره تأمین

هر  که  داشته  متفاوتی  یکردهای  رو تأمین  زنجیره  مدیریت 

از  که  یکپارچه  یکرد  رو طراحی  دارد.  معایبی  و  مزایا  کدام 

و  می گیرد  بهره  تأمین  زنجیره  یکردهای  رو تمامی   مزایای 

یات  به نوعی معایب زنجیره را حذف می نماید، یکی از ضرور

تأمین  زنجیره   .]12[ است  تأمین  زنجیره  مدیریت  در  مهم 
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و  کاالها  مبادله  و  جریان  با  مرتبط  فعالیت های  تمام  شامل 

خدمات، از مرحله ماده خام اولیه تا مرحله محصول نهایی 

قابل مصرف توسط مشتری است. این نقل و انتقاالت عالوه 

می گردد  نیز  مالی  و  اطالعات  جریان  شامل  مواد،  جریان  بر 

و  مستقیم  طریق  دو  به  تأمین  زنجیره  یکپارچگی   .]13[

 .]14[ باشد  اثرگذار  شرکت  عملکرد  بر  می تواند  غیرمستقیم 

بر  را  تأمین  زنجیره  یکپارچگی  غیرمستقیم  اثر  مورد  این 

را  تأمین  زنجیره  یکپارچگی  نشان می دهد.  عملکرد شرکت 

کنش متقابل و همکاری تعریف  می توان به عنوان یک فرایند 

به  تأمین  زنجیره  یک  در  موجود  شرکت های  آن  در  که  نمود 

پیامدهای  تا  می کنند،  کار  یکدیگر  با  مشارکتی  شیوه های 

که در ابتدا  کسب نمایند ]13[. درواقع شرکت هایی  متقابل 

کسب  به صورت مستقل و مجزا فعالیت می نمودند، جهت 

عناصر  سایر  با  تا  می کنند،  تالش  بهتر،  عملکردی  مزایای 

زنجیره تأمین همکاری نمایند ]15[. 

تأمین  زنجیره  کار  و  کسب  فرایند  مجدد  طراحی  برنامه   .2-1

و  اساسی  تعمیرات  سازمان  تعمیری  خدمات  ارائه دهنده 

نگهداری خطوط هوایی

امروزه نقش و اهمیت مدیریت اطالعات زنجیره تأمین برای 

صحیح  انتقال  و  مناسب  گردش  است.  بدیهی  همگان 

و  گشته  کاراتر  و  مؤثر  فرایندها  که  می شود  باعث  اطالعات 

روش های  از  هیچ کدام   .]16[ شود  آسان تر  آن ها  مدیریت 

است.  نکرده  ارائه  کاربردی  را  و  مفهومی  راه حل  موجود، 

کید دارند  کاربردی بودن تا هرچند، برخی از روش ها به سمت 

گواه  و  تنگ  توسط  شده  استفاده  روش   مطالعه  این   .]17[

مراحل  این تحلیل در شناسایی  نموده است،  بومی  را   ]18[

و  کسب  فرایند  مجدد  طراحی  ساختار  ایجاد  برای  گروهی 

آمده   )1( نمودار  در  این روش  نتایج  کار حاصل شده است. 

و نگهداری  است. در سال های اخیر، بخش سازمان تعمیر 

محرک های  است.  داشته  چشمگیری  رشد  هوایی  خطوط 

که در  یادی بر این رشد مثبت اثر می گذارند ]19[. همان طور  ز

نمودار )1( نشان داده  شده است، پروژه طراحی مجدد فرایند 

طراحی  توسط  پیشنهادی  روش  از  استفاده  با  کار  و  کسب 

همکاران  و  مندوزا  پالما  توسط  کار  و  کسب  فرایند  مجدد 

انجام پذیرفت ]20[. 

1-3. شرکت هواپیمایی آسمان

چهار  ادغام  با   1359 سال  در  آسمان  هواپیمایی  شرکت 

آسمان  هور  و  یس  ایرسرو پارس ایر،  کسی،  ایرتا شرکت 

تشکیل شد و تا امروز به مسافران ایرانی در حمل ونقل هوایی 

خدمت می کند. هواپیمایی آسمان در سال 1381 با اهدافی 

صندوق  به  همه جانبه  توسعه ی  و  رشد  نرخ  افزایش  مانند 

ابتدای  از  شرکت  این  شد.  گذار  وا کشوری  بازنشستگی 

توسعه ی  و  ناوگان  توسعه ی  شاخص  دو  امروز  تا  تأسیس 

است  داشته  مدنظر  همواره  را  فنی-عملیاتی  توانمندی های 

که تکیه  بر این اصول، دستاوردهای مهمی برای این شرکت 

هواپیمایی  حاضر  حال  در  است.  داشته  پی  در  هواپیمایی 

منظم  پرواز  خارجی  کشور   13 و  داخلی  شهر   40 به  آسمان 

برنامه ای دارد. 

2. پیشینه پژوهش
گردش  که  است  آن  از  کی  حا  ،)1388( شفیعی  پژوهش 

که  می شود  باعث  اطالعات  صحیح  انتقال  و  مناسب 

گشته و مدیریت آن ها آسان تر شود. برای  کاراتر  فرایندها مؤثر و 

تسهیل جریان اطالعات و مدیریت دقیق آن بستری مناسب 

شبکه های  و  یکپارچه  اطالعات  سامانه های  و  نرم افزارها  از 

مدیریت  به طورکلی  است.  نیاز  مورد  اینترانت  و  کسترانت  ا

تجارت  پیاده سازی  زیرساخت های  از  یکی  تأمین  زنجیره 

بین  الکترونیک  تجارت  صنعتی،  دید  از  است.  الکترونیک 

تأمین  زنجیره  که  می دهد  رخ  صنایعی  در  عمدتًا  بنگاه ها 

شرکای  هماهنگی  ضرورت   .]21[ باشد  شکل گرفته  آنجا  در 

کسب  فرایندهای  شرکت،  داخلی  بخش های  تجاری، 

باعث  عرضه  زنجیره  سراسر  در  مختلف  مشتریان  و  کار  و 
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بون  و  یوآنگ  می گردد.  تأمین  زنجیره  مدیریت  سطح  افزایش 

هنجارهای  و  محیطی  اطمینان  عدم  نقش   ،)2008( ایت 

اساس  بر  را  تأمین  زنجیره  یکپارچگی  بر  اثرگذاری  در  نهادی 

صنعت  در  فعال  شرکت  هفت  چندگانه  موردی  مطالعات 

مورد  شرکت های  آن ها  نمودند.  بررسی  تایلند  کشور  ی  خودرو

گروه  مطالعه را بر اساس میزان مواجهه با عدم اطمینان، به دو 

شرکت ها  و  محیطی  اطمینان  عدم  باالی  سطح  با  شرکت ها 

نقطه نظر  از  و  محیطی،  اطمینان  عدم  متوسط  سطح  با 

گروه شرکت ها  یکپارچگی زنجیره تأمین نیز شرکت ها را به دو 

با سطح باالی یکپارچگی زنجیره تأمین و شرکت ها با سطح 

نشان  آنان  پژوهش  نتایج  کردند.  تقسیم  تأمین  زنجیره  پایین 

باالی  سطح  با  محیطی  اطمینان  عدم  باالی  سطح  که  داد 

اطمینان  عدم  متوسط  سطح  و  تأمین  زنجیره  یکپارچگی 

ارتباط  در  تأمین  زنجیره  یکپارچگی  پایین  سطح  با  محیطی 

مدیریت  عملیات  میان  علی  رابطه  نیز   .]22[ کنیم  هستند، 

زنجیره  یکپارچگی  سطح  رقابتی،  قابلیت  تأمین،  زنجیره 

تأمین و عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار داد. او تحقیق خود 

و  نمود  متمرکز  کره ای  و  ژاپنی  تولیدی  شرکت های  ی  رو بر  را 

کارایی زنجیره  کره ای ، یکپارچگی  که در شرکت های  یافت  در

پایدار  رقابت پذیری  برای  را  حیاتی تری  نقش  می تواند،  تأمین 

شرکت های  در  درحالی که  نماید؛  ایفا  تأمین  زنجیره  مدیریت 

ژاپنی، روابط درونی نزدیک تر است و سطح تمرکز بر عملیات 

اثر  دارای  می تواند،  رقابتی  قابلیت  و  تأمین  زنجیره  مدیریت 

قابل مالحظه ای در رقابت پذیری مدیریت زنجیره تأمین باشد. 

را  اثر استراتژی های یکپارچگی  روزنویگ و همکاران )2003(، 

بر عملکرد بازرگانی شرکت مورد بررسی قرار دادند. آن ها جهت 

انجام تحقیق بر تولیدکنندگان محصوالت مصرفی در مناطق 

و  آسیا  پا،  ارو آمریکای شمالی،  قبیل  )از  جغرافیایی مختلف 

اقیانوسیه( مطالعه نمودند. نتایج پژوهش آنان نشان می دهد، 

متغیرهای  به عنوان  هزینه  رهبری  و  تحویل  اطمینان  قابلیت 

واسطه مهم میان شدت یکپارچگی و عملکرد بازرگانی عمل 

جنبه های  ارتباط  نحوه   ،]23[ بهارانچی  حسینی  می نماید. 

ویژگی های  برخی  با  را  تأمین  زنجیره  یکپارچگی  متفاوت 

در  خودرو  صنعت  در  محصول(  نوآوری  و  )کیفیت  محصول 

ایران مورد بررسی قرار دادند. یافته های پژوهش نشان می دهد 

و  کیفیت  بر  مشتریان،  و  تأمین کنندگان  با  یکپارچگی  که 

رحمان  می نماید.  اعمال  را  مثبت  اثرات  محصول  نوآوری 

رقابتی  استراتژی های  اثر  بررسی  به   ،)1387( افسر  و  سرشت 

پرداختند.  ایران  فوالد  صنعت  در  تأمین  زنجیره  عملکرد  بر 

تأمین  زنجیره  استراتژی های  بین  رابطه  آنان  پژوهش  نتایج 

 .]24[ می نماید  تأیید  را  عملکرد  و  کارایی(  و  )پاسخ گویی 

از طراحی سنتی  فراتر  در حال حاضر، تالش های یکپارچگی 

بر  و  گسترش یافته  وظیفه ای  یکپارچگی  و  فرایند  محصول- 

متمرکز  تأمین کنندگان  و  مشتریان  با  برون سازمانی  رابطه های 

خود  مقاله  در   ،]26[ همکاران  و  سوئینک   .]25[ است 

یکپارچگی  انواع  اثرات  حیث  از  را  تولیدی  مختلف  صنایع 

کارخانه تولیدی مورد بررسی قرار دادند.  استراتژیک در سطح 

و  مزایا  دارای  یکپارچگی  فعالیت  نوع  هر  که  یافتند  در آن ها 

یان هایی است. ز

3. فرضیه های پژوهش
کسب  فرضیه های اصلی پژوهش روش طراحی مجدد فرایند 

کار به شرح زیر می باشند:  و 

H1: طراحی مجدد فرایند کسب و کار اثر مثبت و معنی داری 

زنجیره  یکپارچگی  پشتیبانی  و  بهینه  هدایت  افزایش  بر 

تأمین دارد. 

H2: طراحی مجدد فرایند کسب و کار اثر مثبت و معنی داری 

عملکرد  شدن  بهتر  و  عملیات  بر  تمرکز  سطح  افزایش  بر 

مدیریت زنجیره تأمین دارد. 

H3: طراحی مجدد فرایند کسب و کار اثر مثبت و معنی داری 

بر بهتر شدن عملکرد مدیریت زنجیره تأمین دارد. 

اثر  کار بر افزایش قابلیت  کسب و  H4: طراحی مجدد فرایند 

مثبت و معنی داری رقابتی زنجیره تأمین شرکت دارد. 
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4. روش پژوهش
روش مورد استفاده در این تحقیق، عملی است. پژوهش های 

بررسی  تحت  مجموعه  از  اعضا  مشارکت  دربرگیرنده  علمی 

ی موقعیت در زمان مشابهی   است و این موضوع عملکرد رو

پرداخته، می باشد. هدف روش  پیکره  دانش  به ساختن  که 

حل  جهت  کار  و  کسب  فرایند  مجدد  طراحی  پژوهش  این 

و  کسب  فرایندهای  مجدد  )طراحی  عملی  مشکل  یک 

ارائه  با  مختلف  بخش های  در  سازمان ها  در  موجود  کار( 

در  تغییر  پیاده سازی  و  هدایت  برای  مراحل  از  مجموعه ای  

یک  عملی  تحقیقات   .]20[ است  کار  و  کسب  فرایندهای 

برای  واحد  روش  یک  نه  است،  جامع  پژوهشی  استراتژی 

را  اجازه  این  بنابراین،  داده ها.  تحلیل  و  تجزیه  و  جمع آوری 

مختلف  روش های  و  فن ها  تحقیق،  ابزار  چندین  می دهد، 

ترکیب شوند. در این پژوهش طیف وسیعی از ابزارها شامل 

شرکت کنندگان،  مشاهدات  ضبط  برداری،  یادداشت 

مصاحبه های بدون ساختار و جمع آوری اسناد مورد استفاده 

هر   ،]27[ هولول  و  چالکند  نظر  به  توجه  با  است،  قرارگرفته 

بهره  روش شناسی  در  ایده،  چارچوب  یک  از  باید  پژوهش 

روش  با  ایده ها  چارچوب  پژوهش  این  در   .)2 )نمودار  بگیرد 

ارائه    ]20[ کار  و  کسب  فرایند  مجدد  طراحی  پیشنهادی 

وارد  محقق  ایده ها،  چارچوب  از  استفاده  با  است.  شده 

می گردد  اقدام  برای  واقعی  دنیای  مشکل  و  وضعیت  یک 

گزارش های ساالنه شرکت آسمان،  )نمودار 3(. با استفاده از 

از وب سایت  گزارش های صنعت خطوط هوایی، اطالعات 

مدیران  با  ساختار  بدون  مصاحبه های  و  آسمان  شرکت 

تهدیدها  و  فرصت ها  ضعف،  قدرت،  تحلیل های  شرکت، 

سال های  در  که  داد  نشان  تحلیل  این  شد.  استخراج   ]28[

و  تعمیر  سازمان  هواپیمایی  خدمات  ارائه دهنده  اخیر 

پیشگام  ارائه دهنده  یک  به عنوان  تحکیم  بر  نگهداری 

هواپیمایی  صنعت  برای  فنی  راه حل های  با  پیشرو  جهانی 

به  نیاز  زمینه،  این  در  است.  داشته  تمرکز  جهان،  سراسر  در 

عملکرد  بهبود  برای  جایگزین  پیشنهاد  و  یابی  ارز تولید، 

و  کسب  منطق  نقشه  یک  است.  شده  توجیه  تأمین  زنجیره 

ارزش توسط خدمات تعمیر قطعات  بر مبنای معیار  که  کار 

ارائه شده  کار  و  کسب  هسته شناسی  الگوی  از  استفاده  با 

همان طور  است  شده  ارائه   ]29[ واوستدوالدر  پیگنور  توسط 

این  گردید.  ایجاد  است،  داده شده  نشان   )4( نمودار  در  که 

شرکت  چگونه  که  می دهد  نشان  کار  و  کسب  منطق  نقشه 

کید بر شناسایی نقش  برای پاسخ گویی به مشتریان خود با تأ

از  حمایت  و  تأمین  زنجیره  مدیریت  فعالیت های  فعلی 

فناوری عمل می کند. 

5. مدل مفهومی پژوهش
به طورکلی، هدف از ارائه این پژوهش مشخص نمودن نقش 

برنامه نرم افزاری  یکپارچگی زنجیره تأمین در بهبود عملکرد 

تدارکات فنی سازمان تعمیرات اساسی و نگهداری هواپیما 

تا  است،  آن  پی  در  پژوهش  این  واقع  در  است.  شرکت  در 

کسب  فرایند  مجدد  طراحی  کاربردی  برنامه  اثرگذاری  نحوه 

مدیریت  عملکرد  بر  تأمین  زنجیره  یکپارچگی  در  کار  و 

 )1( نمودار  دهد.  قرار  بررسی  مورد  را  شرکت  تأمین  زنجیره 

و  تعمیر  خدمات  ارائه دهنده  مفهومی  الگوی  نشان دهنده 

طراحی  نرم افزاری  برنامه  توسط  که  است  هواپیما  نگهداری 

شرکت  فنی  تدارکات  سازمان  کار  و  کسب  فرایند  مجدد 

اجرا می گردد. همچنین نمودار )2( الگوی نهادینه شده این 

کار  کسب و  که به طور اختصاصی برای فعالیت های  فرایند 

گردیده است، می باشد. ارتباط  درون شرکت آسمان طراحی 

خطوط  با  دیگر  قسمت های  با  بخش  هر  درون  عناصر  بین 

برای مثال در بخش سطح  اتصال نمایش داده شده است. 

تمرکز بر عملیات، عنصر ارتباط تاثیر بر عنصر قیمت گذاری 

بخش  در  دارد.  زنجیره  رقابت پذیری  قابلیت  بخش  در 

پشتیبانی یکپارچگی زنجیره تأمین، نقش شرکا تاثیر مستقیم 

همچنین  دارد.  خدمات  ارائه  جهت  ارزشی  پیشنهاد  بر 

عناصر هر بخش به طور وابسته و مستقیم تاثیر بر دیگر اجزای 

همان بخش دارد. به طور مثال توانمندی در بخش پشتیبانی 
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کار ارائه دهنده خدمات سازمان تعمیر و نگهداری خطوط هوایی  کسب و  نمودار 2- نقشه منطق 

رابطه ای  و  فناوری اطالعات  با  رابطه مستقیم  تأمین  زنجیره 

برای  معیارها  منظور  به   ،)1( جدول  دارد.  منابع  با  وابسته 

عنصر  دو   ،)1( نمودار  به  توجه  با  اهداف  نمودن  مشخص 

اولویت و معیار در قسمت سطح تمرکز بر عملیات و عناصر 

تأمین،  زنجیره  رقابت  قابلیت  در  هزینه  و  دارایی  ارزش 

طبقه بندی شده است. 
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جدول 1- معیارها برای مشخص نمودن هدف ]20[

معیارویژگی عملکرد

مدیریت دارایی
بازگشت سرمایه گذاری روی قطعات

گردش مالی انبارداری قطعات

نرخ قابلیت اطمینان زنجیره تأمین
هزینه های تراکنش

عملکرد تحویل

مرجع  تولید  فرایند  نقشه   )3( نمودار  خالصه،  به طور 

که یک مشتری  عملیات زنجیره تأمین نشان می دهد، زمانی 

قطعات  طریق  از  نیاز،  این  باشد،  داشته  قطعه  یک  به  نیاز 

زمان  در  شرکت،  فنی  انبارهای  مکان  در  شده  نگهداری 

مقتضی تحقق می یابد. مشتریان سازمان تعمیر و نگهداری 

هواپیمایی قطعات را جهت تعمیر یا نگهداری بازمی گردانند؛ 

و  شرکت  تعمیرات  سازمان  داخلی  امکانات  توسط  کار  این 

کمک فروشندگان تعمیر خارجی انجام می شود.  همچنین با 

نمودار 3- نقشه مدل عملیات زنجیره تأمین ]27[

جهت انتخاب یک هدف برای طراحی مجدد، تکنیک 

مرجع  عملکرد  ویژگی های  از  معیار  سطح  دو  با   ]30[  AHP

 )11 )نمودار   1 سطح  معیارهای  و  تأمین  زنجیره  عملیات 

توضیح داده شد. روند سلسله مراتب تحلیلی فرض می کند 

اهداف  بیان  توسط  می تواند  تصمیم گیری  مشکالت  که 

نیز  معیارها  شود.  ساختاربندی  اندازه گیری  ویژگی های  به 

باشد.  مرتبط  جایگزین  تصمیمات  به  می تواند،  خود  به نوبه 

درنتیجه، روند سلسله مراتب تحلیلی شماره اولویت داری را 

در هر سطح سلسله مراتبی ارائه می دهد؛ سپس اولویت های 

اهمیت  تا  می گیرند  قرار  وزنی  معیارهای  برابر  در  جایگزین 

این  در   .]30[ شود  کم  باهدف  مرتبط  جایگزین های  بالقوه 

مدیران  با  تنظیم شده  کارگاهی  جلسه  یک  پژوهش  بخش 

شرکت، برای مقایسه تعداد جداول برگزار شد. این اطالعات 

نتایج  تا  شد  وارد   Super Decisions نرم افزار  به  آن  پس  از 

نسبت  با   )11( نمودار  در  شده  داده   نشان  به دست آمده 

طراحی  پروژه  مرحله  این  در  شد.  ارائه  7.8درصد  سازگاری 

کار، مؤلفه و اطالعات در قالب مدل  کسب و  مجدد فرایند 

ارائه شد.
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 کسب و کار( : طرح )نقشه( فرآیند 4شکل شماره )
 

 برای سازی مدل رویکرد ترین سیستم پویا مناسب ایجاد
 مالحظات، این به توجه با. باشد میقطعات  های جریان
رویداد گسسته و  ترکیبی سازی شبیه الگوی یک از استفاده

 وضعیت موجود بر اساس سیستم درک برای  سیستم پایدار
 درک برای ایجادشده علیت نمودار حلقه. عملی می گردد

 مختلف قطعات موجودی/  ماندگی عقب تأثیر که متغیرهایی
سازنده  های جریان سازی مدل برای ای پایه عنوان به و

( 0222 ،1استرمن) است هشد داده نشان 9 شکل باشد، در می
رویداد  مدل بین تعامل نقاط که نیاز است ،بعدازآن، 

 ترکیبی مدل ساخت برای را  گسسته و سیستم پایدار

                                                             
1- Sterman 

 

 (0212، 02)الدابی و یانگ ،رویداد گسسته و سیستم پایدار
 اطالعات ورود: از اند عبارت تعامل نقاط. کنیم شناسایی
شبیه ساز  به پایدارحالت  از ورودی) خدمت غیرقابلقطعات 

 سیستم در خدمت غیرقابلقطعات  دریافت ،(رویداد گسسته
سازمان تعمیر و  هواپیمایی گذاری سرمایهمنابع  ریزی برنامه

 ،(سیستم پایدار بهرویداد گسسته  از ورودی) نگهداری
سیستم  بهرویداد گسسته  از ورودی) تعمیر ها سفارش

 هواپیمایی سیستم در خدمت به آماده قطعات دریافت ،(پایدار
 سازمان تعمیر و نگهداری سازمانی منابع ریزی برنامه

 از پس(. سیستم پایدار بهرویداد گسسته  از ورودی)
 متغیرهای تعیین برای اطالعات تعامل، نقاط شناسایی

 (.0 جدول شماره) شد آوری جمع رایانه ای مدل اصلی
                                                             

2- Eldabi & Young 

کار کسب و  نمودار 4- طرح )نقشه( فرایند 

یکرد مدل سازی برای  ایجاد سیستم پویا مناسب ترین رو

مالحظات،  این  به  توجه  با  می باشد.  قطعات  جریان های 

گسسته و  یداد  ترکیبی رو الگوی شبیه سازی  از یک  استفاده 

اساس وضعیت موجود  بر  برای درک سیستم  پایدار  سیستم 

درک  برای  ایجادشده  علیت  حلقه  نمودار  می گردد.  عملی 

قطعات  موجودی   / عقب ماندگی  تأثیر  که  متغیرهایی 

جریان های  مدل سازی  برای  پایه ای  به عنوان  و  مختلف 

است  داده شده  نشان   )9( نمودار  در  می باشد،  سازنده 

یداد  که نقاط تعامل بین مدل رو ]31[، بعد از آن، نیاز است 

یداد  گسسته و سیستم پایدار را برای ساخت مدل ترکیبی رو

کنیم. نقاط تعامل  ]32[ شناسایی  گسسته و سیستم پایدار 

خدمت  غیرقابل  قطعات  اطالعات  ورود  از:  عبارت اند 

گسسته(،  یداد  رو شبیه ساز  به  پایدار  حالت  از  )ورودی 

برنامه ریزی  سیستم  در  خدمت  غیرقابل  قطعات  یافت  در

نگهداری  و  تعمیر  سازمان  هواپیمایی  سرمایه گذاری  منابع 

و  سفارش ها  پایدار(،  سیستم  به  گسسته  یداد  رو از  )ورودی 

یافت  گسسته به سیستم پایدار(، در یداد  تعمیر )ورودی از رو

برنامه ریزی  هواپیمایی  سیستم  در  آماده به خدمت  قطعات 

یداد  رو از  )ورودی  و نگهداری  تعمیر  منابع سازمانی سازمان 

تعامل،  نقاط  شناسایی  از  پس  پایدار(.  سیستم  به  گسسته 

رایانه ای  مدل  اصلی  متغیرهای  تعیین  برای  اطالعات 

جمع آوری شد )جدول 2(.
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جدول 2- متغیرهای اصلی مدل رایانه ]20[

حداکثر انحراف استانداردنوع توزیعمیانگینمتغیرها
حداقل

74-0-منشوراطالعات 29 قطعه در روزنرخ اطالعات قطعات غیرقابل خدمت دریافت شده

132-247عادی-لگاریتمی50.1 قطعه در روزتعداد قطعات غیرقابل خدمت دریافت شده در سیستم برنامه ریزی منابع انسانی

144-29.65عادی-لگاریتمی49.3 ابالغ در روزتعداد ابالغ های تعمیری فرستاده شده 

117-18.43عادی-لگاریتمی51.2سفارش در روزتعداد سفارش ها تعمیری ثبت شده

98-190عادی29.40 قطعه در روزتعداد قطعات غیرقابل خدمت ارسال شده

39-523عادی26 قطعه در روزتعداد قطعات تعمیر و ارسال شده توسط فروشندگان تعمیر خارجی

59-160عادی25 قطعه در روزتعداد قطعات تعمیر شده توسط کارگاه های تعمیری داخلی

147-26.58عادی-لگاریتمی55.9 قطعه در روزتعداد قطعات آماده به خدمت دریافت شده در سیستم برنامه ریزی منابع انسانی

31-0-منشور20 قطعه در روزتقاضای مشتری)تعداد قطعات(

کار یکپارچه با فروشندگان تعمیر خارجی کسب و  نمودار 5- ارائه طرح های الکترونیکی 

کسب  الکترونیکی  کار  و  نمونه طرح ساز  نمودار )5(  در 

نشان  خارجی  فروشندگان  به  خدمات  ارائه  هدف  با  کار  و 

شده،  مشخص  شکل  در  که  همان طور  است.  شده  داده 

به صورت  فقط  خارجی  فروشنده  با  تعمیر  خدمات  ارتباط 

ارتباط   ،)6( نمودار  در  همچنین  می باشد.  الکترونیکی 

خدمات تعمیر و پشتیبانی فقط به صورت یک طرفه می باشد 

با مشتری  آن  ارتباط مستقیم  و  که علت آن وجود پشتیبانی 

است. 
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کار با عالئم AS TO BE برای تعمیر کسب و  نمودار 6- ارائه طرح های 

6. نرم افزارهای مورد استفاده در پژوهش 
SUPPLY و AMICO نرم افزار

و   AMICO نرم افزار  از  استفاده  با  ترکیبی  شبیه سازی  الگوی 

SUPPLY دارای  و   AMICO SUPPLY ساخته شده است. 

گسسته  یدادهای  رو الگوی  ترکیب  جهت  قابلیت هایی 

شبیه سازی  نرم افزار  نخستین  می باشد.  پایدار  سیستم  با 

مهندسی  در  پیچیده  سیستم  های  پویا  مدل سازی  برای 

فنی  تدارکات  در  خدمات  ارائه دهندگان  کسب وکار  و 

 AMICO است.  هوایی  خطوط  نگهداری  و  تعمیر  سازمان 

با  یسک  ر تحلیل  و  تجزیه  و  تصمیم گیری  از   SUPPLY و 

که نشان دهنده  شبیه سازی عملکرد آینده پشتیبانی می کند 

عدم اطمینان و خطرات ذاتی در تمام سیستم های پیچیده 

نرم افزار  از  جهان  سراسر  در  هوایی  خطوط  برخی  است. 

مقایسه  و  یابی  ارز برای   SUPPLY و   AMICO شبیه سازی 

طرح ها، برنامه ها و سیاست های جایگزین استفاده می کنند، 

در  بهتر  تصمیم گیری های  و  خطرات  رساندن  حداقل  به  تا 

محیط نامشخصی دست یابند. این نرم افزار ضمن ارائه یک 

تصمیم گیری  قدرت  بهینه،  خدمات  جهت  کلی  چارچوب 

فنی  تدارکات  در  را  کار  و  کسب  فضای  بحرانی  شرایط  در 

سازمان تعمیرات اساسی خطوط هوایی افزایش می دهد. 
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 ن تأمیجهت پشتیبانی یکپارچگی زنجیره  کسب و کارروش طراحی مجدد فرآیند تحلیل مسیر ( : 7شکل شماره )

  (Palma-Mendoza et al. (2014):منبع 
 

 . تحلیل مسیر پژوهش.61
 کسب و کارنمودار تحلیل مسیر روش طراحی مجدد فرآیند 

بیانگر ترتیب و ن یبانی یکپارچگی زنجیره تأمیجهت پشت
مراحل رسیدن به طرح جدید و در نهایت اولویت بندی 

 .باشد میتمرکز و ارزیابی تغییرات 
 مدیریت ارشد  انداز چشم: تعهد و  1توضیح مرحله  -

طراحی مجدد  تالش جهت توافق و ایجادشدهپروژه  طرح
 قطعات تعمیر خدمات بر تمرکز با کسب و کارفرآیند 
 یکپارچگی های گزینه ارائه و ارزیابی تولید، برای هواپیما
های  و کاهش هزینه پذیری رقابتو افزایش  زنجیره
 گیرد. میانجام های سازمان یافته فرآیند

 کسب و کار: درک  2توضیح مرحله  -

 است کسب و کار از کلی درک یک ایجاد مرحله، این هدف
 انجام کسب و کار طراحی مجدد فرآیند پروژه آن در که

: کرد تقسیم بخش دو به توان می را درک این. شد خواهد
کسب و  منطق درک سپس و کسب و کار ی زمینه درک

مورد  در دانش کسب شامل کسب و کار زمینه درک. کار
 کند که با توجه به می رقابت شرکت آن در که بخشی
 الزم بعدازآن. باشد میشرکت  تاریخچه و بازار های ویژگی

 که معنی این به کنیم، درک را کسب و کار منطق که است
 بر تأکید با خود مشتریان نیاز تأمین برای شرکت چگونه

 های فناوری و تأمین زنجیره مدیریت فعلی نقش شناسایی
 .کند می عمل وجود، صورت در الکترونیک، تجارت

 انتخاب و مربوط فرآیندهای شناسایی : 3توضیح مرحله  -
 مجدد: راحیط برای هدف یک

کار جهت پشتیبانی یکپارچگی زنجیره تأمین ]20[ کسب و  نمودار 7- تحلیل مسیر روش طراحی مجدد فرایند 

6-1. تحلیل مسیر پژوهش
کار  کسب و  نمودار تحلیل مسیر روش طراحی مجدد فرایند 

و  ترتیب  بیانگر  تأمین  زنجیره  یکپارچگی  پشتیبانی  جهت 

اولویت بندی مراحل رسیدن به طرح جدید و در نهایت تمرکز 

یابی تغییرات می باشد. و ارز

توضیح مرحله 1: تعهد و چشم انداز مدیریت ارشد 

مجدد  طراحی  تالش  جهت  توافق  و  ایجادشده  پروژه  طرح 

کار با تمرکز بر خدمات تعمیر قطعات هواپیما  کسب و  فرایند 

و  زنجیره  یکپارچگی  گزینه های  ارائه  و  یابی  ارز تولید،  برای 

کاهش هزینه های فرایندهای سازمان  افزایش رقابت پذیری و 

یافته انجام می گیرد.

کار کسب و  توضیح مرحله 2: درک 

کار است  کسب و  کلی از  هدف این مرحله، ایجاد یک درک 

انجام  کار  و  کسب  فرایند  مجدد  طراحی  پروژه  آن  در  که 

کرد:  تقسیم  بخش  دو  به  می توان  را  درک  این  شد.  خواهد 

کار.  کسب و  کار و سپس درک منطق  کسب و  درک زمینه ی 

کسب دانش در مورد بخشی  کار شامل  کسب و  درک زمینه 
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ویژگی های  به  توجه  با  که  می کند  رقابت  شرکت  آن  در  که 

که  است  الزم  آن  از  بعد  می باشد.  شرکت  یخچه  تار و  بازار 

چگونه  که  معنی  این  به  کنیم،  درک  را  کار  و  کسب  منطق 

بر شناسایی  کید  تأ با  نیاز مشتریان خود  تأمین  برای  شرکت 

تجارت  فناوری های  و  تأمین  زنجیره  مدیریت  فعلی  نقش 

الکترونیک، در صورت وجود، عمل می کند.

یک  انتخاب  و  مربوط  فرایندهای  شناسایی   :3 مرحله  توضیح 

هدف برای طراحی مجدد:

و  یکپارچگی زنجیره تأمین شامل فرایندهای مختلف است 

فرایندهای  تا  است  الزم  تأمین  زنجیره  دوباره  طراحی  هنگام 

زنجیره تأمین موجود و انتخاب یک هدف برای طراحی مجدد 

گردند. فرایندهای زنجیره تأمین مربوطه اولین بار با  شناسایی 

استفاده از مدل کسب و کار شناسایی شدند )نمودار 3(. بعد 

از انواع  یک نقشه فرایند زنجیره تأمین )نمودار 4( با استفاده 

دسته های  و  تأمین  زنجیره  عملیات  مرجع  مدل  فرایندهای 

داده  توضیح   )2014( مندوزا  پالما  توسط  ایجادشده  فرایند 

شد. مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین در سال 1996 توسط 

یابی  ارز و  برای درک، توصیف   ،)SCC( تأمین شورای زنجیره 

 ،]33[ تأمین  زنجیره  )خدمات"شورا"  تأمین  زنجیره های 

2012( توسعه یافت. مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین یک 

معیارهای  استاندارد،  اصطالحات  تأمین،  زنجیره  چارچوب 

معمول و بهترین شیوه ها را فراهم می کند. یکی از برنامه های 

به  کمک  تأمین،  زنجیره  عملیات  مرجع  مدل  کاربردی 

شناخت یک زنجیره تأمین خاص از طریق ابزار آن در فرایند 

از اصطالحات مدل مرجع عملیات  با استفاده  کار  کسب و 

مرجع  مدل  با  نقشه برداری  بنابراین  است.  تأمین  زنجیره 

مربوطه  تأمین  زنجیره  پروسه های  تأمین،  زنجیره  عملیات 

می گیرند  قرار  موردمطالعه  خاص  تأمین  زنجیره  یک  در  که 

اصلی  شرکت  سه   ،)3( نمودار  به  توجه  با  می دهد.  نشان  را 

قطعات  نگهداری  و  تعمیر  درزمینه  تأمین  زنجیره  مشارکتی 

هواپیما شناسایی شدند: 

خطوط  توسط  عمده  به طور  هوایی:  خطوط  مشتریان 

بزرگ  حامل های  تا  کم هزینه  حامل های  از  ایران،  هوایی 

نمایندگی می شود.

و  تعمیر  سازمان  خدمات  ارائه دهنده  هوایی  خطوط 

ارائه دهنده خدمات واقع در پایگاه تهران شرکت  نگهداری: 

هواپیمایی آسمان 

از  تعدادی  خارجی:  تعمیری  قطعات  فروشندگان 

تعمیری  قطعات  فروشنده های  توسط  ارسال شده  قطعات 

فروشنده  هشت  حدود  درمجموع  می شوند،  تعمیر  خارجی 

تعمیر خارجی استفاده می شوند.

خدمات  ارائه دهنده  مدیران  با  ارتباط  در  سپس، 

زنجیره  فرایندهای  نگهداری،  و  تعمیر  سازمان  هواپیمایی 

مرجع  طبقه بندی  فرایند  مدل  از  استفاده  با  مربوطه  تأمین 

این  شدند.  شناسایی  منحصربه فرد  تأمین  زنجیره  عملیات 

فرایندها عبارت اند از:

توسط  فرایند  این  غیر قابل استفاده:  قطعات  بازگشت 

تعمیر  به  نیاز  قطعات  ارسال  با  هوایی،  خطوط  مشتریان 

خطوط  خدمات  ارائه دهنده  به  غیر قابل استفاده  اجزای  و 

هوایی سازمان تعمیر و نگهداری انجام می گردد.

شرکت  فرایند  این  در  آماده  به  خدمت:  قطعات  تحویل 

یک  نگهداری  و  تعمیر  سازمان  ارائه دهنده  هواپیمایی 

قطعات  و  می فرستد  هوایی  خطوط  مشتریان  به  درخواست 

کاری قطعات قابل استفاده قابل ارائه می گردند. در شرایط 

تعمیر  غیر قابل  استفاده:  قطعات  نگهداری  و  تعمیر 

خطوط  خدمات  ارائه دهنده  شرکت  کارگاه های  در  قطعات 

قطعات  فروشندگان  و  نگهداری  و  تعمیر  سازمان  هوایی 

فرایند  از  فرایند  گروه های  سپس  می شود.  تعمیر  خارجی 

شناسایی  تأمین  زنجیره  عملیات  مرجع  مدل  دوم  سطح 

می کنند  توصیف  بهتر  را  تأمین  زنجیره  فرایندها  این  شدند؛ 

که عبارت اند از:

DR2: تحویل محصول سازمان تعمیر و نگهداری روندی است 

که بهتر قطعات غیر قابل استفاده را جایگزین می کند.
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بهتر  که  است  فرایندی  ذخیره شده  محصول  تحویل   :D1

می کند.  توصیف  را  قابل استفاده  قطعات  تحویل 

خدمات  ارائه دهنده  تأسیسات  در  موجود  اجزاء  زیرا 

می شوند  ذخیره  نگهداری  و  تعمیر  سازمان  هواپیمایی 

هوایی  خطوط  مشتری های  به  درخواست  صورت  در  و 

ارسال می شوند.

شرح  که  است  فرایندی  انبارشده  محصول  تعمیر   :M1

یس  عملیات تعمیرات انجام شده توسط ارائه دهنده سرو

فروشندگان  و  نگهداری  و  تعمیر  سازمان  هوایی  خطوط 

می کند.  توصیف  بهتر  را  خارجی  تعمیری  قطعات 

و  می شوند  نگهداری  و  تعمیر  غیر قابل استفاده  قطعات 

سپس در انبار فنی سازمان تعمیر و نگهداری هواپیمایی 

ذخیره می شوند.

توضیح مرحله 4: معین نمودن اهداف جهت بهبود 

با  می توان  تحلیلی  سلسله مراتب  روند  تحلیل  و  تجزیه  از 

رتبه بندی اولویت، مهم ترین ویژگی های عملکرد و معیارهای 

که در نمودار  مربوط به هدف برای طراحی مجدد، همان طور 

با  عملکرد  گردند.  شناسایی  است،  داده  شده  نشان   )11(

شناسایی  برای  صنعت  شاخص های  مقایسه  و  اندازه گیری 

توصیه شده،   ،]28[ باستروف  و  روزنبام  توسط  که  شکاف 

اهداف  این  می شود.  بهبود  برای  اهداف  تعیین  به  منجر 

عملیات  مرجع  مدل  از  سازگار  زیر  عملکرد  معیارهای  با 

که  همان طور   )2012 تأمین،  زنجیره  )خدمات  تأمین  زنجیره 

در جدول )1( نشان داده  شده، مشخص شده اند )جزییات با 

توجه به امضا توافقنامه مصونیت شرکت آسمان نشان داده 

نشده است(.

توضیح مرحله 5: تجزیه و تحلیل روند 

بهبودی  اهداف  و  گردید  انتخاب  فرایند  هنگامی که 

را  هدف گذاری شده  فرایند  که  است  الزم  مشخص  شد، 

کنیم. درک فرایند زنجیره تأمین باید شامل درک عناصر  درک 

نقشه برداری،   .]34[ باشد  جریانات  و  تعامالت  متنوع، 

و  تجسم  فهم،  تا  می کند،  توصیف  را  کار  و  کسب  فرایند 

کسب  فرایند  نقشه های  باشد.  داشته  را  فرایند  یک  ثبت 

توالی  و  روابط  توضیح  جریان ها،  تحلیل  و  تجزیه  در  کار  و 

که  تحقیقاتی  روش های  طریق  از  هستند.  مفید  عملیات 

و  کسب  فرایند  نقشه  است،  تعیین شده   ]35[ توویل  توسط 

کار برای درک ترتیب و فعالیت های اصلی موجود در فرایند 

کار  و  کسب  نقشه   .]34[ است  ساخته شده  قطعات  تعمیر 

به صورت  گستره مسئولیت  به  توجه  با  ترتیب  به  )نمودار 8( 

غیر قابل استفاده  قطعات  به  مربوط  فعالیت های  و  عمودی 

فرایند  افقی برش داده  شده است.  و قابل استفاده در بخش 

نمودن  جایگزین  با   )8( نمودار  چپ  سمت  باال  گوشه  در 

قطعه مشتری هواپیمایی و ارسال آن به ارائه دهنده خدمات 

است.  شده  مشخص  نگهداری  و  تعمیر  سازمان  تعمیری 

مشتری  به  و  انبارداری  تعمیر،  قطعه  هنگامی که  فرایند  این 

هواپیمایی بازگردانده شد، خاتمه می یابد. با توجه به نمودار 

که نیاز به تعمیر دارد  )8(، مشتری قطعات غیرقابل استفاده 

را به ارائه دهنده خدمات تعمیری هواپیمایی سازمان تعمیر 

را  استفاده  برای  آماده  قطعات  و  می کند  ارسال  نگهداری  و 

سازمان  هواپیمایی  خدمات  ارائه دهنده  می گیرد.  تحویل 

تعمیر می کند  را  و نگهداری قطعات غیر قابل استفاده  تعمیر 

از  تعدادی  داشت،  وجود  تعمیر  ظرفیت  کمبود  که  زمانی  و 

تعمیرات  خدمات  فروشنده  یک  به  تعمیر  برای  را  قطعات 

خارجی می دهد. به طورکلی، 23 فروشنده خدمات تعمیرات 

خارجی وجود دارد. قطعات تعمیر شده به شرکت هواپیمایی 

که  سازمان تعمیر و نگهداری به عنوان قطعات قابل استفاده، 

بازگردانده می شوند و در صورت لزوم  انبار قرار می گیرند،  در 

طراحی  روش  می گردند.  ارسال  هواپیمایی  مشتریان  برای 

شبیه ساز  یک  از  می کند  توصیه  کار  و  کسب  فرایند  مجدد 

گسسته و سیستم پایدار برای تجزیه  یداد  رایانه ای ترکیبی رو

گردد.  و تحلیل سیستم AS IS ]20[ استفاده 
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نمودار 8- عناصر پژوهش ]27[

و  هستیم  )آنچه   AS TO BE فرایند  طراحی   :6 مرحله  توضیح 

آنچه باید باشیم(

پس از رسیدن به یک درک خوب از فرایند به عنوان آنچه در زیر 

که چه روندی تبدیل یافته و برای ساختار  می آید، درمی یابیم 

از  تعدادی  است.  پذیرفته  صورت  تأمین  زنجیره  یکپارچه 

مدل  از  استفاده  با  تأمین  زنجیره  یکپارچگی  برای  گزینه ها 

مرجع عملیات زنجیره تأمین )خدمات زنجیره تأمین، 2012( 

شکل  گرفته و طرح های کسب و کار الکترونیکی ]36[ توسط 

گزینه های  پالما مندوزا و همکاران ارائه  شده است. یکی از 

منابع  برنامه ریزی  سیستم  ارتباط  و  پیوند  جهت  ایجادشده 

سازمانی ارائه دهندگان سازمان تعمیرات اساسی و نگهداری 

خطوط هوایی با فروشندگان تعمیر خارجی از طریق درگاه یا 

 )10( نمودار  روابط پیشنهادی در  مربوطه، می باشد؛  تارنمای 

نشان داده  شده  است. 

توضیح مرحله 7: پیاده سازی تغییرات

گرفته شد به تعریف  بر اساس تجزیه و تحلیل قبلی، تصمیم 

کنیم. نخست از بررسی  کید  گزینه در یک فرایند جدید تا دو 

درک  امکان   ،]37[ شبکه  داخلی  فرایند  استانداردهای 

یس  سرو ارائه دهندگان  بین  ضروری  الکترونیکی  الزامات 

سازمان تعمیر و نگهداری خطوط هوایی و فروشندگان تعمیر 

برنامه ریزی  مرجع  مدل های  سپس  داشت.  وجود  خارجی 

 ،]39[  ،]38[ گرفت  قرار  بررسی  مورد  بعدی  سازمانی  منابع 

کنش ها و سیستم عامل های موردنیاز  تا جزییات مربوط به ترا

برای طراحی فرایند جدید را ارائه کند. سپس این یافت شد که 

از طریق یک مرکز همکاری انبارداری و اعالم موجودی )روش 

یکپارچگی  از  پشتیبانی  امکان  قطعات(،  یکپارچگی  نوین 

یس سازمان تعمیر و نگهداری خطوط  بین ارائه دهندگان سرو

هوایی و فروشندگان تعمیر خارجی آن وجود دارد. روش نوین 

همکاری  جهت  ضروری  الگوی  یک  قطعات  یکپارچگی 

که  است  اینترنت  طریق  از  دسترس  در  و  پایین  باقیمت 

قابل دسترسی  شبکه  بر  مبتنی  کاربری  رابط  یک  به وسیله 

که مناسب سامانه های برنامه ریزی منابع سازمانی  می باشد 

مختلف است ]38[.

توضیح مرحله 8: ارزیابی تغییرات

از  بعد  حقیقی  فرایند  عملکرد  یابی  ارز برای  نهایی  مرحله 

که می تواند مقایسه ای   کردن، می باشد  اجرا به منظور مقایسه 
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یابی  ارز جهت  مجدد  طراحی  از  بعد  و  قبل  عملکرد،  بین 

یک  گردآوری  توسط  می تواند  مرحله  این  باشد.  تأثیر  میزان 

تأثیر  تحت  بخش های  مدیران  از  تشکیل شده  متمرکز،  گروه 

در  بحث  و  جمع آوری  به قصد  کار  و  کسب  مجدد  طراحی 

گیرد.  مورد تغییر واقعی در عملکرد انجام 

فرایند  در  جایگزین  ایجاد  و  عملکرد  ماهیت  به  توجه  با 

کار و تعمیم آن در برنامه جدید  کسب و  طراحی مجدد برنامه 

می باشد.  تعیین شده  معیارهای  با  جایگزین هایی  به  نیاز 

جدول )3( نشان دهنده این مفهوم می باشد.

جدول 3- جایگزین ها برای انتخاب بهینه ]20[

بهترین جایگزینمعیارویژگی عملکرد

مدیریت دارایی
جایگزین 2: خودکار نمودن ابالغ ها جهت تعمیربازگشت قطعات

جایگزین 2: خودکار نمودن ابالغ ها جهت تعمیرچرخه انبارداری

ضریب اطمینان زنجیره تأمین
جایگزین 1: یکپارچه نمودن با فروشندگان تعمیر خارجینرخ انبارداری قطعات غیرقابل خدمت

جایگزین 2: خودکار نمودن ابالغ ها جهت تعمیرعملکرد تحویل دهی

7. یافته های پژوهش
شرایط  در  مجدد  طراحی  برای  هدف  تحلیل  و  تجزیه  از 

در  تعیین شده  عملکرد  معیارهای  از  استفاده  با  عادی 

انبار  برای  عملکرد  ضعیف ترین  که  شد  مشخص  مرحله4، 

زمان  و   )3 )جدول  بودن  تعمیر  انتظار  در  قطعات  نمودن 

تعمیر  فروشندگان  از  تعمیرشده،  قطعات  یافت  در برای  الزم 

خارجی می باشد )جدول 4(.

جدول 4- انبارداری ]20[

میانگین روزانهانبار کردن

تعداد قطعات غیرقابل خدمت در انتظار 
دریافت

42

59.6تعداد سفارش ها تعمیر در انتظار تولید

36.9تعداد قطعات در انتظار جهت ارسال به تعمیر

کار با فروشندگان تعمیر خارجی 165.3روند 

کارگاه های تعمیر داخلی کار با  182روند 

41تعداد قطعات آماده به خدمت جهت دریافت

جدول 5- عملکرد تحویل ]20[

عملکرد تحویل
از مدل شبیه ساز رایانه 

)میانگین روزانه(

9زمان جهت تولید سفارش ها تعمیر

کارگاه های داخلی 23.5زمان جهت قطعات تعمیری توسط 

زمان جهت قطعات تعمیری توسط فروشندگان 
خارجی )شامل ارسال و حمل ونقل(

36.6

8. اعتبار و پایایی مدل پژوهش
مستلزم  الگو،  اعتبارسنجی   ،]40[ بالسی  پژوهش  به  توجه  با 

مجدد  طراحی  نرم افزاری  برنامه  الگوی  که  است  این  اثبات 

الزامات  کاربردی  دامنه  در  بتواند  کار،  و  کسب  فرایند های 

که  کند. زمانی  سازمان تعمیر و نگهداری خطوط هوایی عمل 

که هدایت کننده سیستم جهت  الگو با شرایط ورودی یکسان 

مقایسه عملکرد الگو با رفتار واقعی سیستم می باشد، اجرا شود، 

نگهداری  و  تعمیر  سازمان  با  موثر  و  پایدار  ارتباطات  می تواند 

شرکت هواپیمایی جهت تصدیق فرضیه ها و پشتیبانی الگوی 

شبیه سازی، داشته باشد. شرایط کنونی مشاهده شده تدارکات 



شماره 98، آذر و دی  1398    59

فنی سازمان تعمیر و نگهداری هواپیما در سیستم واقعی به الگو 

شبیه سازی رایانه ای وارد شد. برای اجرای این الگو 100 عملکرد 

که سیستم برای  که به این معنی است  تکراری مشخص شد 

را  آن  سپس  است.  شبیه سازی شده  بار   100 روز،   365 مدت 

با اطالعات فعلی سیستم واقعی و موجودی )انبارداری فنی( 

قطعات با آنچه توسط الگوی شبیه سازی به دست آمده مقایسه 

الگوی  در  اصالحات  تعدادی  به  منجر  مقایسه  این  می کنیم. 

که بین رفتار  شبیه سازی رایانه ای می شود. این فرایند تا زمانی 

واقعی سیستم و الگوی شبیه سازی تفاوت وجود نداشته باشد 

ادامه دارد ]40[، ]41[. 

و  آزمایش  برای  اقدام  تحقیقات  چرخه   )9( نمودار  در 

آمده  کار  و  کسب  فرایند  مجدد  طراحی  روش  اعتبارسنجی 

سلسله مراتب  تحلیل  ساختار  نیز   )10( نمودار  در  است. 

تحلیلی برای سازمان مورد مطالعه طراحی شده است.

کار ]27[ کسب و  نمودار 9- چرخه تحقیقات اقدام برای آزمایش و اعتبارسنجی روش طراحی مجدد فرایند 

18 

 

  
 کسب و کارطراحی مجدد فرآیند  روش سنجی اعتبار و آزمایش برای اقدام تحقیقات ( : چرخه9شکل شماره )

.Checkland and Holwell (1998): منبع

 
                            

                                             

     
     

     
    

    
     
       
      
       
     

         
        
       
     

      
      
        
       
     

       
       
    
     
       
     

       
       
    

    
      
    
       
     

     
      
       
   

    
      
     
       
   

                      
    

                          
         

                     
    

 
 مجدد طراحی برای هدف انتخاب تحلیلی جهت مراتب سلسله تحلیل (: ساختار01اره )شکل شم

 یک دنبال به اطالعات های تراکنشدر مدل ارائه شده 
 بسیاری برای تاریخی دقیق زمانی سری و مشخص توالی

 لیست . با آزمایش این مدلاست دهد رخ می عملیات از
 ویژه به ،است محدودشده قطعات افتادگی عقب/  موجودی

تحویل  و هواپیمایی مشتریان قطعات های جریان مورد در
 ،ترتیب این به. خارجی تعمیر فروشندگان به و دریافت از

 جامع سطح یک در را قطعات جریان که شد گرفته تصمیم
 این، بر عالوه. شود سازی مدلمجدد  تسهیل برای

در  دهند. می رخ مداوم طور به هرروز قطعات های جریان
تحلیلی آمده  مراتب سلسله تحلیل نتایج( 00)شماره  لشک

 است.

نمودار 10- ساختار تحلیل سلسله مراتب تحلیلی جهت انتخاب هدف برای طراحی مجدد
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دنبال یک  به  اطالعات  کنش های  ترا ارائه شده  در مدل 

که برای بسیاری  یخی  توالی مشخص و سری زمانی دقیق تار

این مدل لیست  آزمایش  با  از عملیات رخ می دهد، است. 

موجودی / عقب افتادگی قطعات محدود شده است، به ویژه 

در مورد جریان های قطعات مشتریان هواپیمایی و تحویل و 

یافت از فروشندگان تعمیر خارجی. به این ترتیب، تصمیم  در

گرفته شد که جریان قطعات در یک سطح جامع برای تسهیل 

مجدد مدل سازی شود. عالوه بر این، جریان های قطعات هر 

نتایج تحلیل   )11( نمودار  به طور مداوم رخ می دهند. در  روز 

سلسله مراتب تحلیلی آمده است.

19 
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 (: نمودار حلقه تصادفی11شکل شماره )

 
نشان می دهد که تقابل  بین عناصر تاثیر  11شکل شماره 

بب انجام شدن با چه آرایه هایی در بین یکدیگر س گذار
گردش کار می گردند. به بیان واضح تر اثرات مثبت صحت 

بر الگوی طراحی مجدد در بکار گیری سریع تر جهت 
 شفافیت یکپارچگی زنجیره تامین را دارد. 

نمودار 11- نتایج تحلیل سلسله مراتب تحلیلی
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 (: نمودار حلقه تصادفی11شکل شماره )

 
نشان می دهد که تقابل  بین عناصر تاثیر  11شکل شماره 

بب انجام شدن با چه آرایه هایی در بین یکدیگر س گذار
گردش کار می گردند. به بیان واضح تر اثرات مثبت صحت 

بر الگوی طراحی مجدد در بکار گیری سریع تر جهت 
 شفافیت یکپارچگی زنجیره تامین را دارد. 

نمودار 12- نمودار حلقه تصادفی
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که تقابل بین عناصر تاثیر گذار  نمودار )12( نشان می دهد 

گردش  شدن  انجام  سبب  یکدیگر  بین  در  آرایه هایی  چه  با 

بر  صحت  مثبت  اثرات  واضح تر  بیان  به  می گردند.  کار 

الگوی طراحی مجدد در به کار گیری سریع تر جهت شفافیت 

یکپارچگی زنجیره تأمین را دارد. 

مجدد  طراحی  فنی  شمای  دهنده  نمایش   )13( نمودار 

یافت  کار و نحوه ارتباط با سایر اجزا از زمان در فرایند کسب و 

خدمت  به  آماده  قطعات  ارسال  و  انبارداری  تا  قطعات 

می باشد.

20 
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 د(: طراحی فرآیند جدی31شکل شماره )

نمایش دهنده شمای فنی طراحی مجدد  31 شکل شماره
 ه رابطه و ارتباط با سایر اجزا از و نحو کسب و کارفرآیند 

زمان دریافت قطعات تا انبار داری و ارسال قطعات آماده به 
 باشد. خدمت می
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 طراحی کاربردی الگوی کارگیری به اثردر این پژوهش 
 یکپارچگی از پشتیبانی نظورم به کار و کسب فرآیند مجدد

 شرکت افزاری نرم برنامه در تأمین زنجیره مدیریت
این  درهمچنین مورد بررسی قرار گرفت.  آسمان هواپیمایی
عوامل مهم و حیاتی تاثیر گذار در پشتیبانی پژوهش 

فناوری اطالعات، منابع های  شاخصاز قبیل زنجیره تامین 
و توافق قطعی بین  توسط شرکا راو توانمند نمودن اجزا 

ها در شرکت  گیری آنبا بکارراهکار ارائه دهنده عوامل 
 اجرای به سپس. شد تحلیل و تعیینهواپیمایی آسمان 

مسیر برنامه طراحی مجدد فرایند کسب و کار در سازمان 

پرداخته شد. ارائه دهنده تعمیرات اساسی خطوط هوایی 
به  پژوهش نتایج پژوهش نشان داد، طرح پیشنهادی

، همچنین گردد میمنجر هزینه  افزایش درآمد و کاهش
مشتری مداری و همچنین  طرح پیشنهادی در افزایش

در این . داردنقش کلیدی حفظ ارزش دارایی شرکت 
ها  نوع فعالیت ها مورد آزمایش قرار گرفتند. پژوهش فرضیه

در پشتیبانی زنجیره در پذیرش به موقع قطعات و چرخه 
استفاده به دست مشتری نشان دهنده رسید قطعه قابل 

 کسب و کارصحت و کارایی برنامه طراحی مجدد فرآیند 
ریزی  سیستم برنامهدر اجرای طرح پیشنهادی . باشد می

شد،  منجر ها ینهکاهش هز طرح به نیز منابع انسانی،
شرکت پس از اجرای برنامه  پذیری رقابتفرضیه قابلیت 

نمودار 13- طراحی فرایند جدید

جمع بندی و مالحظات
کاربردی طراحی مجدد  در این پژوهش اثر به کارگیری الگوی 

کار به منظور پشتیبانی از یکپارچگی مدیریت  کسب و  فرایند 

نرم افزاری شرکت هواپیمایی آسمان  برنامه  تأمین در  زنجیره 

عوامل  پژوهش  این  در  همچنین  گرفت.  قرار  بررسی  مورد 

قبیل  از  تأمین  زنجیره  پشتیبانی  در  تاثیر گذار  حیاتی  و  مهم 

نمودن  توانمند  و  منابع  اطالعات،  فناوری  شاخص های 

دهنده  ارائه  عوامل  بین  قطعی  توافق  و  شرکا  توسط  را  اجزا 

آسمان  هواپیمایی  شرکت  در  آن ها  به کارگیری  با  راهکار 

طراحی  برنامه  مسیر  اجرای  به  سپس  شد.  تعیین  و  تحلیل 

تعمیرات  ارائه دهنده  سازمان  در  کار  و  کسب  فرایند  مجدد 

نشان  پژوهش  نتایج  شد.  پرداخته  هوایی  خطوط  اساسی 

کاهش  و  درآمد  افزایش  به  پژوهش  پیشنهادی  طرح  داد، 

افزایش  در  پیشنهادی  طرح  همچنین  می گردد،  منجر  هزینه 

شرکت  دارایی  ارزش  حفظ  همچنین  و  مشتری مداری 
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آزمایش  مورد  فرضیه ها  پژوهش  این  در  دارد.  کلیدی  نقش 

به  پذیرش  زنجیره  پشتیبانی  در  فعالیت ها  نوع  گرفتند.  قرار 

دست  به  استفاده  قابل  قطعه  رسید  چرخه  و  قطعات  موقع 

برنامه طراحی مجدد  کارایی  مشتری نشان دهنده صحت و 

در  پیشنهادی  طرح  اجرای  می باشد.  کار  و  کسب  فرایند 

هزینه ها  کاهش  به  نیز  انسانی،  منابع  برنامه ریزی  سیستم 

از  پس  شرکت  رقابت پذیری  قابلیت  فرضیه  شد،  منجر 

نگهداری  کار  و  کسب  فرایند  مجدد  طراحی  برنامه  اجرای 

نگرش  کلی  به طور  گرفت.  قرار  تایید  مورد  هوایی  خطوط 

پژوهش  این  در  تأمین  زنجیره  یکپارچگی  عملیات  بر  تمرکز 

مشتری  ارتباطات  از  استفاده  با  می باشد،  فرضیه  اولین  که 

بین  شرکت  تأمین  زنجیره  در  رقابت  توان  بردن  باال  باعث 

این  از  حاصل  نتیجه  مهم ترین  می گردد.  دیگر  شرکت های 

کاربردی طراحی  پژوهش، پس از بررسی اثر به کارگیری الگوی 

یکپارچگی  از  به منظور پشتیبانی  کار  و  کسب  فرایند  مجدد 

فنی  تدارکات  نرم افزاری  برنامه  در  تأمین  زنجیره  مدیریت 

هوایی،  خطوط  نگهداری  و  اساسی  تعمیرات  سازمان 

جهت  سطح  یک  در  اطالعات  ذخیره  زنجیره  یک  ایجاد 

و  چابکی  و  استقالل  است.  شرکت  مالی  بودجه  از  گاهی  آ

همچنین تنوع در مدل پیشنهادی باعث تحول نوع فعالیت 

فنی سازمان  تدارکات  استراتژیک عملیات،  بین شرکای  در 

هوایی  خطوط  نگهداری  و  اساسی  تعمیرات  ارائه دهنده 

شده است. همچنین به جهت انعطاف پذیر بودن داده های 

ورودی در برنامه پیشنهادی، می توان عوامل اطمینان جهت 

باال بردن اعتماد به خروجی واقعی را نیز افزایش داد. بر اساس 

نتایج پژوهش پیشنهاد می شود، طراحی مجدد زنجیره تأمین 

گیرد. نتایج  کار الکترونیکی صورت  کسب و  و طراحی فرایند 

که این نرم افزار به یکپارچگی زنجیره تأمین  پژوهش نشان داد 

بین سازمان تعمیر و نگهداری و تعمیر خارجی آن فروشندگان 

گرچه استفاده از  )8 فروشنده اصلی تعمیر( منجر می گردد. ا

نیاز دارد،  بیشتری  بررسی  به  این مدل در سازمان های دیگر 

که می تواند به طور واضح  اما تجربه این نرم افزار نشان می دهد 

از  حمایت  برای  کار،  و  کسب  یابی  بازار طرح  یک  راهنمای 

و  کلند  چا نظر  به  توجه  با  باشد.  تأمین  زنجیره  یکپارچگی 

کلی  قانون  یک  نمی تواند  عملی  پژوهش   ،)1998( هولول 

کند )مانند برنامه  تعمیمی  از یک وضعیت خاص را، تولید 

ارائه دهنده  در  کار  و  کسب  فرایند  مجدد  طراحی  کاربردی 

می تواند  اما  هوایی(.  خطوط  نگهداری  و  تعمیر  سازمان 

که به موقعیت های دیگر  کند  تعمیم های قابل دفاع را فراهم 

جهت  الزم  کفایت  نرم افزار  این  اساس  این  بر  شود.  منتقل 

طراحی  پیشنهادی  روش  در  تعبیه شده  ایده های  چارچوب 

یکپارچگی  از  حمایت  برای  را  کار  و  کسب  فرایند  مجدد 

کوهالن  )2002(،  گفته  کرده است. طبق  زنجیره تأمین ثابت 

یک  در  دانش  یا  اقدام  از  فراتر  است،  ممکن  علمی  پژوهش 

است،  ممکن  علمی  پژوهش  نتایج  باشد.  خاص  وضعیت 

بدان  این  باشد.  اجرا  قابل  موارد  سایر  در  مشابه  شرایط  در 

موقعیت  حوزه  در  علمی  پژوهش  گر  ا حتی  که  است  معنی 

مجدد  طراحی  روش  از  استفاده  و  گیرد  قرار  شرکت  خاص 

خطوط  نگهداری  و  تعمیر  سازمان  در  کار  و  کسب  فرایند 

بهره وری  افزایش  به  منجر  آن  نتایج  بیفتد،  اتفاق  هوایی 

و  کسب  فرایند  مجدد  طراحی  پیشنهادی  روش  می شود. 

تأمین  زنجیره  یکپارچگی  جهت  شرکتی  هر  در  می تواند  کار 

کار  کسب و  قابل استفاده باشد. در واقع هسته شناسی مدل 

]28[ می تواند، برای توصیف هر نقشه منطق تجاری استفاده 

گردد. نتایج پژوهش نشان داد که مدل مرجع عملیات زنجیره 

تأمین می تواند برای تهیه نقشه و توصیف هر زنجیره ای بدون 

نتایج پژوهش  یا بخش استفاده شود.  و  به نوع شرکت  توجه 

جهت  تحلیلی،  سلسله مراتب  روند  ساختار  که  داد  نشان 

با  برای طراحی مجدد، می تواند سازگار  انتخاب یک هدف 

مدل سازی  یکردهای  رو باشد.  تأمین  زنجیره  فرایند  نوع  هر 

تأمین  زنجیره  موارد  جهت  استفاده  مورد  شبیه سازی شده  و 

بر اساس توضیحات درج شده پژوهش می تواند در  مختلف 

کار رود. در این پژوهش مشخص  پژوهش های دیگری نیز به 

روش  از  استفاده  با  تأمین  زنجیره  یکپارچه سازی  با  که  شد 
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کار می توان سطح تمرکز بر عملیات  کسب و  طراحی مجدد 

افزایش  تأمین  زنجیره  عملکرد  بهبود  و  آن  اجزای  برای  را 

پژوهش  این  نتایج  کرد.  بیشتر  را  مشتریان  رضایت  و  داد 

سازمان  با  تأمین کننده  مشارکت  که  است  آن  از  کی  حا

هوایی  خطوط  اساسی  تعمیرات  خدمات  ارائه دهنده 

ارائه پیشنهاد ارزشی و پاسخ گویی بیشتر به سازمان  موجب 

و  هزینه ها  کاهش  برای  می شود.  دوجانبه  توافقات  اساس  بر 

کسب  مجدد  طراحی  روش  از  می توان  وقت  در  صرفه جویی 

مدت  به  قطعات  انبار  موجودی  از  تا  جست  بهره  کار  و 

پرهیز  ارزش  فاقد  فعالیت  از  و  جلوگیری  سازمان  در  طوالنی 

کار  کسب و  نمود. برنامه نرم افزاری طراحی مجدد فرایند های 

نگهداری  و  اساسی  تعمیرات  خدمات  ارائه دهنده  سازمان 

مختلف  اجزای  بین  درونی  تعامل  یک  در  هوایی  خطوط 

زنجیره  عملیات  و  یکپارچگی  پشتیبانی  واحدهای  شامل 

ک قابلیت رقابت منجر به ارائه خدمات  تأمین با وجه اشترا

رضایت  می گردد.  برون سازمانی  مشتریان  به  کیفیت  با

قیمت  و  مطلوب  کیفیت  با خدمات  یافت  در با  نیز  مشتری 

گردیده و با  یافت به موقع قطعه، تأمین  مناسب و همچنین در

مبادرت به سفارش مداوم نسبت به سازمان وفادار می گردد. 

این امر باعث افزایش ارزش دارایی و سودآوری برای سازمان 

می شود. 
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