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97/09/10

امروزه با وجود اینکه عوامل اثرگذار برای بهبود سیستمها در سازمانها با کمک روشهای آکادمیک و بهروز

تاریخ بازنگری مقاله:

فرایندهای موجود سازمان در صورتیکه بهدرستی عارضهیابی نشوند به تدریج مانع رشد و توسعه سازمان خواهند

تاریخ پذیرش مقاله:

قابل شناسایی میباشند ،اما همچنان بهدالیل مختلفی استفاده از روشهای قدیمی و غیر کارآمدی مرسوم است.

97/10/02

شد .در پژوهش حاضر ،ضمن مطالعه موردی یک شرکت پیمانکاری حوزه نفت ،به بازمهندسی فرایندهای حوزه

97/10/22

تأمین در صنعت پیمانکاری نفتی مبتنی بر رویکرد ترکیبی  DEA-FMEAپرداختهایم .با استفاده از روش BPR

طی جلسات متعدد با نخبگان صنعت به شناسایی مخاطرات اصلی فرایندهای حوزه تأمین پرداختهایم .بهکمک
روش  FMEAو  DEAاین مخاطرات را اولویتبندی و زیرفرایندهای اولویتدارتر انتخاب ،و به بررسی سهولت

* اســتادیار ،عضــو هیئتعلمــی پژوهشــگاه

علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران

** نویســنده مســئول ،دانشــجوی

کارشناســی ارشــد مدیریــت ســاختهها،

استفاده از سیستم الکترونیکی در رفع مشکالت مطرح شده پرداختیم .این پژوهش با روش توصیفی پیمایشی دانشــگاه پــارس

انجام شده و در آن اطالعات از طریق تکمیل پرسشنامه از نمونه آماری  25نفره از نخبگان سازمان که در سیستم *** کارشــناس ارشــد مدیریــت سیســتم

فرایندهای حوزه تأمین مشارکت داشتهاند و با روش شمارش کامل شناسایی شدند ،جمعآوری شده است .و بهــرهوری ،دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
برنامهریزی خرید و عدم اولویتبندی صحیح و اثربخش در تعیین نیازمندیها از مهمترین چالشهای شناسایی تهــران مرکــز

شده در چارچوب این پژوهش هستند .نتایج این پژوهش نشان داد پیادهسازی سیستم تأمین کاال بصورت واژگان کلیدی:

مکانیزه و به طبع آن بهبود فرایند موجود ،باعث میشود با جمعآوری اطالعات مربوط به فرایندهای خرید از باز مهندسی فرایندها  ،BPRتجزیه
تمام واحدهای سازمان و ذخیرهسازی آن در یک مرکز به صورت یکپارچه امکان پردازش اطالعات و دریافت تحلیل حاالت شکست و اثرات آن

گزارشهای مورد نیاز فراهم شود و به مدیریت متمرکز و مؤثرتر سازمان کمک میکند.

 ،FMEAتحلیل پوششی دادهها DEA

امری ضروری است .در این پژوهش بناداریم چارچوبی بر پایه

 .1مقدمه
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

***

با توجه به تغییرات روزافزون سازمانها ,اولویتهای اصلی از

تمرکز سنتی بر کنترل ،برنامهریزی و رشد کنترل شده به
تمرکز بر سرعت ،نوآوری ،انعطافپذیری ،کیفیت ،خدمات و

هزینه تغییریافته است .مهمتر از آن ،موفقیت پایدار مرهون
فرایندهای ارزشافزا هستند .دستیابی به اهداف استراتژیک

نیازمند طراحی مجدد ،بنیادین و از پایین به باال در ارکان
فرایندها و رهبری اثربخش و مستحکم است( .تقوی فرد و

سلطانی )2005 ،این تغییر در جهتگیری سازمان به سوی
واقعیت جدید ،در عمل بدون اجرای اثربخش مهندسی مجدد

فرایندها امکانپذیر نیست( .صفری و همکاران.)2017 ,

شرکتهای پیمانکاری باتوجه به پروژهمحور بودن و حجم

سرمایهگذاری باال به طور ویژهای نیازمند توجه به فرایندهای

بوکار
کاری و بهبود آنها هستند .بازمهندسی فرایندهای کس 

1

بوکار
( )BPRکه امروزه در قالب مدیریت فرایندهای کس 

( )BPMمعرفی شده و مورد استفاده قرار میگیرد راهکاری

بنیادین بهمنظور توسعه سازمانی است .انتخاب فرایندها و
راهکارهای بهبود آنها باتوجه به انبوه فرایندهای سازمانی

مدیریت ریسک در قالب تجزیهتحلیل حاالت بالقوه خرابی

2

( )FMEAبهمنظور ارزیابی اهمیت راهکارهای بهبود فرایندی

ارائه دهیم و سپس اولویتبندی راهکارها را برپایه تکنیک
تحلیل پوششی دادهها ( )DEAانجام دهیم .در ادامه به مبانی
3

نظری خواهیم پرداخت.

 .2مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته

گستره مهندسی مجدد نسبت به بازطراحی فراتر بوده و
تمامی ارکان فرایندهای یک سازمان از مدیریت تغییرگرفته

تا موضوعات مدیریت پروژه را تحت پوشش قرار میدهد.

بازمهندسی فرایندها به معنی این است که چگونه میتوان
یک فرایند جدید ایجاد کرد که از یک یا چند جهت نسبت
به فرایند موجود کاراتر باشد .پروژه مهندسی مجدد میتواند
یک یا چند بازطراحی فرایند را دربرداشته باشد( .لیمام و

همکاران )2007 ،هدف اصلی بازطراحی فرایندها ایجاد

نگرش فرایندمحور بهجای وظیفه محور است ،تا فرایندهای
اجرایی منجربه پیروزیهای دراز مدت در سازمان گردد( .همر،
)1. Business Process Reengineering (BPR
)2. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA
)3. Data Envelopment Analysis (DEA

 )2015با توجه به پیچیدگی صنایع مختلف از جمله صنعت

 -مهندسی مجدد آزاد

حفظ قابلیت اطمینان فرایندهای باید مورداستفاده قرار گیرد

زیراست:

( )BPRروشی برای تجزیه و تحلیل فرایندها و روندهای

 -بیاعتنایی به ارزشها و اعتقادات کارکنان.

نفت و افزایش رقابت در بازار ،تکنیکهایی برای برنامهریزی و

(محمودی و بداقی )2012 ،مهندسی مجدد فرایند تجاری

سازمانی با یک رویکرد از پیش پردازش شده میباشد که از

عوامل شکست پروژههای مهندسی مجدد اغلب شامل موارد

 -بیتوجهی به فرایندها.

 -راضی شدن به نتایج مختصر؛ زود تسلیم شدن.

طریق طراحی مجدد فرایندها ،برخی از شرکتها پیشرفتهای

 -فرهنگ سازمانی کنونی و گرایشهای مدیریت.

نمودهاند .اما با پتانسیلهای  ،BPRپیشرفت فوقالعادهای

 -بکارگیری رهبری که مهندسی مجدد را نمیشناسد.

پروژه شکست بخورد.

 -کوشش به راضی نگهداشتن همگان؛

بزرگ مقیاس را در عملکردهای ضروری تجاریشان ،ایجاد

آنها تکنیک  FMEAمیباشد که به طور گسترده در اکثر
صنایع عمده در جهان مورد استفاده قرارمیگیرد.

FMEA

یکی از ابزارهای کارآمد مدیریت کیفیت است که میتواند

 -عقبنشینی در برابر مخالفان تحوالت.

 طوالنی شدن برنامه؛ مهندسی مجدد برای همه کارکنانشرکت با نگرانی همراه است.

عوامل موفقیت پروژههای مهندسی مجدد را میتوان در قالب

نفت و انرژی قشم ،خرابیها و شکستها در شرکت دربخش

پایدار).

اولویتبندی خرابیها با استفاده از  RPNاجرا شد( .امیدوار و

اهداف استراتژیک شرکت).

گرفتن هزینه تحمیل شده به هر خرابی در سیستم میباشد.

قابل سنجش).

نظر گرفتن این فاکتورها و عوامل به اندازه اثرات آنها ،به

فرایندها باشد).

شود .در نتیجه ،با استفاده از  FMEAدر شرکت توسعه صنایع
تأمین کاال شناسایی و اندازه گیری شدند .به عالوه ،ارزیابی و

نیرومند )2017 ،متاسفانه ،مشکل اساسی  RPNعدم در نظر
برای از بین بردن این محدودیت ،رویکرد جدیدی برای در

 مدیریت رده باالی پشتیبان و متولی (با مشارکت قوی و اولویتبندی یا رتبهبندی استراتژیک (در مسیر و منطبق با مقید کردن کسبوکار به تغییرات مداوم (همراه با اهداف -متدولوژی اثبات شده (که دربرگیرنده چشماندازی برای

طور مشابه ،پیشنهاد شد .سپس ،با استفاده از  ،DEAخرابیها

 -مدیریت تغییر مؤثر (با فرهنگ تغییر شکل ماهرانه).

 1-2بازمهندسی فرایندهای کسبوکار)BPR( 4

 -ترکیب گروه مهندسی مجدد (هم در همدلی و یکرنگی و

براساس رویکرد  FMEA-DEAاولویتبندی شدند.

 -خط مالکیت (مالکیت و پاسخ گوی).

مهندسی مجدد فرایند و پروسه تجارت ( )BPRیک روش برای

هم در دانش).

میباشد که نشان دهنده روابطی بین فعالیتها ،پروسههای

مهندسی مجدد و نیز فضای حاکم بر شرکتهای ایرانی که
عمدتاً ناشی از وجود فضای غیر رقابتی و تأثیر ایجاد شده

 BRPپدیدهای است که در آن از طریق طراحی مجدد فرایند

متدولوژیهایی مورد توجه قرار میگیرند که توجه ویژهای به

تجاری مهمشان را افزایش و باال بردهاند.

داونپورت و شورت ( ،)1990هاریسون و پرات (،)1993

تجزیه و تحلیل فرایندهای سازمانی با رویکرد پردازشگر شده

کاری ،هزینههای تخمینی ،زمان و منابع فرایندهای تغییر
یافته میباشد و سپس فرایندها را بهینه و بهبود میبخشد.

با بررسی انواع متدولوژیها دالیل شکست و موفقیت پروژههای

توسط این عامل است ،به این نتیجه میرسیم که عمدتاً

رادیکال ،برخی از شرکتها پیشرفتهای بزرگ در عملکردهای

تعیین ،بهبود و یا ایجاد چشم انداز دارند .متدولوژی هایگاها،

دو روش معمول برای مهندسی مجدد عبارتند از:

کتینگر و کندور از جمله متدولوژیهایی هستند که توجه

 -مهندسی مجدد مبتنی بر یک محصول نرمافزاری خاص

ویژهای به چشم انداز سازمان دارند .یکی از مسائل مهم در
)4. Business Process Reengineering (BPR
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برای پیشرفت ادامه دار فعالیتها و کیفیت آنها استفاده

موارد زیر برشمرد.
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برای انجام  BPRابزار و تکنیکهایی نیاز است که یکی از

 -تنگنظری در تخصیص منابع؛

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

همراه با درجه باالیی از خطر حاصل میشود که باعث میشود

 -انتظار به راه افتادن مهندسی مجدد از پایین سازمان؛

بهبود و بازمهندسی فرایندها انتخاب فرایندها بهمنظور ایجاد

 -اصل یک :الزم نیست تمامی خطاها را در نظر بگیرید.

برای انتخاب راهکارهای بازمهندسی وجود دارد .یکی از این

 -اصل سه :هر یک از ستونهای فرم  FMEAرا به طور
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بهبود است( .بورجیانی و همکاران .)2015 ،روشهای مختلفی

 -اصل دو :خطا را به صورت فعل منفی یک عملکرد بنویسید.

دهیم و از آنها جلوگیری کنیم( .داگویا و همکاران)2016 ،

ارزیابی میشود( .نیلچی و همکاران )1396 ،در بعضی مدلهای

68

برای شناسایی شکستها ،علتها ،اثرات شکستهای بالقوه

کمکی جهت دار و تابع فاصله تکنولوژی جهت دار که توسط

سیستم مورد استفاده قرار میگیرد ،قبل از این محصول یا

معین هستند(.ربانی و همکاران)2017 ،

در تالش برای شناسایی خطرات بالقوه در یک منطقه که

 -الگوی ()CCR

اساس سه فاکتور شدت ،وقوع ،تشخیص شکستها ،میباشد.

 -الگوی جمعی ()AD

همکاران  .)۲۰۱2در برخی تحقیقات از ترکیب  FMEAو

الف .ماهیت (دیدگاه) ورودی

شده است( .چانامول و همکاران ،2016 ،فتاحی و خلیلزاده،

در ادامه و دربخش روش پژوهش به چگونگی استفاده از این

از زمانی که  FMEAدر دهه  60توسعه یافته است  4نوع کلی

خواهیم پرداخت.

تکنیکها استفاده از مدل فازی در تصمیمگیری است( .حکیم

جداگانه (ستونی) تکمیل نمایید.

بهآن پرداخته شده است استفاده از تکنیک  FMEAاست.

 FMEAروشهای تصمیمگیری مختلفی مورد استفاده قرار

دیگر استفاده از مدلهای کمی تحلیل داده برمبنای هدف

تکنیکها تحلیل پوششی دادهها )DEA( 11است که در ادامه

و همکاران )2016 ،راهکار دیگری که اخیرا در برخی تحقیقات

بهمنظور اولویتبندی ریسکهای شناسایی شده در قالب

(رضایی و همکاران ،2017 ،فاروقی و همکاران )1396 ،راهکار

داده شده است( .یوسفی و همکاران )2018 ،یکی از بهترین

است( .پارک و همکاران )2017 ،همچنین تکنیکهای ترکیبی

به معرفی آن خواهیم.

مراجع بهمنظور تحلیل و انتخاب فرایندها در فاز بهبود مورد

تحلیل پوششی دادهها ( ،)DEAیک روش غیر پارامتری است

 2-2تجزیهتحلیل حاالت بالقوه خرابی)FMEA( 6

چندین خروجی استفاده میشود( .صفری و همکاران)1397 ،

تصمیمگیری با معیارهای چندگانه )MCDM( 5نیز در برخی
استفاده قرار گرفته است( .رزمی و همکاران)2016 ،

 FMEAیکی از موثرترین و باتجربهترین متدها برای شناسایی،
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که از آن برای ارزیابی کارایی واحدهایی با چندین ورودی و
کارایی هر واحد بر اساس فاصله آن تا مرز مجموعه امکان تولید

دسته بندی ،تجزیه و تحلیل شکستها و ارزیابی خطرات ناشی

محاسبه میشود .نحوه نزدیک شدن  DMUبه مرز مجموعه
امکان تولید (اصطالحاً حرکت) منجر به ارائه مدلهای مختلف

 FMEAیک ابزار سیستماتیک مبتنی بر کارگروهی است که

 DEAمانند مدلهای اندازه ناکارایی وابسته به متغیرهای

از آنها میباشد .با این روش ،میتوانیم شکستها را تشخیص

و مقیاسها و اندازه گیریهای کنترل و جلوگیری کننده در

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

 3-2تحلیل پوششی دادهها ()DEA

خدمت نهایی به مشتری برسد .متد و روش

تحلیلی FMEA

ارزیابی در آنجا انجام میشود و برای امتیاز بندی آنها بر

وبر و فوکویوما معرفی شدهاند ،جهتهای حرکت به سوی مرز،
الگوهای ( )DEAبه طور کلی عبارتند از:

 -الگوی ()BCC

(استماتیس ،2014 ،ارشادی و ارشادی ،۲۰۱8 ،فرانکلین و

ماهیت الگوی مورد استفاده شامل موارد زیر هستند

برخی از تکنیکهای  MCDMبهمنظور بهبود فرایند استفاده

ب .ماهیت (دیدگاه) خروجی (کوک و همکاران.)2014 ،

) 2018

روش در اولویتبندی چالشهای فرایندی و راهکارهای بهبود

از آن پدید آمده است:

7

 3روش پژوهش

9

گردآوری دادهها توصیفی پیمایشی میباشد .در این مطالعه با

 FMEA -در طراحی

 FMEA -در فرایند

این پژوهش ،از منظر هدف کاربردی میباشد و از منظر شیوه

8

 FMEA -در سیستم

 FMEA -در خدمات

10

اصول اولیه در  FMEAبشرح زیر است.
9. System FMEA
10. Service FMEA
)11. Data Envelopment Analysis (DEA

استفاده از روش کیفی  FMEAو روش کمی  DEAحاالت خطا
شناسایی و ارزیابی میشوند .کلیه کارشناسان و مدیرانی که در
)5. Multi Criteria Decision Making (MCDM
)6. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA
7. Design FMEA
8. Process FMEA

شرکت مورد مطالعه در واحدهای درگیر پروسه تأمین کاال بوده

برآورده نمیکنند

یا هستند که اطالعات مربوطه از طریق بخش منابع انسانی

 -جلوگیری از حجم زیاد دوبارهکاریها و فعالیتهای موازی

تأمین  25نفر از خبرگان با روش شمارش کامل شناسایی شده

 -جلوگیری از نبود ساختاری مناسب برای سازماندهی

سازمان بدست آمده است .از بین  50نفر افراد درگیر فرایند

و انتخاب گردیدند .به دلیل اینکه اطالعات کارمندان مورد نظر

موجود است ,با همکاری واحد منابع انسانی شرکت

OEID

و از طریق شمارش کامل ,اطالعات آنان دسته از کارمندان

ومدیران خبره و مسلط به موضوع که مرتبط با فرایند تأمین

و مبانی نظری پژوهش ازاین طریق گردآوری گردید .سپس

بخشی از دادههای پژوهش و اطالعات مصاحبه با خبرگان
سازمان با مراجعه به اطالعات فرایندی موجود در سازمان

و با استفاده از نرم افزارهای مربوطه جمعآوری سازماندهی

فرضیات این پژوهش براساس دادههای جمعآوری شده و با
استفاده از آن به باز مهندسی فرایندهای حوزه تأمین مبتنی بر

رویکرد ترکیبی  DEA–FMEAجهت اجرا در شرکت توسعه
صنایع نفت و انرژی ارائه میشود.

 4جمعآوری و تحلیل دادهها

در این بخش برپایه نمودار زیر به جمعآوری و تحلیل پرداخته
شده است.

ومحاسبه میشود .بخشی دیگر از اطالعات نیز به صورت
میدانی از طریق پرسشنامه جمعآوری گردیده است .بخشی

از اطالعات از طریق پرسشنامه جمعآوری میگردد بخشی
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کاال بودند  25نفر مشخص شده است .بهمنظور جمعآوری

و ناهماهنگ

از طریق اطالعات مصاحبه و جلسات گروههای متمرکز

( )Focus Groupبا خبرگان سازمان .بخشی از اطالعات از

69

هزینه و ایمنی پروژهها ،واحد مهندسی و واحد  12ITتهیه
گردید .در مرحله پرسشنامه برای تأیید پایایی ابزار گردآوری

دادهها از روش الفای کرونباخ استفاده شده است .در این
تحقیق برپایه روش مهندسی مجدد شورت و داونپورت به

شناسایی چالشهای فرایندهای مختلف پرداختیم( .شورت و

داونپورت )1990 ،خالصه چالشهای شناسایی شده عبارتند از

 -سادهتر و ارزانتر بودن روش

 آماده بودن بستر توسعه نرم افزاری شرکت مورد مطالعه مشاهده مشکل صرفاً در بخش تأمین -به روز بودن و آماده بودن خطمشی و اهداف

 نیاز به تطبق روشهای بخش تأمین با کل سازمان بر اساساهداف

 -جلوگیری از افزایش هزینههای پروژه نسبت به سقف

پیشبینی شده

 -جلوگیری از افزایش مدت انجام پروژه نسبت به زمان

نمودار  :1نمودار کلی شرح کار

برنامهریزی شده

 جلوگیری از تولید سیستمهایی که نیاز واقعی کاربران را12. Information Technology

کاربرد رویکرد ترکیبی  DEA–FMEAدر باز مهندسی فرآیندهای حوزه تأمین در صنعت پیمانکاری نفتی

بانکهای اطالعاتی محلی واحد بازرگانی ،برنامهریزی و کنترل

تشخیص فرایند و زیرفرایندهایی که نیاز به طراحی مجدد دارند در قالب بررسی چالشهای فرایندی به شرح زیر صورت گرفت.
کاربرد رویکرد ترکیبی  DEA–FMEAدر باز مهندسی فرآیندهای حوزه تأمین در صنعت پیمانکاری نفتی

جدول  :1اساس طبقهبندی چالشهای فرایندی
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 -Aﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪ

 -Bﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روزاﻧﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

 -Cﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎي ﻓﺮاﯾﻨﺪ

 -1-Aﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

 -1-Bﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ

 -1-Cﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

 -2-Aﺗﻮاﻟﯽ و دوﺑﺎرهﮐﺎري

 -2-Bﭘﺎﯾﺶ ،ﺑﺎزﺧﻮرد و ﮐﻨﺘﺮل

 -2-Cﮐﻤﯿﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

 -3-Aوروديﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎي زﯾﺮﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ

 -3-Bﺗﻀﺎد ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و اﻫﺪاف ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

 -3-Cزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

 -4-Aﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎي ﻓﺮاﯾﻨﺪ

 -4-Bﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

 -5-Aﺷﺎﺧﺺﻫﺎي زﯾﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ
 -Dﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وروديﻫﺎي ﻓﺮاﯾﻨﺪ

 -Eﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

 -Fﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺳﺎزﻫﺎي ﻓﺮاﯾﻨﺪ

 -1-Dﮐﯿﻔﯿﺖ وروديﻫﺎ

-1-Eﻋﺪم ﻫﻢراﺳﺘﺎﯾﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي زﻧﺠﯿﺮه ارزش

 -1-Fﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

 -2-Dﮐﻤﯿﺖ ورودي

 -2-Eﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ،ﺧﻂ ﻣﺸﯽﻫﺎ و روﯾﻪﻫﺎي ﮐﺎري

 -2-Fﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت )(IT

 -3-Dزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻖ ورودي ﻓﺮاﯾﻨﺪ

 -3-Eﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ

 -3-Fﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﮑﺎنﻫﺎ

 -4-Eﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ

 -4-Fﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر اداري و ﺣﺴﺎﺑﺪاري

با توجه به متدولوژی داونپورت و شورت در حین اجرای  BPRو با استفاده از جدول  1نوزده چالش فرایندی به این ترتیب شناسایی

شد.

جدول  :2چالشهای شناسایی شده
ردﯾﻒ

ﺷﺮح

2

ﺗﻮاﻟﯽ و دوﺑﺎره ﮐﺎري در ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن وﻧﺪور ﻟﯿﺴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

1
3
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4
5
6

7
8
9

ﻋﺪم اﻃﻼع ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ درﮔﯿﺮ از روﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﮐﺎر

ﺗﻮاﻟﯽ و دوﺑﺎره ﮐﺎري در ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن وﻧﺪور ﻟﯿﺴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻠﮏ ﻟﯿﺴﺖ
ﻋﺪم ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺠﺪد

ﺗﮏ وﺟﻬﯽ ﺑﻮدن راه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﺳﺘﻌﻼم
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﮑﺮار ﺧﺮﯾﺪ

ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﺑﺮﻧﺪهﻫﺎي اﺳﺘﻌﻼمﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﮑﺮار ﻣﺮاﺣﻞ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ و ﻋﺪم ﺗﻦ دادن ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﮔﺰارش ﮔﯿﺮي از ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران

10

ﮔﺮان ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺗﻼف زﻣﺎن

12

ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮدن ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﮐﺎﻻ در

11
13
14
15
16

دﯾﺮ ﺷﺪن روﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ

زﯾﺎد ﺑﻮدن ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﮐﺎﻻ

PMR

13

درPMR

اﻣﮑﺎن ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻧﺎ ﮐﺎراﻣﺪ

ﻋﺪم اﺟﺒﺎرﮐﺎرﮐﻨﺎن درﮔﯿﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و ﺻﺤﯿﺢ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران
ﮔﻨﮓ ﺑﻮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮاي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺧﺎرﺟﯽ

17

واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺮاد در ﺟﺮﯾﺎن روﻧﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

19

اﻣﮑﺎن ﮔﻢ ﺷﺪن اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻌﻼم در اﺛﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﭘﺮوﺳﻪ ﺧﺮﯾﺪ

18

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﻨﺎد و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن

 1-4تقسیم بندی چالشهای فرایند تأمین

در این بخش چالشهای فرایندی تأمین شرکت مورد مطالعه

رفع آنها را بر اساس ماهیت متدولوژی (راهکار  )ITپیشنهاد

میکنیم.

را بر اساس دسته بندی متدولوژی مطرح نموده در مرحله قبل,

و مشکل ایجاد کننده هر یک را شرح میدهیم و سپس راهکار
13. Product material requisition

جدول  :3چالشهای مربوط به جریان فرایند
-Aﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﻃﺒﻖ

 A-1-2ﺗﻮاﻟﯽ و دوﺑﺎره ﮐﺎري در ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن وﻧﺪور ﻟﯿﺴﺖ از
ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

ﻫﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﮏ وﻧﺪور ﻟﯿﺴﺖ در اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران
اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
آن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺻﺮﻓﺎً از آﻧﺪﺳﺘﻪ از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران اﺳﺘﻌﻼم ﮐﺮد

وﺟﻮد وﻧﺪوز ﻟﯿﺴﺖ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
دوﺑﺎره ﮐﺎري اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را
از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد

 A-2-2ﺗﻮاﻟﯽ و دوﺑﺎره ﮐﺎري در ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن وﻧﺪور ﻟﯿﺴﺖ از
ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻠﮏ ﻟﯿﺴﺖ

ﻫﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﻠﮏ ﻟﯿﺴﺖ از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط آﻧﺮا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻠﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﻮارد آن
ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﮔﺮد آوري ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد

وﺟﻮد ﺑﻠﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ دوﺑﺎره
ﮐﺎري اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽﺑﺮد

 A-3-2ﻋﺪم ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري ﻣﺠﺪد

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﮑﺮار ﻗﺮارداد دوﺑﺎره ﮐﺎري ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد

ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران
در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد

 A-3وروديﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎي
زﯾﺮﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ

 A-1-3ﺗﮏ وﺟﻬﯽ ﺑﻮدن راه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﺳﺘﻌﻼم

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻔﺮات ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺳﺆالﻫﺎي ﺧﻮد را در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ
ﯾﮑﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻔﮑﯿﮏ اﯾﻦ
ﺳﺆالﻫﺎ و ارﺳﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻄﺸﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺪرﺳﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و در ﺗﺨﺼﺺ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ

ﺛﺒﺖ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت و ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪن ﺑﺮاي ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﻣﺮﺗﺒﻂ

 A-4ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮيﻫﺎي ﻓﺮاﯾﻨﺪ

 A-1-4ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﮑﺮار ﺧﺮﯾﺪ

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ ﭘﺮوژه اﮔﺮ
ﮐﺎﻻﯾﯽ در اﻧﺒﺎر ﭘﺮوژهاي ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ

وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺒﺎر
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮐﻨﺘﺮل
ﭘﺮوژه

 A-1ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

 A-2ﺗﻮاﻟﯽ و دوﺑﺎرهﮐﺎري

 -Bﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روزاﻧﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي BPR

راه ﺣﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي

 B-2ﭘﺎﯾﺶ ،ﺑﺎزﺧﻮرد و ﮐﻨﺘﺮل

ﺛﺒﺖ در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ

 B-4ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

رﻫﺎﯾﯽ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن

ﺷﺮح ﻣﺸﮑﻞ

در ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮاي
ﮐﺎﻻﻫﺎﻟﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﺮاﺣﻞ را
ﻧﺮﻓﺖ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﺒﻮدن ﺑﺮاي ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ OEID

 B-1-2ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﺑﺮﻧﺪهﻫﺎي اﺳﺘﻌﻼمﻫﺎي
ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﮑﺮار ﻣﺮاﺣﻞ
 B-1-4ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ و ﻋﺪم ﺗﻦ دادن ﻣﺪﯾﺮ
ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه

جدول  :5چالشهای مربوط به خروجیهای فرایند
 -Cﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎي ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻓﺮآﯾﻨﺪي ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي BPR

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ OEID

ﺷﺮح ﻣﺸﮑﻞ

راهﺣﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي

 C-1ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ

 C-1-1ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﮔﺰارش ﮔﯿﺮي از ارزﯾﺎﺑﯽ
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران

ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻣﮑﺎن
ﮔﺰارشﮔﯿﺮي و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻫﻢ ﻋﻤﻼً ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ
ﻣﯽﺷﻮد

ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ دورهاي
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران در ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و ﮔﺰارش ﮔﯿﺮي

 C-2ﮐﻤﯿﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ

 C-1-2ﮔﺮان ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺗﻼف زﻣﺎن

ﭼﻮن ﭘﺮوﺳﻪ دﺳﺘﯽ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺳﺖ زﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪﻃﻮر
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد

ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎمﮐﺎر

 C-3زﻣﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ

 C-1-3دﯾﺮ ﺷﺪن روﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ

ﺑﺎﻋﺚ دﯾﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻻ در ﭘﺮوژه
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﺮوﺳﻪ زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ
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کاربرد رویکرد ترکیبی  DEA–FMEAدر باز مهندسی فرآیندهای حوزه تأمین در صنعت پیمانکاری نفتی

جدول  :4چالشهای مربوط به مدیریت روزانه فرایند

سال هشتم -شماره  - 2پیاپی  - 29پاییز 1397

 A-1-1ﻋﺪم اﻃﻼع ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ درﮔﯿﺮ از روﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﮐﺎر

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ واﺣﺪ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﭘﺮوﺳﻪ اداري و اﻃﻼع از روﻧﺪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ

وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼع
رﺳﺎﻧﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ

دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي BPR

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ OEID

ﺷﺮح ﻣﺸﮑﻞ

راه ﺣﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي

جدول  :6چالشهای مربوط به ورودیهای فرایند
کاربرد رویکرد ترکیبی  DEA–FMEAدر باز مهندسی فرآیندهای حوزه تأمین در صنعت پیمانکاری نفتی

 -Dﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وروديﻫﺎي ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي BPR

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ OEID

ﺷﺮح ﻣﺸﮑﻞ

راه ﺣﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي

 D-1ﮐﯿﻔﯿﺖ وروديﻫﺎ

 D-1-1ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮدن ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ
ﮐﺎﻻ در PMR

در ﻫﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻓﺮﻣﯽ دﺳﺘﯽ ﺗﻤﺎم اﺳﭙﮏ
ﮐﺎﻻ ﻣﺠﺪد ذﮐﺮ ﺷﻮد

اﮔﺮ ﻓﺮﻣﯽ از ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و
ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ زﻣﺎن و
دﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد

 D-2ﮐﻤﯿﺖ ورودي

 D-1-2زﯾﺎد ﺑﻮدن ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﮐﺎﻻ
در PMR

در ﻫﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻓﺮﻣﯽ دﺳﺘﯽ و ﭘﺮ آﯾﺘﻢ
ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﮐﺎﻻي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ
رﯾﺰ ﺑﻪ رﯾﺰي آورده ﺷﻮد

اﮔﺮ ﻓﺮﻣﯽ از ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و
ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ زﻣﺎن و
دﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد

جدول  :7چالشهای مربوط به کنترلهای مرتبط با فرایند
 -Eﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي BPR

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ OEID

ﺷﺮح ﻣﺸﮑﻞ

راه ﺣﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي

 E-2ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ،ﺧﻂ
ﻣﺸﯽﻫﺎ و روﯾﻪﻫﺎي ﮐﺎري

 E-1-2اﻣﮑﺎن ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
ﻧﺎﮐﺎراﻣﺪ

ﺑﺎ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺸﺎﻫﺪه روﻧﺪ درﺳﺖ ﮐﺎر
اﻣﮑﺎن ﺗﻘﻠﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ

ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮدن ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ و
اﺳﻨﺎد ﺑﺮاي ﻧﻔﺮات ﻣﺮﺗﺒﻂ

 E-3ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ

 E-1-3ﻋﺪم اﺟﺒﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن درﮔﯿﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و ﺻﺤﯿﺢ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران

در ﻣﻮارد ﺛﺒﺖ دﺳﺘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﭘﯿﮕﯿﺮي
و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﺮمﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺘﻪ و ﻏﯿﺮ اﺟﺒﺎري ﭘﺮﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

ﻓﺮم ارزﯾﺎﺑﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

 E-4ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي
ﺑﯿﺮوﻧﯽ

 E-1-4ﮔﻨﮓ ﺑﻮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮاي
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺧﺎرﺟﯽ

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮده و
ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

ﺛﺒﺖ ﯾﮏﺟﺎي اﻃﻼﻋﺎت در ﭘﺎﯾﮕﺎه
داده

جدول  :8چالشهای مربوط به تواناسازهای فرایند
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 -Fﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺳﺎزﻫﺎي ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي BPR

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ OEID

ﺷﺮح ﻣﺸﮑﻞ

راه ﺣﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي

 F-1ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

 F-1-1واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺮاد در ﺟﺮﯾﺎن
روﻧﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در
دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻧﻔﺮ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ

ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺒﮑﻪ و ﺑﻪﻃﻮر
واﺿﺢ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ

 F-3ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت
)(IT

 F-1-3ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﻨﺎد و اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ

اﺳﮑﻦ و ﺛﺒﺖ ﻓﺮﻣﯽ ﻣﻮارد

 F-4ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ،ﺗﺠﻬﯿﺰات
و ﻣﮑﺎنﻫﺎ

 F-1-4اﻣﮑﺎن ﮔﻢ ﺷﺪن اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻌﻼم در اﺛﺮ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﭘﺮوﺳﻪ ﺧﺮﯾﺪ

ارﺳﺎل ﮐﺎﻏﺬي ﻣﻮارد و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد

ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪرك ﻣﺎﻟﯽ و اﺳﮑﻦ
ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده

 2-4انتخاب چالشها برپایه RPN

نتایج استخراج شده از محاسبات پاسخهای پرسشنامه FMEA

بیست و پنج نفر از خبرگان صنعت ،منجر به محاسبه

RPN

شد که شامل (شدت اثر × وقوع × احتمال شناسایی) میباشد و

بهشرح زیر در جدول بهطور خالصه برای هر چالش نشان داده
شده است :× .ضمناً هزینههای هر چالش طبق برآورد و مطالعه
خبرگان صنعت اعالم گردیده است .یعنی هزینهای که سازمان
به ازای بروز هر چالش با آن مواجه خواهد شد و در صورت رفع

چالش به این میزان سود به نفع سازمان است.

جدول  :9محاسبه  RPNو هزینه
ﮐﺪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي

ﺷﺮح

وﻗﻮع

ﺷﺪت

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ

RPN

ﻫﺰﯾﻨﻪ

1

A-1-1

ﻋﺪم اﻃﻼع ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ درﮔﯿﺮ از روﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﮐﺎر

5

6

4

144

3777257

3

A-2-2

ﺗﻮاﻟﯽ و دوﺑﺎرهﮐﺎري در ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن وﻧﺪور ﻟﯿﺴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻠﮏ ﻟﯿﺴﺖ

5

5

4

162

505121

ﺗﮏ وﺟﻬﯽ ﺑﻮدن راه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﺳﺘﻌﻼم

5

ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﺑﺮﻧﺪهﻫﺎي اﺳﺘﻌﻼمﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﮑﺮار ﻣﺮاﺣﻞ

6

ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﮔﺰارشﮔﯿﺮي از ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران

6

ردﯾﻒ

2
4
5
6

ﻓﺮاﯾﻨﺪي

A-1-2
A-3-2
A-1-3
A-1-4

9

C-1-1

8

B-1-4

ﺗﻮاﻟﯽ و دوﺑﺎرهﮐﺎري در ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن وﻧﺪور ﻟﯿﺴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

ﻋﺪم ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﺠﺪد

ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﮑﺮار ﺧﺮﯾﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ و ﻋﺪم ﺗﻦدادن ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه

12

D-1-1

ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮدن ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﮐﺎﻻ در PMR

E-1-2

اﻣﮑﺎن ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ

11
13
14
15
16

D-1-2
E-1-3
E-1-4

17

F-1-1

19

F-1-4

18

F-1-3

دﯾﺮ ﺷﺪن روﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ

5
5
6

واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺮاد در ﺟﺮﯾﺎن روﻧﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

 3-4رتبهبندی چالشها بر اساس DEA-FMEA

با توجه به انتخاب مدل  ,BCCفرض بر بازدهی متغیر نسبت

موجب میشود با محاسبه کارایی فنی بر حسب مقادیر کارایی
ناشی از مقیاس و کارایی ناشی از مدیریت ،تحلیل بسیار دقیقی

ارائه گردد .برای ساخت مدلهای نهادهگرا و ستادهگرا در مدل
اصلی  BCCاز همان مبانی مدل  CCRاستفاده میشود در
مدل نهاده گرا با کاهش نهادهها میزان کارایی افزایش مییابد
ولی در مدل ستاده گرا با افزایش ستاده ها میزان کارایی افزایش

مییابد .در این مرحله ،دادههای مربوط به ورودی و خروجیها

را تهیه میکنیم .سپس از طریق نرم افزار مربوط به محاسبات
تحلیل پوششی دادهها ( ،)DEA solverو با مدل DEA-BCC

ورودی محور محاسبات را انجام میدهیم تا کارایی هر یک از

گزینهها براساس معیارها (ورودی و خروجیها) بدست آید.

5
5
6

4

165

5

5

4

5

5

6

4

5

5

5

5

4

7

189

2018981

168

4

5

6

359

1228921

200

5

7

141

2679600

6

363

2684499

1010243
1705612

4078893

370

12078893

137

861690

128

1183427

176

182
156

861690

1010243
2684499

139

2078893

292

3777257

124

194515

جدول  :10خروجی محاسبات  DEAبا نرم افزار DEA-SOLVER
Score

DMU

No.

1

1

1

0/93831

2

2

0/93003

3

3

1

4

4

0/939286

5

5

0/714564

6

6

0/904872

7

7

0/90605

8

8

0/950382

9

9

0/802551

10

10

1

11

11

0/910869

12

12

0/97824

13

13

0/922174

14

14

1

15

15

1

16

16

1

17

17

1

18

18

0/83076

19

19

73
کاربرد رویکرد ترکیبی  DEA–FMEAدر باز مهندسی فرآیندهای حوزه تأمین در صنعت پیمانکاری نفتی

به مقیاس میباشد .استفاده از بازده متغیر نسبت به مقیاس

6

5

5

اﻣﮑﺎن ﮔﻢ ﺷﺪن اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻌﻼم در اﺛﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﭘﺮوﺳﻪ ﺧﺮﯾﺪ

6

4

6

5

ﻋﺪم اﺟﺒﺎرﮐﺎرﮐﻨﺎن درﮔﯿﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و ﺻﺤﯿﺢ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﻨﺎد و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن

6

7

6

4

4
6

8

5

ﮔﻨﮓ ﺑﻮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮاي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺧﺎرﺟﯽ

5

4

8

8

زﯾﺎد ﺑﻮدن ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﮐﺎﻻ در PMR

5

4

157

505121
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10

C-1-2
C-1-3

ﮔﺮان ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﺗﻼف زﻣﺎن

5

O
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7

B-1-2

S

D

جدول  :11رتبهبندی چالشهای فرایندی
کاربرد رویکرد ترکیبی  DEA–FMEAدر باز مهندسی فرآیندهای حوزه تأمین در صنعت پیمانکاری نفتی

ردﯾﻒ
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ﮐﺪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي

رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﺑﺮ

ﺷﺮح

RPN

1

A-1-1

ﻋﺪم اﻃﻼع ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ درﮔﯿﺮ از روﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﮐﺎر

144

14

3

A-2-2

ﺗﻮاﻟﯽ و دوﺑﺎره ﮐﺎري در ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن وﻧﺪور ﻟﯿﺴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻠﮏ ﻟﯿﺴﺖ

162

11

ﺗﮏ وﺟﻬﯽ ﺑﻮدن راه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﺳﺘﻌﻼم

168

ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﺑﺮﻧﺪهﻫﺎي اﺳﺘﻌﻼمﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﮑﺮار ﻣﺮاﺣﻞ

200

ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﮔﺰارشﮔﯿﺮي از ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران

165

2
4
5
6

ﻓﺮاﯾﻨﺪي

A-1-2
A-3-2
A-1-3
A-1-4

7

B-1-2

9

C-1-1

8

B-1-4

10

C-1-2

12

11
13
14
15
16

C-1-3

ﺗﻮاﻟﯽ و دوﺑﺎره ﮐﺎري در ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن وﻧﺪور ﻟﯿﺴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

ﻋﺪم ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﺠﺪد

ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﮑﺮار ﺧﺮﯾﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ و ﻋﺪم ﺗﻦدادن ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
ﮔﺮان ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﺗﻼف زﻣﺎن

157
141
359

3

189

6

E-1-2

اﻣﮑﺎن ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻧﺎ ﮐﺎراﻣﺪ

17

F-1-1

18

F-1-3

19

F-1-4

0/904

4

0/714
0/906

0/802
0/91

1
5

11
2

13
6

137

17

0/978

ﻋﺪم اﺟﺒﺎرﮐﺎرﮐﻨﺎن درﮔﯿﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و ﺻﺤﯿﺢ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران

128

18

1

13

واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺮاد در ﺟﺮﯾﺎن روﻧﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

139

16

1

ﮔﻨﮓ ﺑﻮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮاي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺧﺎرﺟﯽ

156

7

13

0/922
1

7

13
13

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﻨﺎد و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور
زﻣﺎن

124

19

1

13

اﻣﮑﺎن ﮔﻢﺷﺪن اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻌﻼم در اﺛﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﭘﺮوﺳﻪ ﺧﺮﯾﺪ
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هنگامی که خرابی یا شکستی امتیاز  1را بدست میآورد ،به

این معناست که  ،S,O,Dخروجی نامطلوب کمتری (هزینه)

نسبت به خرابیهای دیگر تولید میکنند ،بنابر این وقتی
مقدار کمتری در مدل  DEAبه دست میآید یک شکست

در اولویت و ارزش باال میباشد لذاپس از رتبه بندی با استفاده

از متد  DEAچالشهایی که امتیاز کمتری کسب کردهاند،
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 -مشخص نبودن برندههای استعالمهای قبلی برای جلوگیری

از تکرار مراحل
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