Industrial Management Perspective
Print ISSN: 2251-9874, Online ISSN: 2645-4165
Volume 11, Serial Number 42, Summer 2021, Pages 65-97 (Original Article)
DOI: 10.52547/JIMP.11.2.65

Proposing a Model for Analyzing and Improving
a Service System through Queue Theory and
Simulation Approach (Case: Hamedan Power
Company)
Peyman Zandi*, Mohammad Rahmani**, Parham Azimi***1
Abstract
It’s evident that waiting in a queue is not desirable. Nevertheless,
reducing the waiting time will be costly. In order to enhance the
efficiency and improve the performance of a system, there are some
solutions that result in reductions in the response time and enhancement
in user satisfaction. Among all, the simulation approach does not deliver
a real optimal solution but provides a description of the events that take
place under certain conditions in the system. Through such a model, the
decision-maker can investigate system improvements via scenario
analysis. This study aims to analyze a system’s behavior through queue
modeling, simulation, and statistical analysis. The case under study was a
service system i.e. the financial department of Hamedan Power
Company. This system was modeled and analyzed via the ED software,
version 8.1. Thereby, improving changes were foreseen and statistically
analyzed. Findings on the proposed scenario show a significant reduction
in the total waiting time of this system. Based on this scenario, it was
proposed that three personnel – via a training program – serve all the
three customer types (A, B, & C). In this way, the model format changed.
Almost 60 seconds of each customer’s time was saved thereby. Hence the
workflow can be changed through interventions such as developing some
training programs.
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چکیده
در سیستم خدمات ،افراد عالقه ندارند که برای دریافت خدمات در صف منتظر بمانند .برای افزایش
کارایی و بهبود عملکرد سیستم می توان از شبیهسازی کمک گرفت .شبیهسازی توصیفی از رویدادهای
جاری در سیستم را ارائه میدهد .در این پژوهش با ارائه الگوی مدلسازی صف یک سیستم خدماتی به
کمک نرمافزار  EDنسخه  ،8.1رفتار سیستم واحد مالی سازمان آب همدان شبیهسازی و تجزیهوتحلیل
شده است؛ سپس با انتخاب کمهزینهترین سناریو ،بهبودها پیشبینی شده است .عناصر مدل نیز تجزیه و
تحلیل آماری شده و بدین ترتیب پایداری روش از نظر پایایی و روایی نشان داده شده است .نتایج
سناریوی پیشنهادی تفاوت معناداری را در کاهش زمان انتظار کل سیستم نشان میدهد .در سناریو
تقسیم کار با ایجاد همکاری بین خدمتدهندگان میتوان زمان انتظار کل مراجعهکنندگان سیستم را کم
کرد .طبق این سناریو تصمیم بر این شد که با آموزش هر سه کارمند آنها را توانمند ساخت تا هر سه
بتوانند به هر سه نوع رجوعکننده  Aو  Bو  Cخدمترسانی کنند .به این ترتیب شکل مدل تغییر پیدا کرد.
در نتیجۀ راهکار پیشنهادی ،بهطور میانگین تقریبا  60ثانیه در وقت هر مراجعهکننده صرفـهجویی می
شود .پس میتوان با تدابیر ممکن و تدوین برنامه آموزشی جریان کار را بهبود داد.
کلیدواژهها :مديريت خدمات؛ شبیهسازی؛ نظريه صف؛ نرمافزار .ED

تاریخ دریافت مقاله ،1398/08/18 :تاریخ پذیرش.1399/12/24 :
* دانشآموخته کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبائی
** استادیار ،دانشگاه بوعلی سینا (نویسنده مسئول).
Email: m.rahmani@basu.ac.ir

*** دانشیار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قزوین.

66

چشمانداز مديريت صنعتي ،سال يازدهم ،شماره  ،42تابستان 1400

 .1مقدمه
بسیاری از سازمانهای خدماتی ارتباط نزدیک ،قوی و پیچیدهای با اربابرجوعان (مشتریان) خود
دارند؛ چراکه آنها مایه حیات سازمان هستند .بنابراین یکی از شروط تداوم بقای این سازمانها
بررسی و تحلیل مسائل مربوط به رضایتمندی مشتریان و اربابرجوعان است []38؛ ازاینرو
شناسایی و جمعآوری اطالعات در مورد مشتریان و اربابرجوعان شامل شناسایی نیازهای آنها
و پاسخگویی به آنها ،بررسی و پاسخ به شکایات آنها و سنجش رضایت باید در رأس اهداف و
سیاستهای مدیران سیستم قرارگیرد .رضایت و جلب توجه رجوعکنندگان به سیستم یکی از
عوامل موفقیت مدیریت است؛ بنابراین مدیریت همواره به دنبال شناخت رفتار مراجعهکنندگان
برای ارائه خدمات سریعتر و بهتر است [.]5
یکی از موارد مورد توجه مدیران زمانی است که مشتریان یا مراجعهکنندگان باید برای
دریافت خدمات خود انتظار بکشند؛ چراکه طول صف و زمان انتظار دو عامل مهم است که نقش
مهمی در درک کیفیت خدمات در سازمانهای خدماتی دارد؛ بنابراین مدیران همواره نگران
شرایط ارائه خدمات مطلوبی هستند که میتواند مشتریان یا اربابرجوعان را راضی کند [.]29
هرچند این قضیه در مورد سازمانهای خدماتی رقابتی بیشتر مشهود است .زمان زیاد سپریشده
در صفهای طوالنی انتظار به چالشی عمده برای بانکها تبدیل شده است تا بتوانند زمان
طوالنی انتظار مشتریان در صف را بهمنظور افزایش رضایت مشتری و کاهش هزینهها برای
رقابت در اقتصاد امروز ،مدیریت کنند [.]15
بهطورکلی با توجه به اهمیت مشتریمداری و تکریم اربابرجوع و موارد ذکرشده ،یکی از
مهمترین مسائلی که در سازمانهای خدماتی بر آن تأکید میشود ،حفظ کرامت و حرمت ارباب
رجوعان و ارزشدهی به آنها است که توجه به این مهم نشاندهنده شایستگی مدیران و بی-
توجهی به آن نشاندهنده ضعف مدیریت در سازمان است؛ ازاینرو الزم است معیارهای عملکرد
صف تحلیل شود و راهکارهایی برای کاهش طول صف توسط مدیران موردآزمایش قرار گیرد .با
توجه به اینکه اینگونه تصمیمها معموالً سرمایهبر هستند ،انتخاب روشهایی که بهترین نتیجه
ممکن را با کمترین هزینه در برداشته باشد از اهمیت ویژهای برخوردار است .بیتوجهی به
ابزارهای نوین موجود درنهایت باعث عدماطمینان در تصمیمگیری خواهد شد؛ ازاینرو صاحب
نظران به دنبال مجهزکردن تصمیمگیرندگان به ابزارها و فنهای جدید هستند تا تصمیمهایی با
درجه اطمینان باال داشته باشند [ .]35نظریه صف برای ارائه مدل بهمنظور پیشبینی رفتار
سیستمهایی که سعی در ارائه خدمات برای افزایش تصادفی تقاضا دارند ،ایجاد شدهاند []23
از طرفی روشها و تکنیک های مختلفی برای کمک به مدیران در شناخت و بهبود عملکرد و
تصمیمگیری در مورد سیستمها بهوجود آمده است که بهکارگیری آنها به نوع سیستم و مسئله
مربوطه بستگی دارد .تجزیهوتحلیلهای ریاضی ،مشاهده عینی و تجربی و فنون مختلف پژوهش
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عملیاتی را میتوان نمونهای از این روشها دانست .طبیعی است که هر یک از روشهای یادشده
نقاط قوت و محدودیتهایی دارند .بهکارگیری همه آنها در مورد یک سیستم خاص نه به
سادگی امکانپذیر است و نه نتیجه یکسانی خواهد داشت؛ بنابراین سؤالی که برای مدیران مطرح
میشود چگونگی و یا روش و ابزار کاهش زمان انتظار است و یا اینکه با توجه به شرایط سازمان
ها چه راهکارهایی برای رسیدن به رضایتمندی بیشتر مراجعان با رویکرد اصالح فرآیندهای
کاری وجود دارد؟ برای پاسخگویی با این پرسش میتوان از شبیهسازی استفاده کرد .شبیهسازی
شیوهای پویا است که میتواند بسته به شرایط تصمیمگیری ،بهترین راهکار در راستای تصمیم-
گیری مدیران را جهت اصالح فرآیند انجام کار معرفی کند .هنر نظریه صف در این است که ابتدا
یک مدل ساده بسازد و سپس با استفاده از تجزیه و تحلیلها ریاضی نتایج بهدستآمده با نتایج
واقعی را مقایسه کند و با افزودن جزئیات الزم به مدل ،آن را با سیستم واقعی هماهنگ کند.
درواقع صف یک خط انتظار است ،مانند انتظار مشتریان پشت کانترهای سوپرمارکت .نظریه صف
یک نظریه ریاضی برای خطوط انتظار است .بهطورکلی نظریه صف به دنبال استفاده از مدل-
سازی ر یاضی و تجزیه و تحلیل سیستمی است که بتواند به نحو مطلوب به تقاضاهای تصادفی
خدمترسانی کند .یک نظریه صف بهطورکلی نمایانگر دو مطلب است:
 .1موقعیت فیزیکی سیستم :از طریق مشخصکردن تعداد و آرایش خدمتدهندگان که به
مشتریان سرویس میدهند و  .2ماهیت تقاضا که می توان از طریق متغیر گرفتن فرایند ورود به
سیستم و همچنین نحوه سرویسدهی به مشتریان ،آن را مشخص کرد [.]3
شبیهسازی ،تقلیدی از عملکرد فرآیند یک سیستم واقعی با لحاظکردن عامل زمان است .در
شبیهسازی بهجای ایجاد فرمولی ثابت برای بهدستآوردن راهحل ،مسئله چندین بار اجرا و هر بار
نتایج نگاشت میشود .درنهایت این دستاوردها بررسی و تحلیل میشود [ .]12از شبیهسازی
تعاریف متفاوتی شده است؛ اما میتوان گفت کاملترین تعریف را شانون ،)1975( 1ارائه داده
است« :فرآیند طراحی مدلی از سیستم واقعی و انجام آزمایشهایی با این مدل با هدف پیبردن
به رفتار سیستم یا ارزیابی استراتژیهای گوناگون برای عملیات سیستم» .شبیهسازی یکی از
تکنیکهای پشتیبانی از تصمیمهای مدیریت و کاهش خطر فرآیند تصمیمگیری است که در آن
بهوسیله ارزیابی و تحلیل استراتژیهای مختلف و با استفاده از رایانه ،راهحلهای مختلفی در
جهت بهبود وضع موجود فراهم میشود و بدین وسیله هزینهها و خطرهای اجرای عملی
راهکارها کاهش مییابد [ .]2شبیهسازی علم و هنر ساختن نمایشی (مدلی) از یک فرایند یا
سیستم ،بهمنظور ارزیابی و آزمایش راهبردها است .شبیهسازی روشی برای آگاهی از نتایج ایده
های پیشنهادی قبل از اجرای آنها است .بهبود عملکرد واحدهای عملیات خدماتی در مقایسه با
1 Shannon
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واحدهای تولیدی ،جنبههای ویژهای دارد .بهدلیل ماهیت پویا و پیچیده عملیات خدمات ،کاربرد
روش شبیهسازی توجیه پیدا میکند [ .]50مدلهای شبیهسازی قادر به تجزیهوتحلیل «اگر-
آنگاه» هستند؛ اما نمایشی صحیح یا کمّی از روابط علّی بین عناصر مختلف درون مدل ارائه
نمیدهند .این روابط بهطور غیرمستقیم از طریق شبیهسازی برقرار میشوند؛ ازاینرو استفاده از
روش مدلسازی دیگری برای بهدستآوردن پویایی صریح و کمّی و روابط بین متغیرها ضروری
است [ .]43بنابراین طراحی مدل شبیهسازی بهمنظور تحلیل برای پیشبینی تأثیر تغییرات
سیستمهای موجود و نیز بهعنوان ابزاری برای پیشبینی عملکرد سیستم جدید در مجموعهای از
شرایط مختلف کاربرد دارد .در میان روشهای مختلفی که بهمنظور بررسی گزینههای مختلف
مفید هستند ،ثابت شده است که شبیهسازی قابلیت باالیی در مدلسازی و ارزیابی چنین شرایطی
دارد .یکی از ابزارهایی که در جهت تصمیمگیری و بهینهسازی پارامترهای سیستم صف بهکار
میرود ،شبیهسازی به کمک نرمافزارهایی همچون  Arenaو  1EDاست.
در این پژوهش کوشیده میشود با ارائه الگویی ،سیستم خدمتدهی در واحد مالی اداره آب
استان همدان با درنظرگرفتن تمام عوامل مؤثر بر آن و برای مدیریت صف ،شبیهسازی شده و
راهکاریی برای بهبود و اصالح فرآیندهای آن ارائه شود .هدف ،یافتن فرآیندهایی است که به
تشکیل گلوگاه و کاهش کارایی خدمتدهندهها و نیز اتالف زمان مراجعهکنندگان منجر میشود.
این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که چگونه میتوان با مدیریت صف ،سرعت عمل
و کارایی ارائه خدمات را با کمترین هزینه افزایش داد و به هدف اصلی که جلب رضایت ارباب
رجوعان است ،دست یافت.
نظریه صف با استفاده از از محاسبات ریاضی ،مانند احتمال داشتن  Nمشتری در سیستم،
میانگین طول صف ،میانگین زمان انتظار و حداکثر ظرفیت سیستم و غیره ،رفتارهای سیستم
نوبتدهی را پیش بینی میکند .کاربردهای نظریه صف که بیشتر در حوزههای احتماالت،
تحقیقات عملیاتی ،علوم مدیریت و مهندسی صنایع طبقهبندی میشوند ،با یکدیگر تفاوت دارند.
بهعنوان مثال برای برنامهریزی (بیماران در بیمارستان ،بهکارگیری ماشینآالت ،برنامهها در
رایانه) یا جریان ترافیک (هواپیما ،وسیله نقلیه ،مردم ،ارتباطات) و یا طراحی امکانات (بانکها،
پست ،ادارات ،پارکهای تفریحی ،رستورانها) [.]22

 .2مباني نظری و پیشینه پژوهش
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یکی از جنبههای اصلی عملیات خدمت ،صف است .همانطور کالینراک )1975( 1بیان کرده
است ،نظریه صف با کار تحقیقاتی مهندسی دانمارکی به نام ای.کی.ارلنگ 2در سال  1909آغاز
شد .در آن زمان او ب ا واکاوی میزان افزایش و کاهش تقاضا در سیستم تلفن به بررسی عوامل و
روابط موجود در سیستم پرداخت .هشت سال بعد او جزئیات مطالعات خود را منتشر ساخت که
پایه و اساس نظریههای صف قرار گرفت .در پایان جنگ جهانی دوم او کاربرد مدلهای صف را
بهسرعت گسترش داد .طبق گزارش عابدی و همکاران ( ،)1389اکنون مدلهای صف بر حسب
ماهیت کاربرد آنها در سیستمهای تولیدی ،حملونقل ،سیستمهای انبارداری و سیستمهای
خدماتی بهطور وسیعی استفاده میشوند.
پژوهشهای داخلي .در حوزه کیفیت خدمت ،تقیزاده یزدی و همکاران ( ،)1397در مطالعهای
به بررسی حوزههای کیفیت خدمات و سنجش کیفیت آنها در شرکتهای هواپیمایی کشور
پرداختند و با شناسایی شاخصهای مهم در این زمینه ،شرکتها را از این لحاظ رتبهبندی کردند.
یکی از جنبههای مهم عملیات خدمت ،میزان ورودی یا همان تقاضای سیستم و مدیریت آن
است [ .]52نرخ ورود ،رابطه نزدیکی با صف دارد که از کلیدواژههای پژوهش حاضر است .این
موضوع بهطور خاص در پژوهش واقفزاده و کریمی ( ،)1397موردتوجه قرار گرفته است .این
پژوهشگران روند تقاضای وارده به شبکه خدمات تلفن همراه را بررسی کردند و با مطالعه «اثر
شالق چرمی» با سه مدل معروف خانواده  ،ARCHدرباره کارایی تکنیکهای مربوط در مدیریت
تقاضا ،از قبیل مدلهای سری زمانی خودرگرسیو در بستر خدمات ارزشافزوده تلفن همراه ،اظهار
نظر کردند [.]54
ماهیت آیندهنگری پژوهش در مطالعه رعیتپیشه و تیزرو ( ،)1395نمود بیشتری دارد .این
پژوهشگران در باب کیفیت خدمات ،با رویکرد سناریونگاری در جستوجوی راهبردهای کیفیت
خدمات گمرک ،به سناریوهای خوشبینانه ،بدبینانه و محتمل دست یافتند [.]42
جعفرنژاد و همکاران ( ،)1393با ارائه یک رویکرد ترکیبی فازی ،عملکرد زنجیره تأمین
خدمات در صنعت هتلداری را ارزیابی کردند .گزارش نتایج نشان داد که مدیران و متولیان توسعه
صنعت هتلداری برای افزایش سطح عملکردی زنجیره تأمین و بهبود خدمترسانی به مشتریان
خود باید به معیارهایی مانند کیفیت سطح خدمت تأمینکننده ،تنوع خدمت ،انعطافپذیری و
رضایت مشتری توجه کنند [.]26
اصغریزاده و همکاران ( ،)1393با مقایسه دو تکنیک جبرانی و غیرجبرانی ،ابعاد کیفیت در
سازمانهای خدماتی را اولویتبندی کردند [.]6
1. Kleinrock
2. A.K. Erlang
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مدیریت ارائه خدمت نخستین معیاری است که در مطالعه رضائی پندری و همکاران ( ،)1393به-
عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد تأمین خدمات بر اساس سطح ارزیابی و فرایندهای مدیریت
زنجیره تأمین خدمات شناسایی شده است؛ بنابراین مدیریت ورودیها و صف و بررسی این
موضوع اساس مدیریت خدمات است [ .]44میرفخرالدینی و پیرو ( )1391نیز مؤلفههای کیفیت
بانکها را تدوین کردند که در میان آنها پس از عوامل ملموسی از قبیل ظاهر خدمتدهندگان و
محیط و دستگاه نوبتدهی ،در بخش ارائه خدمات ،به عوامل تأثیرگذار در ارائه خدمت از قبیل
ارائه خدمات صحیح بهوسیله کارکنان ،توانمندی حل مشکالت مشتریان ،سرعتعمل کارکنان و
توانایی ارائه تسهیالت پرداختند .کیفیت خدمات در پژوهش آذر و همکاران ( )1391در قالب
مجموعه عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات لجستیک جستوجو شده است .این عوامل به سه دسته
عوامل ملموس ،عوامل مرتبط با روش اجرا و عوامل مرتبط با تعامل تقسیم میشوند [.]10
برونسپاری خدمات حوزه گارانتی در پژوهش اصغریزاده و همکاران ( ،)1390با ارائه مدلی
ترکیبی بررسی شده است .این پژوهش به این نتیجه رسید که هرچه بتوان زمان انتظار مشتری و
مسافت طی شده برای رسیدن محصول به محل استفاده را کم کرد ،رضایت مشتری بیشتر
حاصل میشود [.]7
مؤمنی و همکاران ( )1385با بهکارگیری تکنیکها و مدلهای صف ،عملکرد سیستم
کارمند -تحویلداری در بانک سپه را به لحاظ پارامترها و شاخصهای تئوری صف (معیارهای
زمانی ،معیارهای تجمعی و شاخص بهرهوری) ارزیابی و عملکرد سیستم یادشده را با سیستم
قبلی (تحویلداری) مقایسه کردهاند [.]37
ارکات و حسین آبادی فراهانی ( )1389در پژوهشی با عنوان «بررسی اثربخشی تغییر ساختار
خدمتدهی با استفاده از مدلهای صف» ،دو نوع سیستم وظیفهگرا و فرآیندگرا را با استفاده از
مدلسازی سیستمهای صف و شبیهسازی بررسی کردند .نتایج نشان داد که استفاده از سیستم
های فرآیندگرا در ارائه خدماتمیتواند باعث بهبود چشمگیر معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم-
های خدمتدهی شود [.]9
مهدینیا ( )1390با استفاده از شبیهسازی گسسته پیشامد با رویکرد فرآیندگرا مدل جدیدی
برای سیستم نوبتدهی به مشتریان بانک ارائه کرد .هدف این مطالعه افزایش قابلیت اطمینان در
سیستمهای نوبتدهی بر اساس بهبود پارامتر تخمین زمان انتظار مشتریان است که درنهایت به
افزایش اعتماد مشتریان و بهبود شاخصهای اقتصادی و اجتماعی مربوط به عملکرد سیستمهای
خدماتی منجر میشود .برای دستیابی به این هدف از تکنیکهای شبیهسازی آنالین نیز استفاده
شده است [.]33
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مسگری و باقرینژاد ( ،)1392معیارهای صف در یک سازمان خدماتی را توسط نرمافزار
شبیه سازی  Arenaتحلیل کرده و پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد در کاهش زمان انتظار در
صف و ارائه بهتر خدمات ارائه کردند [.]34
در زمینه شبیهسازی به کمک  ،EDمرادی و همکاران ( )1396در پژوهشی با عنوان «مطالعه
و تحلیل کارکرد سیستم آژانس هواپیمایی کیان با استفاده از شبیهسازی» به این نتیجه رسیدند
که بهینهسازی رفتار سیستمهای صف در مؤسسات مختلف تولیدی و خدماتی میتواند باعث ارائه
خدمات بهتر و افزایش رضایت مشتریان شود .نتایج بررسی آنها در مورد پروازهای خارجی نشان
داد که افزایش یک سرور باعث کاهش زمان انتظار مشتریان ،بهبود سیستم و عدمایجاد صف
میشود؛ اما افزایش سرور در پرواز داخلی با اینکه باعث کاهش طول صف و زمان انتظار میشود،
به دلیل باالبودن نرخ بیکاری خدمتدهندگان ،صرفه اقتصادی ندارد [.]38
سعادتجو ( )1395در پژوهشی با عنوان «تحلیل ،مدلسازی و شبیهسازی سیستم صف
آزمایشگاه مرکزی یزد با استفاده از نرم افزار  »EDبه این نتیجه رسید که یکی از عوامل مهم و
تأثیرگذار بر موفقیت سازمانها در دنیای امروز ،افزایش رضایت مشتری از طریق بهبود کیفیت
خدمات است .سازمانها برای رسیدن به اهداف خود نیاز به برنامهریزی دقیق و سریع دارند.
اصلیترین و درعینحال حساسترین وظیفه یک مدیر ،تصمیمگیری است .اتخاذ روشهایی که
این فرآیند را به بهترین نتیجه رهنمون سازد ،اهمیت دارد .در «آزمایشگاه مرکزی یزد» ،بهعنوان
مجهزترین آزمایشگاه این استان ،صفهای طوالنی برای انجام نمونههای آزمایش و همچنین
طوالنیبودن زمان پاسخگویی از معضالتی است که مراجعان این مرکز دولتی را با مشکل
اساسی روبهرو کرده است .پژوهشگران با جمعآوری اطالعات و تحلیل آنها توانستند توابع توزیع
خدمتدهندههای این سیستم را بهدست آورند و سپس مدلی از آن با استفاده از نرمافزار
شبیهسازی  EDایجاد کنند .آنها با توجه به عملکرد این سیستم و شناخت گلوگاههای آن،
توانستند با ارائه راهکارهایی با عنوان «سناریوی پیشنهادی» ،مدتزمان انتظار در صف را کاهش
دهند و میزان کیفیت مدل را بهبود بخشند [.]48
بهرام چوبین و همکاران ( ،)1394در پژوهشی با عنوان «شبیهسازی ترمینال کانتینری و
بهینهسازی تجهیزات با نرم افزار  »EDبه این نتیجه رسیدند که امروزه کشتیهای کانتینری
یکی از راههای سریع و کمهزینه برای حمل حجمهای زیاد کاال هستند .برخی مشخصههای
حملونقل دریایی ،کاهش هزینههای بارگیری ،کاهش ریسک حملونقل ،تخصیص بهینه اسکله،
استفاده مناسب از تجهیزات ،سیاستهای بهینه باربر و لیفتراکها است .هدف آنها استفاده از
مدل شبیهسازی برای حداقلکردن تعداد بارهای درون انبار و همچنین کاهش تعداد کشتیهایی
بود که در انتظار پهلوگیری هستند .این پژوهشگران سعی کردند تا مدل شبیهسازی به مدل
واقعی نزدیک شود تا بتوان بهصورت کاربردی از آن بهره گرفت .برای اعتبار این آزمایش نیز از
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دادههای «ترمینال شهید رجایی» استفاده شد که در ایران و در نزدیکی خلیج فارس قرار دارد.
مقایسه خروجی نرمافزار با دادههای واقعی ،کارایی خوب مدل را نشان داد [.]17
پژوهشهای خارجي .در زمینه پیشینه پژوهش در این حوزه مطالعاتی ،میتوان بخشهای
شبیهسازی سیستم و مقایسه الگوریتمهای زمانبندی کیفیت خدمات الکترونیک ،تحلیل و بهینه
سازی مدل وب سرور با مدلهای صف و انصراف از ورود به خدمت را برشمرد .از دیگر مسائل
در این حوزه ،پدیده انصراف کاربران از ورود و خدمت است که شرایط گوناگونی دارد .یکی از
نخستین کارها در زمینه انصراف از خدمت توسط بارر ،)1957( 1مطرح شد؛ همچنین هر دو نوع
انصراف از ورود و از خدمت در دیگر پژوهشها بررسی شده است [.]13
در یک تقسیمبندی ،سیستمهای صف بر اساس دو عامل پیکر کانال ورودی و خدمتدهنده
تجزیهوتحلیل میشوند .اگر در سادهترین حالت یک کانال ورودی برای ورود مشتریان و یک
کانال خدمتدهی باشد ،در اصطالح به این سیستم« ،سیستم تککاناله تکخدمته» میگویند .در
پیچیدهترین حالت سیستم صف ،چند کانال ورودی به سیستم و چند خدمه وجود دارد .به چنین
سیستمی« ،چندکاناله خدمتدهنده چندگانه» گفته میشود .برگرفته از پژوهش گوپتا و خانا2
( ،)2006انواع عمومی سیستمهای صف بر حسب چیدمان فیزیکی در شکل  ،1نشان داده شده
است [.]24

1. Barrer
2. Gupta & Khanna
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(

(

(

(

شکل  .1انواع سیستمهای صف

فودور و همکاران ،)1998( 1در مطالعهای با مدلسازی و شبیهسازی یک سیستم صف
ترکیبی به مسئله کاهش مدتزمان انتظار مشتریان در یک سیستم پاسخگویی تلفنی مشتریان
پرداختند [.]20
جین و همکاران ،)2009( 2با ارائه ساختاری مناسب برای بهکارگیری ترکیب بهینه منابع برای
کاهش مدت انتظار مشتری در سیستمهای خدماتی از قبیل فروشگاهها و سازمانهای خدماتی
تالش کردند تا نیاز مشتریان را شناسایی ،اولویتبندی و سپس ترکیب و ساختار بهینه منابع را
ارائه دهند [ .]27کاسکن 3و همکاران ( ،)2014با مدلسازی و شبیهسازی سیستمهای صف
چندخدمتی به بررسی و تحلیل رفتار سیستمهای صف چندخدمتی پرداختند و با یک تابع هدف
کمینهسازی ،کاهش زمان انتظار صف مشتریان را تحلیل کردند [ .]16پاریماال 4و پاالنیامال
1. Fodor, et al.
2 . Jin, et al.
3. Cascone, et al.
4. Parimala & Palaniammal
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( )2014نیز به بررسی و تحلیل خدمات مختلف در یک سازمان خدماتی پراختند .سیستم مورد
بررسی در این پژوهش شامل یک خط در انتظار واحد و یک سرور واحد ،چند خط انتظار و
چندین سرور و یک خط انتظار واحد و چند سرور است .آنها در پژوهش خود ،زمان انتظار و
طول صف را مدنظر قرار داده است که میتواند شامل متغیرهایی مانند زمان ورود ،زمان انتظار و
زمان خروج مشتریان و زمان خدمتدهی باشد .یکی از دستاوردهای این پژوهش ،معرفی شیوه
بهبود بهرهوری سیستمهای خدماتی و کاهش زمان انتظار دریافت خدمت است [.]41
به عقیده شیخان ،)2007( 1بهطورکلی عواملی که در سازمانهای خدماتی بر کیفیت ارائه
خدمات اثر میگذارند ،عبارتاند از :مدیریت پاسخگویی به خدمات؛ اطالعرسانی به رجوع
کنندگان؛ سرعت و دقت در ارائه خدمات؛ طول صف؛ استفاده از فناوریهای جدید در ارائه
خدمات؛ رفتار مناسب کارمندان در برخورد با اربابرجوعان و مشتریان و امینبودن کارمندان در
خصوص اطالعات مشتریان .این پژوهش با هدف تحلیل کیفیت خدمات و اصالح فرآیندهای
کاری در یک سازمان دولتی انجام شده است [.]49
نتایج پژوهش رودریگرز و همکاران ،)2020( 2نشان داد که الگوهایی برای رفتار صف در
ترمینال فرودگاه وجود دارد .در این پژوهش مدت انتظار در مبادی ورودی و میزهای کنترل
امنیتی بهعنوان دو مورد از مهمترین فرآیندهای مربوط به خدمات مسافران ،بررسی و تحلیل شد.
الگوریتمهای  RFتأثیر ساعت ،ماه ،روز ،هفته و نیز تاریخ یک رویداد خاص در تقویم (شروع یا
پایان تعطیالت ،تعطیالت آخر هفته ،عید پاک یا شب سال نو) را بهدست آورد .مدل بهدستآمده
قادر به پیشبینی متوسط مسافران برنامهریزیشده در  45دقیقه آینده (برای کنترل امنیت) یا 90
دقیقه (برای ورود) در پویایی هر دو صف بود [.]45
اکبری حقیقینژاد و همکاران ( ،)2016بهمنظور کاهش زمان انتظار تا پذیرش بخش اورژانش
بیمارستان ،با بهرهگیری از نظریه صف و روش شبیهسازی ،سه سناریو را پیشبینی کردند که به
کاهش زمان انتظار منتج میشود .این سناریوها عبارتاند از :افزایش تعداد تخت اورژانس؛ کاهش
زمان بستری بیماران اورژانسی تا یکچهارم و تفکیک بیماران اورژانسی داخلی و اورژانسی
جراحی [.]4
مرور مبانی نظری ،استفاده گسترده از شبیهسازی برای تحلیل صف و زمان ارائه خدمات را
نشان میدهد .در بیشتر مطالعات انجامشده در جهت بهبود سیستم سناریوهای پیشنهادی معموالً
نیازمند سرمایهگذاری باال مانند اضافهکردن سرور خدمات بودهاند .کارهای مطالعاتی پیشین را
بهطور عمده میتوان در دو مسیر دید :کیفیت خدمات و ارزیابی عملکرد (با ک.خ.ا کدگذاری

1. Sheykhan
2. Rodríguez, et al.
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میشود) و مدیریت صف (کد م.ص) .از زاویه دید روشی نیز در دو رده تحلیلی /پیمایشی (ت /پ)
و شبیهسازی (ش) قرار میگیرند؛ بنابراین خالصه مطالعات در جدول  ،1ارائه شده است.
جدول  .1خالصه مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش
پژوهشگر

دسته محتوايي

دسته روشي

تقیزاده یزدی و همکاران ()1397
واقفزاده و کریمی ()1397
مرادی و همکاران ()1396
میرزاباقی و جوالی ()1396
رعیتپیشه و تیزرو ()1395
سعادتجو ()1395
عتیقه چیان و ایمان پور ()1395
بهرام چوبین و همکاران ()1394
جعفرنژاد و همکاران ()1393
اصغریزاده ()1393
رضائی پندری و همکاران ()1393
مسگری و باقری نژاد ()1392
کاظمی و همکاران ()1392
آذر و همکاران ()1391
مهدی نیا ()1390
اصغریزاده و همکاران ()1390
ارکات و حسین آبادی فراهانی ()1389
مومنی و همکاران ()1385

ک.خ.ا
م.ص
م.ص
م.ص
ک.خ.ا
م.ص
ک.خ.ا
م.ص
ک.خ.ا
ک.خ.ا
ک.خ.ا
م.ص
ک.خ.ا
ک.خ.ا
م.ص
ک.خ.ا
م.ص
م.ص
م .ص
م .ص
م.ص
م.ص
م.ص
م.ص
ک.خ.ا
ک.خ.ا
م.ص
م.ص

پ/ت
پ/ت
ش ()ED
ش
پ/ت
ش ()ED
پ/ت
ش ()ED
پ/ت
پ/ت
پ/ت
ش
ش
پ/ت
ش
پ/ت
ش
پ/ت
ش
ش
ش
پ/ت
پ/ت
پ/ت
پ/ت
ش
پ/ت
ش

)Rodríguez, et al, (2020
)Akbari Haghighinejad, et al, ( 2016
)Cascone, et al., (2014
)Parimala, (2014
)Choudhury & Medhi, (2010
)Jin, et al, (2009
)Sheykhan, (2007
)Nong, et al., (2005
)Gautam, (2002
)Fodor, et al., (1998

با توجه به جدول  ،1مشاهده میشود که تمرکز پژوهشها بیشتر بر کیفیت خدمات ،برای
مثال در زنجیره ارائه خدمت (کار آذر و همکاران) و رویکرد نیز بر پیمایشی و تحلیلی متمرکز
بوده است .مدیریت صف ـ موضوع پژوهش حاضرـ بهطور مستقیم کمتر موضوع پژوهش بوده
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است و بهعنوان یکی از جنبههای ضامن کیفیت مدنظر قرار گرفته است؛ البته گذشته از رویکرد
سناریونگاری در آیندهپژوهی که در پژوهش رعیتپیشه و تیزرو ( )1395دیده شد ،شبیهسازی را
میتوان یک رویکرد جالب و کاربردی در این حوزه قلمداد کرد .نوآوری پژوهش حاضر از نظر
محتوا ،تمرکز بر بهینهسازی صف است؛ چیزی که در نظریه صف موضوع اصلی است؛ اما توجه
عمیق به این جنبه در مبانی نظری مدیریت خدمات ،همچنین در مورد سیستم تحت مطالعه
(سازمان آب همدان) ،نوآوری موضوعی بهحساب می آید .به لحاظ تئوری روش نیز بهکارگیری
شبیهسازی در این مورد ،نوآوری دیگر پژوهش حاضر است.
 .3روششناسي پژوهش

پژوهش حاضر از نظر ماهیت و اهداف جزو تحقیقات کاربردی محسوب میشود .این پژوهش دو
گونه از اطالعات را دربرمیگیرد :اطالعات و دادههای مربوط به بخشهای مقدماتی و پیشینه
پژوهش از طریق مطالعات کتابخانهای و اطالعات مربوط به سیستم موردبررسی که از نوع
میدانی است و از طریق مشاهده (آمارگیری) ،مصاحبه و استفاده از آمار ،ثبت و جمعآوری شده
است .این پژوهش از نظر ماهیت و روش ،توصیفی ـ تحلیلی است؛ زیرا وضعیت انجام فرآیندهای
شرکت مورد نظر از طریق مشاهده مستقیم مشخص شده و پس از جمعآوری دادههای الزم
مربوط به فرآیندهای در حال انجام در سیستم فعلی که پایه و اساس شبیهسازی سیستم است و
انجام شبیهسازی و بهدستآوردن نتایج صحیح و منطبق بر واقعیت بستگی به صحت و دقت این
اطالعات دارد .برای هر دسته از دادههای یادشده با استفاده از نرمافزار تابع توزیع مناسب
استخراج شده و مبنای مدلکردن این فرآیندها در نرمافزار  EDقرار میگیرد .پس از مدلکردن
سیستم یادشده در نرمافزار ،وضعیت فعلی ارائه خدمات و انجام فرآیندها از نظر سیستمهای صف
مشخص میشود و درنهایت با توجه به اهداف مدنظر (از جمله افزایش رضایت مراجعان به
سازمان و افزایش کارایی کارکنان) سناریوی چندمهارتهکردن کارکنان ،آزمایش شده و برای
سنجش میزان تطابق خروجی مدل شبیهسازی با دادههای واقعی از روشهای استنتاج آماری
استفاده میشود .پزوهش پیش رو از لحاظ روش و زمان گردآوری دادهها ،پیمایشی و از نوع
مقطعی است .قلمرو مکانی این پژوهش واحدهای مالی «شرکت آب استان همدان» است.
در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانهای که شامل مجموعهای از کتابها ،مقالهها و
متون اینترنتی است و نیز با استفاده از مراجعه حضوری و مصاحبه با کارکنان سازمان موردبررسی
و نیز جمعآوری برخی اطالعات از طریق مشاهده و زمانگیری انواع خدمات ارائهشده توسط
کارکنان ،دادههای موردنیاز جمعآوری شد .دادههای جمعآوریشده از سازمان موردبررسی به شرح
زیر است:
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زمان ورود هر ارباب رجوع به واحد کاری؛ نرخ قرارگیری ارباب رجوعان در انواع صف
خدمات؛ زمان ارائه خدمات به ارباب رجوعان توسط کارکنان واحد کاری؛ نرخ پرداختن به سایر
امور متفرقه توسط کارکنان.
مجموعه دادههای جمع آوریشده بررسی و تحلیل شده است و تابع توزیع هر کدام از این
دادهها مشخص شده و با استفاده از این توابع توزیع به مدلسازی فرآیندهای موجود در سازمان
موردبررسی به کمک نرمافزار شبیهسازی اقدام شده است .شکل  ،2رویه اجرایی شبیهسازی را
نشان میدهد.

شکل  .2رویه شبیهسازی
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مفروضات مدل .سیستم موردمطالعه این پژوهش واحد مالی «شرکت آب استان همدان» است.
این بخش  3کارمند دارد 2 .نفر از آنها در باجههای  1و  2خدمات یکسانی ،همچون صدور
قبض آب ،ردیابی بدهیهای معوقه مشترکین ،مطلعکردن مراجعان از وضعیت بدهی خود و ثبت
قبوض پرداختشده ،ارائه میدهند .کارمند دیگر در باجه  3خدماتی همچون پیگیری نصب کنتور
جدید ،بررسی کنتورهای مشکلدار و اقساطیکردن بدهیهای مشترکین ارائه میدهد؛ بنابراین
سیستم دارای سه نوع مراجعهکننده و دو صـف است .اربابرجوعان یا مشتـرکین در هنگام ورود
به واحـد در یکی از صفها قرار میگیرند .صف اول مربوط به خدمتگیری از باجههای  1و 2
است که مشترکین در این صف قرار میگیرند و در هنگام نوبت خود ابتدا به باجه  1مراجعه کرده
و اگر باجه  1در حال خدمتدادن بود به باجه  2مراجعه میکنند .پس از آن یا از سیسـتم خارج
میشوند (نوع  )Aو یا در ادامه برای خدمتگیری از باجه  3به صف دوم میروند (نوع .)B
صف دوم مربوط به خدمتگیری از باجه  3است .مشترکینی که در این صف قرار میگیرند یا
تنها نیاز به خدمتگیری از باجه سوم دارند (نوع  )Cو یا پس از خدمتگیری از باجه  1و  2در
این صف قرار میگیرند .مدل شماتیک سیستم در شکل  ،3نشان داده شده است.

شکل  .3مدل شماتیک سیستم

 .4تحلیل دادههاو يافتههای پژوهش

برای شبیهسازی ابتدا با روش مشاهده و زمانسنجی ،پارامترها و توزیعهای صف مشخص می
شوند .برای مشخصشدن تعداد دادههای الزم برای انجام شبیهسازی ابتدا به کمک یک نمونه
اولیه ( )nبا رابطه  ،1تعداد نمونه اصلی مورد نیاز ( )Nمحاسبه میشود.
رابطه ()1

×δ

)2

,n−1

ε

tα
2

(≥N
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در یک روز با تعداد  88نمونه اولیه از زمان ورود مشتریان و با درنظرگرفتن  α=0/05و
( ε=0/15مقدار خطای موردنظر) و انحراف معیار نمونههای اولیه در رابطه  ،1تعداد نمونه اصلی
برابر با  420مورد مشخص شد؛ بنابراین نمونهگیری تا  4روز دیگر ادامه یافت و درمجموع تعداد
 441نمونه زمان ورود مشترکین بهدست آمد .نکته موردتوجه در نمونهگیری توجه به اوج (پیک)
کاری سیستم است .در این سیستم مراجعات در ساعات مختلف روز و حتی در روزهای مختلف
هفته و ماه متفاوت است .با توجه به صحبتهای بهعملآمده با مدیر واحد این نتیجه حاصل شد
که سیستم در طول روز بین ساعات کاری  10:30الی  13:00بیشترین مراجعه را دارد .1آخر
هفتهها معموالً خلوتتر بوده و  10روز اول هر ماه هم از بقیه روزهای ماه شلوغتر است .با توجه
به این پیک کاری نمونههای موردنیاز از شنبه تا چهارشنبه اول ماه و بین ساعات شلوغی کار
گرفته شده است .خالصه اطالعات بهدستآمده از  441نمونه در جدولهای  2و  ،3نشان داده
شده است.
جدول  .2تعداد و درصد مراجعهکنندگان به هر صف
تعداد مراجعهکنندگان به

تعداد مراجعهکنندگان به

صف اول

صف دوم

369

72

441

%83/7

%16/3

%100

تعداد کل مراجعهکنندگان

جدول  .3تعداد و درصد مراجعهکنندگان به هر باجه پس از قرارگیری در صف اول
تعداد کل مراجعهکنندگان

Type B

Type A

به صف اول

(به صف دوم ميروند)

(از سیستم خارج ميشوند)

369

40

329

%100

%10/8

%89/2

در این مرحله بر اساس دادههای گردآوریشده و با استفاده از ابزار  Autofitدر نرمافزار
نرخ ورود مشترکین و نرخ خدمتدهی هر باجه بهدست آمد .شکل  ،4نمونه تابع توزیع نرخ ورود
مشتریان به سیستم را نشان میدهد .برای نزدیکشدن سیستم شبیهسازی شده به واقعیت ،نرخ
ترک خدمت خدمتدهندگان و نرخ بازگشت به خدمت نیز در مدل دیده شده است .با مشاهده
دقیق سیستم مشخص شد که بهطور متوسط هر کارمند (خدمتدهنده) در مدت  2/5ساعتی که
نمونهگیری انجام شده است 5 ،بار از کار دست میکشد؛ یعنی تقریبا هر  1800ثانیه یکبار و هر
ED

 .1ساعات کاری واحد  8:30تا  14:00است.
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بار بین  5تا  10دقیقه طول میکشد تا به خدمتدهی خود برگردد .بنابراین تابع  MTTFو
 MTTRبرای هر خدمتدهنده در نظر گرفته شد .کلیه خروجیها و تابع توزیعها در رابطه با
نرخهای ورود ،خدمتدهی ،خروج از کار و برگشت به کار خدمتدهندهها در جدول  ،4آورده شده
است.

جدول  .4کلیه تابع توزیعهای سیستم
نوع داده

تابع توزيع

نرخ ورود مشتریان
نرخ خدمتدهی باجه 1
نرخ خدمتدهی باجه 2
نرخ خدمتدهی باجه 3
MTTFتابع توزیع خروج از کار
MTTRتابع توزیع برگشت به کار

()102/37 ، 1/10
()139/64 ، 2/50
(Normal )174/11 ، 79/46
(Normal )274/32 ، 94/98
(NegExp )2250
(Uniform )300 ، 600
Gamma

Weibull

شکل  .4تابع توزیع ورود مشترکین

دادههای بهدستآمده از مرحله قبل وارد نرمافزار شد .مدل شبیهسازی شده با توجه به کانال
های موجود بهصورت شکل  ،5است.
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شکل  .5مدل شماتیک سیستم در نرمافزار ED

صحهگذاری مدل شبیهسازیشده .با صحهگذاری میتوان فهمید که مدل نرمافزاری به
درستی عمل میکند یا خیر؟ روشهای مختلفی برای انجام صحهگذاری مدل وجود دارد .یک
روش این است که مدل را برای ساعات مشخصی اجرا کرده و درنهایت مشخـصات گزارش به
دستآمده را بررسی کرد .برای مثال ،میتوان متوسط طول در صف مربوط به مشتریان را بررسی
و با توجه به منطقی و یا غیرمنطقی بودن نتیجه ،در مورد صحت سیستم نتیجهگیری کرد .برای
دستیابی به نتایج دقیقتر از مشخصات سیستم باید برنامه را به تعداد دفعات بیشتری اجرا کرد؛
البته هرچه تعداد اجرای مدل بیشتر باشد ،نتایجی که بهدست میآید ،به واقعیت نزدیکتر است
[ .]12در اینجا با اجرای مدل به تعداد  100بار در مدت  2/5ساعت (ضریب اطمینان  95درصد)
نتایج بهصورت جدول  ،5است.
جدول  .5پارامترهای مهم سیستم در  100بار اجرای مدل
میانگین تعداد افراد منتظر در صف اول
میانگین تعداد افراد منتظر در صف دوم
درصد اوقاتی که سرور اول در حال خدمت دادن است
درصد اوقاتی که سرور دوم در حال خدمت دادن است
درصد اوقاتی که سرور سوم در حال خدمت دادن است
میانگین مدت زمان انتظار درصف اول (به ثانیه)
میانگین مدت زمان انتظار درصف دوم (به ثانیه)
میانگین مدت زمان حضور در سیستم (به ثانیه)

1/65
1/07
%77
%71
%70
145/76
426/61
386

آزمايش مدل شبیهسازی و تعیین اعتبار آن .منظور از اعتبارسنجی مدل این است که در
یک سطح اطمینان اطمینان حاصل کرد که خروجی مدل شبیهسازی با خروجی دنیای واقعی
برابر است و اینکه مدل طراحیشده معرف دقیقی از سیستم واقعی است .معتبرسازی معموالً از
طریق محکزدن صورت میگیرد؛ یعنی فرایند تکرارشونده مقایسه مدل با رفتار سیستم واقعی.
مراحل انجام معتبرسازی در شکل  ،6نشان داده شده است.
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شکل  .6فلوچارت مراحل انجام معتبرسازی []19

با توجه به اینکه دادههای این مدل در طی  5روز و در هر روز به مدتزمان  2/5ساعت
گردآوری شده است ،برای تطابق این دادهها با مدل طراحیشده ،مدل پنج بار با مدتزمان 2/5
ساعت اجرا و خروجیهای آن یادداشت شد (جدول .)6
با استفاده از آزمونهای آماری و مراحل تعیینشده ،خروجی مدل با دنیای واقعی مقایسه شد.
به این ترتیب میتوان فهمید که مدل تا چه حد به واقعیت شبیه است.
جدول  .6مقایسه خروجی مدل با خروجی سیستم
خروجي مدل

خروجي واقعي

73
80
85
91
83

88
99
82
94
78

ابتدا بررسی میشود که آیا دو مجموعه از دادهها دارای توزیع نرمال هستند یا خیر؟ بدین
منظور از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف 1استفاده میشود .جدول  ،7شامل آزمون فرضهای
درنظرگرفتهشده برای مشخصکردن نرمالبودن توزیع دو مجموعه در نظر گرفته شده است.

1 . Kolmogorov-Smirnov
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جدول  .7آزمون فرض بررسی نرمالبودن توزیع مجموعه دادههای معتبرسازی مدل
انحراف

متغیر

میانگین

مدل

88/20

6/618

سیستم واقعی

82/40

8/555

استاندارد

وضعیت

میزان خطا

Sig

0/05

0/999

توزیع نرمال

0/05

1/000

توزیع نرمال

توزيع

پس از انجام آزمون  K-Sاگر مقدار سطح معناداری ( )Sigبزرگتر از مقدار خطا باشد ،فرض
 H0نتیجه گیری می شود و در صورتی که مقدار سطح معناداری کوچکتر از خطـا باشـد ،فـرض
 H1نتیجه گیری می شود؛ مطابق با رابطه (.)2
H0
عامل  iدارای توزیع نرمال است:
رابطه ()2
H1
عامل  iدارای توزیع نرمال نیست:
نتایج آزمون  K-Sنشان میدهد میزان سطح معـناداری هر دو متغیر بزرگتر از میزان خطا
( )α = 0.05است؛ پس مـیتوان نتیجه گرفت دو مجموعه دادهها دارای توزیع نرمال هستند.
با توجه به اینکه طبیعت دو مجموعه از دادهها بهصورت جفتی نیست و از یکدیگر مستقل
هستند ،قدم بعدی مشخصکردن مشابهبودن واریانسهای دو مجموعه از دادهها است.
میتوان این فرآیند را با انجام آزمون  Fانجام داد .نتایج آزمون در جدول  ،8نشان میدهد که
مقدار آماره  Fآزمون ( )0/541کمتر از مقدار بحرانی ( )1/55است ()Sig>0/05؛ بنابراین فرض
صفر که در بردارنده مشابهبودن واریانسهای برابر در دو مجموعه از دادهها است ،رد نشده و
میتوان با اطمینان  95درصد ادعا کرد که دو مجموعه دادهها دارای واریانسهای یکسان
هستند.
جدول  .8آزمون  Fبرای مقایسه واریانسهای مجموعه دادههای معتبرسازی
فرض صفر :واريانس مجموعه دادههای سیستم واقعي با واريانس
مجموعه دادههای مدل برابر است.
میانگین سیستم واقعی
میانگین مدل
مقدار F
بحرانی F
Sig

88/20
82/40
0/541
1/55
0/483

در ادامه برای انجام آزمون  Tباید میانگین و انحراف استاندارد دو مجموعه از دادهها محاسبه
شود .فرمول موردنظر در این آزمون برای محاسبه آماره در رابطه  ،3نشان داده شده است.
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رابطه ()3

)𝑛1 𝑛2 (𝑛1 + 𝑛2 − 2
𝑛1 + 𝑛2

√

) (𝑋̅1 − 𝑋̅2
√(𝑛1 − 1)𝑠12 + (𝑛2 − 1)𝑠22

=𝑡

در رابطه :3
 :X1میانگین مجموعه دادههای سیستم واقعی
 :X2میانگین مجموعه دادههای مدل
 :n1تعداد دادههای سیستم واقعی
 :n2تعداد دادههای مدل
 :𝑆12واریانس مجموعه دادههای سیستم واقعی
 :𝑆22واریانس مجموعه دادههای مدل.
جدول  ،9آزمون فرضهای درنظرگرفتهشده برای انجام آزمون  Tرا به همراه نتایج این
آزمون با درنظرگرفتن  α = 0.05نشان میدهد .نتایج حاکی از آن است که آماره محاسبهشده
برای این آزمون  -1/199و مقدار سطح معناداری برابر با  0/265است .این مقدار بیشتر از میزان
خطای درنظرگرفتهشده است ()Sig>0/05؛ بنابراین تفاوت معناداری بین میانگینهای مجموعه
دادههای سیستم واقعی و دادههای مدل مشاهده نشد .پس با اطمینان  95درصد ،فرض صفر
مبنی بر برابری میانگینهای سیستم واقعی و مجموعه دادههای مدل ،رد نشد.
جدول  .9آزمون فرض و نتایج آزمون T

فرض صفر :میانگین مجموعه داده های سیستم واقعي و مجموعه داده های مدل برابرند.
متغیر
مدل
سیستم واقعی

میانگین
88/40
82/20

انحراف استاندارد
6/618
8/555

آماره t

Sig

-1/199

0/265

طراحي آزمايشها .در این قسمت با بررسی سناریوهای ممکن ،رفتار سیستم بررسی میشود و
سعی بر آن است تا با طراحی مجدد گردش کار به کارایی باالتری از سیستم دست یافت؛
بنابراین دراین مرحله راهکارهای ممکن برای کاهش زمان انتظار مشتریان در صف و همچنین
در سیستم بررسی میشود .در اینجا راهکارهایی را که هیچ هزینهای دربرندارد و یا بسیار ناچیز
است ،موردبررسی قرار میگیرد.
با بررسی پارامترهای مهم سیستم می توان گفت که چون هر سه خدمتدهنده 2 ،و  3در هر
لحظه بهطور میانگین به ترتیب  07/77درصد 0/71 ،درصد و  0/70درصد در حال خدمتدادن
هستند و بنابراین اوقاتی پیش میآید که یک خدمتدهنده در حال خدمتدادن نیست؛ درحالیکه
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خدمتدهندگان دیگر با صف رجوعکنندگان روبهرو هستند؛ بنابراین احتماالً بتوان با ایجاد
همکاری بین خدمت دهندگان و یا تغییر فرآیند گردش کار زمان انتظار کل مراجعهکنندگان در
سیستم را کاهش داد .در جدول  ،10سناریوهای ممکن برای طراحی مجدد فرآیند و تقسیم کار
ارائه شده است.
جدول  .10سناریوهای ممکن بهبود سیستم
شماره

سناريو

توضیحات

1
2
3
4

توسعه مهارت
توسعه مهارت
تخصصیکردن فرآیند انجام امور
چند مهارتهکردن کارکنان

توسعه مهارتهای خدمتدهندههای شماره  1و 2
توسعه مهارتهای خدمتدهنده شماره 3
تقسیم کار و تخصصیکردن فرآیند انجام امور
توسعه مهارتهای هر  3خدمتدهنده

در مدل سناریو اول که در شکل  ،7نشان داده شده است ،می توان به خدمتدهندگان  1و 2
مهارت و نوع کاری که خدمتدهنده  3انجام میدهد را آموزش داد تا مراجعهکنندگانی که در
صف اول قرار می گیرند و خدمت دریافت میکنند و در مرحله دوم نیاز به خدمتگیری از باجه 3
پیدا میکنند ،دیگر به باجه  3نروند و همان خدمتدهندگان 1و  2کار مراجعهکننده را انجام
دهند؛ بنابراین مراجعهکنندگان نوع  Aو  Cبه صف اول میروند و نوع  Bبه صف دوم.

شکل  .7مدل شماتیک سناریوی اول در نرمافزار ED

سناریوی دوم در شکل  ،8نشان داده شده است .این همان مدل وضع موجود است که تنها
یک کانال از صف اول به سرور سوم وصل شده و توضیح آن میتواند به این صورت باشد که
اگر در صف اول افراد در حال انتظار بودند و در این حال سرور سوم بیکار بود ،شروع به خدمت
دادن به افراد منتظر در صف اول نماید که در این صورت سرور سوم باید کار و مهارت خدمت-
دهندگان دیگر را بیاموزد و بهعنوان یک پشتیبان عمل کند.
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شکل  .8مدل شماتیک سناریوی دوم در نرمافزار ED

سناریوی سوم در شکل  ،9نشان داده شده است .در این مدل تقسیم کار بر اساس نوع
مراجعهکنندگان انجام شده است و هر یک از سرورها فقط به یک نوع از مراجعهکنندگان
خدمترسانی میکنند و مثالً سرور اول خدمتدهنده به مراجعهکنندگان نوع  ،Aسرور دوم خدمت
دهنده به  Bو به همین صورت سرور دیگر به نوع .C

شکل  .9مدل شماتیک سناریوی سوم در نرمافزار ED

سناریوی چهارم در شکل  ،10نشان داده شده است .در این سناریو تصمیم گرفته شد که با
آموزش هر سه خدمتدهنده آنها را قادر ساخت تا بتوانند به هر سه نوع مراجعهکننده  B ،Aو C
خدمت دهند؛ بنابراین مدل بهصورت شکل  ،10تغییر پیدا کرد.

شکل  .10مدل شماتیک سناریو چهارم در نرمافزار ED
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بنابراین صف سیستم به یک صف تغییر پیدا کرد که در آن درصد انواع مراجعهکنندگان به
صف بهصورت جدول  ،11در مدل اصالح شد.
جدول  .11تعداد و درصد مراجعهکنندگان بر اساس نوع
تعداد کل مراجعهکنندگان

Type C

Type B

Type A

441
%100

72
%16/3

40
%9

329
%74/7

درنهایت هر  4سناریو بررسی و تنها سناریو چهارم موجب بهبود سیستم شد که در ادامه این
سناریو بررسی خواهد شد .با توجه به تابع توزیع خدمتدهی و میانگین خدمتدهی که در ابتدای
پژوهش بهدست آمد (جدول  ،)4زمانهای مشخصشده در جدول  ،12حاصل شد.
در جدول زمانهای خدمتدهی با توجه به زمانهایی که زیر آنها خط کشیده شده است،
تخمین زده شده است .برای مثال نرخ خدمتدهی باجه  3به رجوعکنندگان نوع  Aاز میانگین
نرخ خدمت دهی باجههای  1و  ،2محاسبه شده است .با توجه به اینکه در این پژوهش هدف
پیشبینی سناریوی بهبود است ،از تخمین دادهها استفاده شده است.
جدول  .12میانگین زمان خدمتدهی هر باجه به هر مراجعهکننده
Type

A

B

C

باجه خدمتدهنده
باجه 1

139/64

باجه 2

174/11

باجه 3

156/87
())139/64+174/11(/2

413/96
()139.64+274.32
448/43
()174/11+274/32
413/19
()156/87+274/32

274/32
274/32
274/32

در ادامه با توجه به اطالعات موجود ،سناریو طراحی و مدل  100بار اجرا شد .نتایج عملکرد
های مهم در مقایسه با وضع موجود به شرح جدول  ،13بهدست آمد.
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جدول  .13مقایسه مشخصهای سیستم و سناریو در  100بار اجرای مدل
سناريوی بهبود

وضع موجود

مشخصه

1 /5
تنها صف موجود

1/65

میانگین تعداد افراد منتظر در صف اول

1/07
145/76

میانگین تعداد افراد منتظر در صف دوم
میانگین مدتزمان انتظار درصف اول

426/61

میانگین مدتزمان انتظار درصف دوم

0/76
0/71
0/70

درصد اوقاتی که سرور اول در حال خدمتدادن است.
درصد اوقاتی که سرور دوم در حال خدمتدادن است.
درصد اوقاتی که سرور سوم در حال خدمتدادن است.

119/42
تنه
ا صف موجود
0/75
0/75
0/66

با توجه به اینکه در سیستم جدید وضعیت تعداد صفها از دو به یک تغییر یافته است،
مقایسه این دو ستون خیلی منطقی به نظر نمیرسد؛ بنابراین باید از مهمترین عامل در ارزیابی
سیستم ،یعنی میانگین زمان حضور کل مراجعهکنندگان در سیستم استفاده کرد .به این ترتیب با
 5بار اجرای مدل فعلی و مدل سناریو و میانگینگیری از زمانهای حضور مراجعهکنندگان
سیستم در هر بار اجرای مـدل ،نتایج جدول  ،14حاصل میشود .برای اطمینان از نتایج الزم
است اختالف بین دادهها آزمون آماری شود .این آزمون در ادامه بررسی خواهد شد.
جدول  .14میانگین مدتزمان حضور مراجعهکنندگان در سیستم
سناريوی بهبود

وضع موجود

اجرا

280
370
317
306
332

400
360
374
407
390

1
2
3
4
5

321

386

میانگین

اگرچه استفاده از آزمون فرضها نمایانگر وجود یا عدموجود اختالف بین دو گزینه است ،اما
معموال استفاده از فواصل اطمینان برای مقایسات بین دو گزینه است .دیدگاه استفاده از فاصله
اطمینان درواقع تغییریافته دیدگاه استفاده از آزمون فرض است و درحقیقت بیانگر بازهای است
که انتظار میرود اختالف موجود بین دو گزینه در آن یافت شود .معموالً برای این منظور از یک
فاصله اطمینان  95درصدی استفاده میشود [.]11
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در اینجا برای بررسی وضعیت اختالف دادهها از آزمون  Tزوجی استفاده میشود .این تحلیل
در جدول  ،15ارائه شده است.
جدول  .15آزمون  tزوجی برای بررسی تفاوت میانگینهای وضع موجود و سناریوی بهبود
فرض صفر :میانگین دادهها در دو حالت وضع موجود و سناريوی بهبود با هم برابرند.
مرحله
وضع موجود
بهبود

میانگین
386/20
321

انحراف استاندارد
19/18
32/80

T

)P-Value (Sig

2/907

0/044

با توجه به جدول  ،15نتایج آزمون  tوابسته برای مقایسه میانگین دادهها در وضع موجود و
در سناریوی بهبود آورده شده است .مقدار آماری آزمون برابر با  3/006و سطح معناداری آن برابر
با  0/04محاسبه شد .این مقدار از میزان خطا ،یعنی  ،0/05کمتر است؛ در نتیجه فرض صفر که
نمایانگر برابری میانگینهای دادهها در وضع موجود و سناریوی بهبود است ،رد میشود و با
اطمینان  95درصد وجود تفاوت بین میانگینها «معنادار» است.
با مقایسـه اطالعات حاصل میتوان گفت که حدود  60ثانیه ( 1دقیقه) در وقت هر
مراجعهکننده صرفـهجویی شده است؛ بنابراین میتوان با تدابیر ممکن و تدوین برنامه آموزشی
جریان کار را به شکل گفتهشده تغییر داد.
يافتههای مديريتي .بخش خدمات در حال تبدیلشدن به عامل رقابتی تعیینکننده در بازارهای
جهانی است .با افزایش اهمیت این بخش ،مدیریت آن از جنبههای گوناگون برجسته میشود.
خدمات در اقتصادهای توسعهیافته اهیمت زیادی یافته است .در کشورهای درحالتوسعه ،نظیر
ایران ،نیز این امر ضریب اهمیت افزونتری پیدا میکند؛ چراکه اثر اهرمی آن در پیشرفت،
ملموستر خواهد بود؛ بنابراین کیفیت خدمات ارائهشده در این عرصه حرف اول را میزند .برای
دستیابی به کیفیت باالتر ،مطالعه و مالحظه روند برنامهریزی ،اجرا و کنترل خدمات الزم است.
ماهیت ناملموس خدمات ،مشارکت مشتری در فرایند خدمتدهی و تحقق فرآیند همزمان با
حضور مشتری و پویاییهای انسانی خاص در این نوع عملیات ،جنبه منحصربهفرد عملیات
خدماتی را نشان میدهد .در این مطالعه با بهکارگیری رویکرد شبیهسازی ،یک سیستم خدماتی
تحلیل شد .همانطور که شیخان ( )2007بیان میدارد ،بهطورکلی عواملی که در سازمانهای
خدماتی بر کیفیت ارائه خدمات اثر میگذارد ،میتواند شامل مدیریت پاسخگویی به خدمات،
اطالعرسانی به مراجعهکنندگان ،سرعت و دقت در ارائه خدمات ،طول صف ،استفاده از فناوری
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های جدید در ارائه خدمات ،رفتار مناسب کارمندان در برخورد با اربابرجوعان و مشتریان و
امینبودن کارمندان در خصوص اطالعات آنها باشد.
نکتهای که رضائیپندری و همکاران ( ،)1393به نقل از لین و همکاران ( ،)2010بیان
داشتهاند ،این است که استاندارسازی خدمات یک عامل اصلی است .انتزاع و اندازهگیری خدمات
دشوار است .تنوع بخشهای خدماتی ایجاد یک چارچوب خدماتی را با دشواری مواجه ساخته
است .مشکالت ذاتی در ایجاد مدلهای استاندارد برای خدمات بهدلیل ماهیت خاص تبادل
خدمات نیز به اندازه پیچیدگی فرآیندهای طراحی و ارائه خدمات ،رویکردهای ویژهای را میطلبد.
بنا بر یافتههای محمدلو و همکاران ( ،)1390با توجه به اهمیت مشتریمداری و تکریم ارباب
رجوع یکی از مهمترین مسائلی که در سازمانهای خدماتی بر آن تأکید میشود ،حفظ کرامت و
حرمت اربابرجوعان و ارزشدهی به آنها است .توجه به این مهم نشاندهنده شایستگی مدیران
و بیتوجهی به آن نشاندهنده ضعف مدیریت در سازمان است؛ ازاینرو الزم است تا معیارهای
عملکرد صف تحلیل شود و راهکارهایی برای کاهش طول صف توسط مدیران در پیش گرفته
شود .با توجه به اینکه اینگونه تصمیمها معموالً سرمایهبر هستند ،انتخاب روشهایی که بهترین
نتیجه ممکن را با کمترین هزینه در برداشته باشند ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .بیتوجهی
به ابزارهای نوین موجود درنهایت باعث عدماطمینان در تصمیمگیری خواهد شد؛ ازاینرو
صاحبنظران همواره به دنبال مجهزکردن تصمیمگیرندگان به ابزارها و فنهای جدید هستند تا
تصمیمها همراه با درجه اطمینان باالیی همراه باشد.
اصلیترین و درعینحال حساسترین وظیفه یک مدیر ،تصمیمگیری است؛ بنابراین اتخاذ
روشهایی که این فرآیند را به ایدهآلترین نتیجه رهنمون سازد ،اهمیت دارد .روشهای مختلفی
برای کمک به مدیران در شناخت و بهبود عملکرد و تصمیمگیری در مورد سیستمها وجود دارد
که بهکارگیری آنها به نوع سیستم و مسئله مورد نظر بستگی دارد .بهکارگیری همه آنها در
مورد یک سیستم خاص نه به سادگی امکانپذیر است و نه نتیجه مفیدی خواهد داشت؛ بنابراین
سؤالی که برای مدیران مطرح میشود ،روش و ابزار کاهش زمان انتظار و چگونگی استفاده از آن
است .یا آنکه با توجه به شرایط سازمانها چه راهکارهایی برای رسیدن به رضایتمندی بیشتر
مراجعهکنندگان با رویکرد اصالح فرآیندهای کاری وجود دارد .برای پاسخگویی با این پرسش
میتوان از شبیهسازی استفاده کرد .شبیهسازی شیوهای پویا است که میتواند بسته به شرایط
تصمیمگیری ،بهترین راهکار را برای تصمیمگیری مدیران در جهت اصالح فرآیند انجام کار
معرفی کند.
نکته قابلتوجه در این پژوهش ،بهبود سیستم خدمتدهی با توجه به سناریوی پیشنهادی
است؛ بهنحویکه با آموزش و چندمهارتهکردن کارکنان میتوان زمان انتظار مراجعهکنندگان
سیستم را تا حد زیادی کاهش داد .با توجه به کمهزینهبودن ،این راهکار میتواند بسیار موردتوجه
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مدیریت قرار گیرد؛ همچنین در صورتی که بتوان برای دریافت خدمات انعطاف ایجاد کرد ،برای
مثال بتوان دریافت خدمات را از مرحله دوم نیز شروع کرد ،موضوع باال صادق است .در هر دو
حالت باال نرخ انتظار در صف به صفر میرسد؛ درصورتیکه نرخ خدمتدهی خدمتدهندهها ثابت
است؛ بنابراین مهندسی مجدد فرآیندهای انجام کار با هدف کاهش زمان انتظار در صف و
سیستم و با رویکرد شبیهسازی میتواند بیشتر موردتوجه پژوهشهای آتی قرار گیرد.
نتایج این پژوهش نشان داد که با اجرای فرآیند پیشنهادی میتوان زمان انتظار در سیستم را
کاهش داد و به هدف اصلی که جلب رضایت مراجعهکنندگان است ،دست یافت .در سازمانهای
خدمات عمومی ،دالیلی از قبیل حساسیت حاکمیتی ،تداوم رابطه با مشتری (در حد مادامالعمر) و
روابط بلندمدت ،تخصصیبودن کار و فراگیربودن سبب شده است که مدیریت مشتریان شکل و
سیاق ویژهای داشته باشد و گرایش خاصی از مدیریت عملیات خدمات را شکل دهد .مدیران
تمایل دارند که بهگونهای رضایت مشتریان را تأمین کنند .در این میا ،طراحی و مدیریت صف
میتواند تأثیر زیادی داشته باشد .ازآنجاکه انتظار مشتریان ،بهدلیل ماهیت این دسته از خدمات،
بیشتر بر عدالت خدمترسانی معطوف است ،مدیریت صف یکی از توجهات اساسی مدیران
عملیات عمومی است که در این پژوهش مدنظر قرار گرفت.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

هدف پژوهش حاضر این بود تا با بهکارگیری رویکرد شبیهسازی ،سیستم خدمتدهی در واحد
مالی اداره آب استان همدان را با درنظرگرفتن تمام عوامل مؤثر بر آن شبیهسازی کند و با یافتن
فرآیندهایی که به تشکیل گلوگاه و کاهش کارایی خدمتدهندها و نیز اتالف زمان مشترکین
منجر میشوند ،راهکاری کمهزینه برای بهبود و اصالح فرآیندهای موجود ارائه دهد .به لحاظ
روششناسی این پژوهش در حوزه بهینهسازی از طریق شبیهسازی قرار میگیرد .بهینهسازی از
طریق شبیهسازی از جمله تکنیکهای نوین مبتنی بر واقعیت است که عمالً از دهه  1990در
حوزه صنعت و خدمات مورداستفاده قرار گرفته است .این تکنیک از فرضهای سادهکننده مثل
قطعیبودن رویدادهای واقعی (زمان بین ورود مشتریان ،زمان خدمتدهی ،زمان خرابشدن و یا
تعمیر) و یا خطیبودن روابط ریاضی اجتناب کرده و تالش میکند مسائل را همانگونه که در
دنیای واقعی وجود دارند ،مدلسازی کند.
شبیهسازی بر خالف مدلهای دیگر ،یک راهحل بهینه واقعی ارائه نمیدهد؛ بلکه توصیفی از
شرح رویدادهایی ارائه میکند که تحت شرایط مطمئن در سیستم اتفاق میافتند .در شبیهسازی
روشهای متعددی وجود دارد که کارشناسان از آن برای بهینهسازی و بهبود عملکرد سیستم
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بهره میبرند .در نتیجه پژوهشهای روزتی 1و همکاران ( ،)2009یکی از پرکاربردترین روشها
در تکنیک بهینهسازی شکل گرفت که «روش شبیهسازی با تولید سناریو» است .در این روش
تعداد محدودی سناریو بر اساس مشاوره با خبرگان ،الگوبرداری از شرکتهای رقیب و یا طراحی
آزمایش تولید میشود .هر طرح یا سناریو بهطور مجزا با کمک نرمافزار شبیهسازی ،مدل شده و
به اندازه کافی تکرار میشود .در هر تکرار مقادیر متغیرهای تصمیم و توابع هدف ،ذخیره شده و
برای تحلیلهای آماری و مقایسه سناریوها بهکار میرود.
با بررسی مدل شبیهسازیشده در نرمافزار این مطلب حاصل شد که مدل بهدرستی عمل
میکند و با سیستم موردنظر تطابق دارد .در ادامه ،پژوهش بهدنبال راهکارهای ممکن برای
کاهش زمان انتظار مشترکین در صف و سیستم بود و با توجه به هدف تحقیق مبنی بر بهبود
سیستم با حداقل هزینه ،سناریوی چندمهارتهکردن کارکنان برای اصالح روال کاری بررسی و
تحلیل شد .با آموزش و اصالح فرآیند میتوان هر سه کارمند را توانا کرد تا بتوانند به هر سه نوع
مراجعهکننده  B ،Aو  Cخدمترسانی کنند؛ بنابراین شکل مدل تغییر کرد .صف سیستم به یک
صف تغییر پیدا کرد که در آن نسبت انواع مراجعهکنندگان به صف در مدل اصالح شد .با فرض
اینکه کارمند کار جدید را با همان زمان کارمند دیگر انجام دهد ،زمان خدمتدهی به مراجعه
کننده توسط باجههای دیگر پیشبینی و با توجه به مدل جدید و اطالعات بهدستآمده تغییرات
موردنیاز در مدل اعمال شد .برای دقت باالتر واریانس تابع توزیع خدمتدهی نیز تعدیل شد.
با مقایسـه اطالعات بهدستآمده و میانگینگیری از نتایج  5بار اجرای مدل ،میتوان دید که
حدود  1دقیقه در وقت هر مراجعهکننده صرفهجویی شده است .آزمون آماری نیز وجود تفاوت
معنادار در دو مدل موجود و سناریوی بهبود را تأیید میکند؛ بنابراین هدف موردنظر با استفاده از
نرمافزار شبیهسازی  EDو با طراحی سناریوی چندمهارتهکردن کارکنان محقق شد .هرچند نتایج
پژوهش نشاندهنده آن است که با اطمینان باال میتوان فرآیند انجام کار را به شکل گفته شده
تغییر داد ،اما برای تحلیل دقیقتر باید میانگین و واریانس زمان ارائه خدمات بعد از آموزش
کارکنان و اصالح فرآیند دوباره ثبت و توابع توزیع خدمتدهی جدید را به دست آورد ،مدل جدید
شبیهسازی شده را بار دیگر با توابع توزیع جدید (نه پیش بینی شده) اجرا کرد .این مورد با یافته
های پژوهشی مشابه قابلتطبیق است.
در پژوهشهای صورتگرفته در زمینه سیستمهای خدماتی ،پیشنهادهای ارائهشده غالب ًا
متمرکز بر تعداد سرورها و یا خدمتدهندهها است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که در
کارهای خدماتی با انواع و نرخ مختلف مراجعهکنندگان ممکن است بتوان با اصالح روش انجام
کار ،تقسیم مجدد کار ،ایجاد انعطافپذیری در مراحل انجام کار و اقداماتی از این دست ،زمان
1. Rossetti
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انتظار در صف و در سیستم را کاهش داد؛ بدون آنکه درصد زمان فعالیت خدمتدهندهها
(نیروهای خدماتی) تغییر محسوسی بپذیرد .در سناریوی پیشنهادی این پژوهش زمان فعالیت
خدمتدهندهها تغییر زیادی نداشت؛ بااینحال زمان انتظار در سیستم بهطور میانگین تا یک
دقیقه کاهش یافت .در سیستمی که دو مراجعهکننده برای دریافت خدماتی دو مرحله وارد یک
سازمان با دو خدمتدهنده ( 2صف مجزا و هر صف برای یک مرحله از کار) میشوند ،هر دو نفر
باید بهصورت متوالی در صف اول و دوباره در صف دوم برای دریافت خدمات قرار گیرند؛ ولی در
صورت امکان ارائه خدمت مرحله یک و دو توسط هر دو خدمتدهنده ،یکی از مراجعهکنندگان در
صف اول و دیگری در صف دوم برای دریافت خدمات قرار میگیرند .به این ترتیب زمان انتظار
در صف به صفر میرسد.
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