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مدلي كاربردي در ترسيم فرايندها    

54

چكيده
IDEF ، نامي مشترك براي گروهي از زبانهاي مدل سازي است. در اين بين IDEF-0 ابزاري است 
كه براي مدل سازي فعاليتهاي انجام گرفته در يك كسب و كار و مستندسازي، طراحي، تجزيه و تحليل، 
برنامه ريزي و يكپارچه كردن يك سيستم به كار مي رود. در اين مقاله ابتدا فرايند و فرايندگرايي مورد 
بررسي قرار مي گيرد و سپس اشاره اي به ابزارها و مدل هاي مستندسازي فرايندها مي شود. در ادامه 
تاريخچه شكل گيري IDEF و تعاريف و كاربرد IDEF-0 مورد واكاوي قرار مي گيرد. اما شايد بخش 
اساسي اين مقاله، معرفي عناصر پنج گانه موجود در IDEF-0 و انواع ارتباطات موجود در مدل باشد. 
ما سعي كرده ايم عالوه بر توضيح موارد گفته شده، با ارائه يك مثال كاربردي خوانندگان را بيشتر با 

اين مدل آشنا كنيم.

 IDEF-0:
مدلي كاربردي در ترسيم فرايندها    

اكرم اميني
مجتبي رفيعي سياوشكالئي
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مدل سازي  تكنيك  يك  كه   IDEF-0 مدل 
مفهومي يكپارچه است مورد بررسي قرار 

گرفته است.

 IDEF نحوه شكل گيري مدل هاي
 IDEF (Integration Definition for
آن  توان  مي  كه   ،  (Function Modeling
سازي  مدل  براي  يكپارچه  »تعريف  به  را 
استانداردي  كرد،  ترجمه  كاركردها« 
درخواست  به   1981 سال  در  كه  است 
نيروي هوايي ارتش آمريكا به عنوان يك 
تهيه  براي  متدولوژي عمومي  استاندارد و 
از  شده  تعريف  و  يكنواخت  مدل هاي 
چگونگي ارتباط بين فعاليتها، كاركردها و 
وظايف، فرايندها و عمليات مختلف مورد 
پردازش  چگونگي  و  سازمان  يك  نياز 
اطالعات آنها، ايجاد شده است. اين مدل 
در سال 1993 توسط موسسه استاندارد و 
تكنولوژي آمريكا، به عنوان يك استاندارد، 
زاده،  )رحمان  گرفت.  قرار  پذيرش  مورد 

)1386

خانواده  در  موجود  مدل هاي  معرفي 
IDEF

شروع   IDEF-0 از   IDEF استاندارد 
كرده  پيدا  ادامه  سطح   18 تا  و  شده 
خود  خاص  كاربرد  سطح  هر  و  است 
براي   IDEF-1 از  مثال  عنوان  به  دارد.  را 
 IDEF-2 از  و  اطالعاتي  مدل هاي  ساخت 
استفاده  پويا  مدل هاي  ساخت  براي 

)Process analysis)؛
! بهبود فرايندها )Process Improvement)؛

!مميزي فرايندها )Process Audit)؛
كه  آموخت  خواهيم  مقاله  اين  در  ما 
مناسب  ابزار  يك  عنوان  به   IDEF مدل 
شناسايي  بتوانيم،  تا  كند  مي  كمك  ما  به 
و  فرايندها  بين  تعامل  تعيين  فرايندها، 
ترسيم فرايندها را به نحو مطلوبتري انجام 
در  مدل  اين  ردپاي  كه  چند  هر  دهيم. 
ساير اقدامات گفته شده نيز به خوبي قابل 

مشاهده است.

مستندسازي  روشهاي  و  مدل ها  انواع 
فرايندها

مدل های  و  روشها  خصوص  در 
با   ، سازمانها  در  فرايندها  مستندسازی 
بررسی كتابها و مقاالت مختلف، مي توان 
هشت مدل يا روش مستندسازی را نام برد 
بوده  خاصی  ويژگيهای  دارای  هريك  كه 
وبرای نيل به هدفی طراحی شده اند. اين 

مدل ها عبارت اند از: 
داده،  گردش  نمودار  پورتر،  مدل 
نمودارهای جريان، تكنيك های مدل سازی 
مدلسازي  زبان  يكپارچه،  مفهومی 
بلوكي،  نمودار   ،(UML( شده  يكسان 
پشتي.  الك  نمودار  و  پروانه اي  نمودار 

)اسماعيل پور، 1387(
با توجه به اين كه هر يك از روشهاي 
ويژگيهاي  و  مراحل  داراي  شده،  ياد 
تنها  مقاله  اين  در  هستند،  خود  خاص 

مقدمه
نظير  استانداردهايي  ورود  با 
كار،  و  كسب  عرصه  در   ISO9001:2000
شناخت  و  فرايندگرايي  بر  پيش  از  بيش 
و مديريت فرايندها در سازمان تاكيد شد. 
استاندارد  ويرايش  آخرين  مطالعه  با  حتي 
شويم  مي  متوجه   (ISO 9001:2008( ايزو 
كه حركت سازمانها به سمت فرايندگرايي 
اي،  وظيفه  هاي  محدوده  از  خروج  و 
اخير،  سالهاي  در  است.  مهار  غيرقابل 
راستاي  در  خوبي  حركات  ما  كشور  در 
شروع  فرايندگرايي  سمت  به  حركت 
اجراي  با  شركتها  برخي  و  است  شده 
فرايندها،  مجدد  مهندسي  هاي  پروژه 
سعي   ... و  سيگما  شش  فرايندها،  بهبود 
و  خود  اشكاالت  رفع  و  شناسايي  در 
داشته اند.  گرايي  فرايند  سمت  به  حركت 
اين  تمام  اجراي  در  اساسي  نكته  اما 
پروژه ها و حركت به سمت فرايندگرايي، 
فرايند  شناخت مفاهيم اساسي موجود در 
فرايندها  نمايش  و  مستندسازي  سپس  و 
با استفاده از مدل هايي است كه عالوه بر 
قابل درك و كاربردي بودن، جامعيت نيز 
 IDEF-0 ،داشته باشند. يكي از اين مدل ها
است. در اين مدل از تعريف كليشه اي و 
مهمي  عناصر  با  و  خارج  فرايند  تكراري 
آشنا  فرايند،  در  مكانيزم  و  كنترل   نظير 

مي شويم.

فرايند و فرايندگرايي
از  مجموعه  يك  مي توان  را  فرايند 
استفاده  با  كه  دانست  متوالي  فعاليتهاي 
خروجي  نهايت  در  وروديها  و  منابع  از 
ايجاد  مشتري  براي  افزوده  ارزش  داراي 

مي كنند. 
بر اساس استاندارد ISO 9001:2001 ) و 
)ISO 9001:2008 استاندارد   اوليه  نسخه 
اقداماتي كه بايد در قالب نگرش فرايندي 
)مؤسسه  از:  عبارت اند  شوند  انجام 

استاندارد و تحقيقات صنعتي،1380(
 Process( فــرايندهـــا  شـــناسايي   !

Identification)؛
 Process( فـــرايندها  بين  تعامل  تعيين   !

Interaction)؛
! ترسيم فرايندها )Process mapping)؛

! كنترل فرايندها )Process control)؛

فراينــدها  تحلــيل  و  تجــزيه   ! 

فعاليتها

مكانيزم/منابع

كنترل ها

وروديهاخروجيها

IDEF-0 شكل 1: مدل  عمومي

http:\\www.idef.com/idef0.htm
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مدنظر  مقاله  اين  در  كه  آنچه  شود.  مي 
ساخت  براي  نيز   IDEF-0 يعني  است، 
قرار  استفاده  مورد  كاركردي   مدل هاي 

مي گيرد. )رحمان زاده، 1386(

IDEF-0 چيست و چه كاربردي دارد؟
براي  روش  يك   IDEF-0 مدل 
مدل سازي تصميمات، اقدامات و فعاليتهاي 
سيستم  يا  سازمان  يك  در  گرفته   صورت 
و  طراحي  »تكنيك  از  مدل  اين  است. 
نشئت   ،(SADT( يافته«  ساخت  تحليل 

گرفته است. )رحمان زاده، 1386(
گفت  توان  مي  ديگري  تعريف  در 
مدل سازي  زبان  يك  روش  اين  كه 
مجدد  مهندسي  توسعه،  تحليل،  براي 
اطالعاتي،  سيستم هاي  يكپارچگي  و 

مهندسي  تحليلهاي  و  كاري  فرايندهاي 
نرم افزار است.

http://syque.com/quality_tools/tool-
book/IDEF0/when.htm((
بخش  در  كه  همانگونه  نهايت  در  و 
ساخت  براي   IDEF-0 شد،  گفته  نيز  قبل 
قرار  استفاده  مورد  كاركردي   مدل هاي 
مي گيرد. به عنوان مثال يكي از كاركردهاي 
اداره پست، جابجايي پيامهاي مكتوب بين 
براي  اما  است.  مختلف  مقاصد  و  مبادي 
انجام اين كاركرد، تعدادي وظيفه، فعاليت 
يا فرايند مورد نياز است. قطعا« فرايندهاي 
به  تا  باستان  دوران  از  كاركرد  اين  انجام 
هدف  با  است.يعني  يافته  تغيير  امروز 
و  تكنولوژي  با  متناسب  و  كارايي  ارتقاي 
از  نامه  انتقال  فرايند  و  روز، روش  دانش 

تغييرات  دستخوش  ديگر  جاي  به  جايي 
اساسي شده است. به عبارت ديگر فرايند 
فرايندي  و  خارج  دور  از  چاپاري  دوران 
نو و متناسب با تكنولوژي روز جايگزين 
آن شده است ودر اينجاست كه مي توانيم 
و  خروجيها  وروديها،   IDEF0 كمك  با 
كنيم. ترسيم  را  جديد  فرايند  ابزارهاي 

)رحمان زاده، 1386(

IDEF-0  عناصر پنج گانه مدل
 1 شماره  شكل  در  كه  همانگونه 
پنج  داراي   IDEF-0 مدل  است،  مشخص 
خروجي،  فعاليت،  ورودي،  است:  عنصر 
ادامه  در  كه  مكانيزم)منابع(  و  كنترل 
يك  هر  مورد  در  مختصري  توضيحات 

ارائه مي شود.

IDEF-0 جدول 1: انواع ارتباطات و وابستگي ها در مدل

(http://syque.com/quality_tools/toolbook/IDEF0/when.htm)
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نيازهاي مشتريان، برنامه ها و...
براي  كه  اقداماتي  مجموعه  فعاليت:   .5
صورت  خروجي  به  وروديهاي  تبديل 

مي گيرد. 

(http://www.idef.com/idef0.html و http://
syque.com/quality_tools/toolbook/
IDEF0/idef0.htm( 

مدل  در  ها  وابستگي  و  ارتباطات  انواع 
IDEF-0

اين  به  بايد   IDEF-0 مدل  ترسيم  در 

شده به وسيله يك فعاليت.
از  اي  مجموعه  مكانيزم)منابع(:  بردار   .3
تشكيل  اجزاي  و  كار  و  ساز  كه  بردارها 
نشان  را   IDEF مدل   در  فعاليتها  دهنده 
و  ابزارهاي  مثال:  عنوان  به  مي دهند. 
يك  انجام  براي  شده  استفاده  تجهيزات 

فعاليت، افراد و ماشين آالت انجام كار.
بردارها  از  اي  مجموعه  كنترل:  بردار   .4
و  كنترلي  محدوديتهاي  دهنده  نشان  كه 
هدايت  را  فعاليتها  كه  هستند  اقداماتي 
مي كنند. نظير: دستورالعمل و استانداردها، 

1. بردار ورودي: مجموعه اي از بردارها 
به  دهند.  مي  نشان  را   IDEF ورودِي  كه 
كه  مواد  و  اشيا  اطالعات،  مثال:  عنوان 
تبديل  خروجي  به  فعاليت  يك  وسيله  به 

مي شوند. 

2. بردار خروجي: مجموعه اي از بردارها 
دهند.  مي  نشان  را   IDEF خروجِي  كه 
خروجيها، ورودي فرايندهاي ديگرند يا 
به مشتريان سازمان تحويل داده مي شوند. 
توليد  اشياي  يا  اطالعات  مثال:  عنوان  به 

شكل 2: مدل مفهومي فرايند تامين برق
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مسئله توجه كرد كه در اين مدل تنها پنج 
نوع ارتباط وجود دارد. اين ارتباطات در 
جدول )1( ترسيم شده است و با مطالعه 
آنها مشخص مي شود كه فرايندها چگونه 
كنند.  مي  محدود  يا  تغذيه  را  يكديگر 
ارتباط،  و  وابستگي  نوع  پنج  اين  تركيب 

شكل دهنده يك سيستم است.

IDEF-0 يك مثال كاربردي از مدل
براي درك بهتر مدل IDEF و آشنايي 
با نحوه استفاده از اين مدل، مثالي فرضي 
است.  شده  آورده  برق  تامين  فرايند  از 
همانگونه كه در شكل 2 مشاهده مي كنيد، 
نظير  منابعي  از  استفاده  با  فرايند  اين  در 
دانش فني، تجهيزات و منابع انساني و بر 
اساس ابزارهاي كنترلي نظير استانداردها و 
دستورالعمل هاي بيروني و درون سازماني، 
وروديهاي دريافت شده از تامين كنندگان، 
به خروجيهاي مدنظر مشتريان ) انشعابات 
ضعيف  فشار  انرژي  فاز،  سه  و  فاز  تك 

و...(، تبديل مي شوند.
 IDEF0 مدل  در  اساسي  و  مهم  نكته 
اين است كه در ترسيم زير فرايندها )در 
مثال فوق ترسيم زيرفرايندهاي تامين برق 
گفته  عنصر  چهار  بايست  مي  مشتركين(، 
شده رعايت شود. يعني هر زير فرايند نيز 
كنترل  و  منابع  خروجي،  ورودي،  داراي 
است. اين كار را تا آنجايي ادامه مي دهيم 
كه تمام فعاليتهاي سازمان و ارتباط آنها با 

يكديگر مشخص شود.

پرهيز از اشتباه
مهندسي  هاي  پروژه  اجــراي  در 
فرايندها،  بهبود  هاي  پروژه  يا  مجدد 
عنوان يك  به  تنهـا   IDEF نظير  مدل هايي 
قرار  فرايند  بهبود  تيم هاي  كنار  در  ابزار 
مي گيرند و در واقع اين تيم ها هستند كه 
بررسي  فرايندهاي موجــود،  به شناسايي 
ترسيم  و  حل  راه  ارائه  آنها،  اشكاالت 
اين  در  و  مي پردازند  جديد  فرايندهاي 
ترسـيم  ابزار  يك  نقش  تنها   IDEF بين، 
شناخت  جهت  در  كننده  كمك  و  كننده 
ورودي،  شامل  فرايندها)  كلي  ابعاد 
فعاليت، خروجي، ابزار و كنترل ( را دارد.  
در واقع كمك اصلي IDEF اين است كه 

به ما بگويد: 
به  بايد  فرايندهاي جاري  1. در شناسايي 

پنج عنصر گفته شده توجه كرد. 
موجود،  فرايند  اشكاالت  بررسي  در   .2
عنصر،  پنج  از  يك  هر  در  كه  ديد  بايد 

فرايند چه اشكاالتي دارد. 
در  بايد  جديد  راهكارهاي  ارائه  در   .3
براي  پيشنهادهايي  پنج عنصر،  از  هر يك 

بهبود ارائه داد.
بيش  بايد  فرايندهاي جديد  ترسيم  در   .4
ارتباط بين فرايندها و فعاليتها  به  از پيش 
و نيازمنديهاي انجام هر يك از آنها توجه 

كرد.

نتيجه گيري
هر چند براي ترسيم فرايندها و نحوه 
تعامل آنها روشهاي هشت گانه اي وجود 
دارد، اما با توجه به ابعاد پنج گانه اي كه در 
IDEF-0 به آنها توجه شده است، مي توان 
از آن به عنوان ابزاري اساسي و كاربردي 
تغيير  حال  در  كه  شركتهايي  در  بويژه   –
كرد.  استفاده  آنهايند-  بهبود  و  فرايندها 
را  خروجيها  و  وروديها  تنها  كه  ابزاري 
مورد توجه قرار نمي دهد و بر مكانيزم و 
منابع انجام كار و ابزار انجام كار نيز تاكيد 

دارد.
توجه  هرچند 
نكته  اين  به 
است  ضروري 
تمام  همانند  كه 
موجود،  ابزارهاي 
اين ابزار نيز زماني 
را  الزم  كارايي 
كه  داشت  خواهد 
شناخته  درستي  به 
تيم هاي  و  شود 
پرقدرت  فرايندِي 
نتايج  دانشي،  و 
را  خود  فعاليتهاي 
اين مدل  قالب  در 
خالصه كنند.0

منابع

 1. رحمان زاده هروي، 
مديريت  محمد، 
كسب  فرايندهاي 
يا  بهبود  كـار:  و 
مجدد،  مهندسي 
رنگ،  تك  انتشارات 

چاپ اول، 1386
سازی  مستند  های  “مدل  رضا،  پور،  اسماعيل   .2
مناسب  مدل  ارايـه  و  سازمان  در  فراينـدها 
؛  بررسی  )مـورد  ايـران  دولتی  سازمانهای 
هشتمين   ،”) گيالن  استان  دولتی  سازمانهای 
مقاله  گيالن،  دانشگاه  علمي-پژوهشي  همايش 

چاپ شده، 1387
صنعتي  تحقيقات  و  استاندارد  موسسه   .3
الزامات كيفيت-  مديريت  سيستمهاي   ايران، 

1380 ،)ISO 9001:2000 استاندارد(

4. www.idef.com/idef0.html : “IDEF 
family of techniques” 
5. www2.isye.gatech.edu/~lfm/8851/
IDEF_V4.ppt:  “Integration Definition 
Modeling techniques”
6.http://syque.com/quality_tools/tool-
book/IDEF0/idef0.htm
7. http://research.guilan.ac.ir/research/
resultc.php?a=2258 

اميني: كارشناس ارشد مديريت و مدرس  اكرم 
دانشگاه پيام نور مشهد

ارشد  كارشناس  سياوشكالئي:  رفيعي  مجتبي 
شركت  كيفيت  تضمين  كارشناس  و  مديريت 
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در پي درخواست مشتركان تدبير

شماره حساب جاري الكترونيك تدبير اعالم مي شود:

627760/27
حساب جام بانك ملت - شعبه قلهك - كد شعبه 65052

منظور  به  مي شود  درخواست  گرامي  مشتركان  از 
صرفه جويي در وقت، وجه اشتراك را به حساب مزبور به 
كرده و  واريز  تدبير  ماهنامه  مديريت صنعتي-  نام سازمان 
فيش تاييد واريز را به شماره 22042015 فاكس كرده و يا 

به نشاني دفتر مجله ارسال نمايند.

     توجه: 
1- شماره حساب جاري غيرالكترونيك تدبيرهمچنان باز و معتبر 
است و مشتركان مي توانند وجه اشتراك را به دلخواه خود به يكي از 

حسابهاي موردنظر واريز كنند.
پاياني  اشتراك در صفحات  راهنماي  در برگ  اشتراك  2- شرايط 

مجله، به چاپ رسيده است.

 تلفن اشتراك: 22042015

                                                                       مركز تلفن: 22043005
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