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 كيفيت ارزيابي معيارهاي مهمترين از يكي. نمايدمي دنبال پستي واحدهاي در
 لحظه تا فرستنده از دريافت لحظه از آن، مرسوالت سير زمان مدت پست،
 مدت ارزيابي و تعيين منظور به سيستمي مقاله ايندر  .است گيرنده به تحويل
 در. كشور ارايه شده است مختلف نقاط بين عاديپست  مرسوالت سير زمان

 جمهوري پست اي از نحوه اجراي آزمايشي اين طرح درشركتپايان، خالصه
  .استگزارش شده ايران اسالمي

 
  .مشتري رضايت دي،عا پست مرسوالت، سير زمان مدت ارزيابي :كليديكلمات
 مسئله بيان

 يا توليدي سازمان هر بقاي ضامن اصلي عوامل از يكي عنوانبه كيفيت امروزه  
 و نيازها نتواند كه سازماني هر موجود، رقابتي بازارهاي در. باشدمي خدماتي
 حداقل يا و بازار ترك به محكوم الجرم سازد برآورده را خود مشتريان انتظارات

  ارايه هايسازمان. ]3،2،1 [است مربوطه بازار از توجهي قابل سهم دادندست از
 هايسال در كه گونههمان و نبوده مستثني قاعده اين از نيز پستي خدمات كنندة
 و داخلي گوناگون هايشركت صنعت اين در استگرديده مشاهده نيز اخير

  . اندهشان برداشت خدمات كيفيت ارتقاي راستاي در را هاييگام خارجي
 مقولة پستي، خدمات اراية در كيفي عامل تريناصلي شايد و اولين رواين از 

 به پرداختن در دليل ترين مهم عنوانبه تواندمي امر همين. است "سرعت"
 اتحاديهكه تا جايي ]4،5،6[زمان سير مرسوالت باشد كنترل و سنجش موضوع
 و كليدي موضوع يك وانعنبه را آن نيز خود اعضاي ميان در پست جهاني
 به و داده قرار نظر مد پستي، خدمات مطلوب كيفي سطح تأمين جهت حساس
 سوي از. ]8،7[ پردازدمي الملليبين سطوح در موضوعي چنين به خاص طور
 و يافته توسعه كشورهاي در مرسوالت ترافيك سرانه بين رابطه بررسي ديگر

 مسير در حركت كه است يتواقع اين از حاكي توسعه، حال در كشورهاي
. است همراه پستي مرسوالت ترافيكي سرانه افزايش با شكبي يافتگي، توسعه
 ترافيك سرانه آن، پستي شبكه رشد و كشور توسعه با كه شودمي بينيپيش
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 داليل به نيز ترافيك افزايش. شود فعلي اعداد از بيش مراتب به مرسوالت
 باالي هزينه خصوصاً و ثبتي هايرويسس در موجود هايمحدوديت و ساختاري

 موضوعي اين و ]9،10[شد خواهد داده سوق عادي سرويس سمت به الزاماً آن،
 ترتيب به اين. استگرفته صورت يافته توسعه كشورهاي اكثر در كه است

 عادي سرويس كيفيت ارتقاي راستاي در مؤثر و جدي اقداماتي است ضروري
. گردد مهيا شده، انجام هايبينيپيش تحقق تجه الزم زمينة و پذيرد صورت

شبكه مرسوالت پستي و نحوه فعاليت  2بخش  در زير است؛ شرح به ساختار مقاله
 سير زمان سنجش براي سيستمي 3 در بخش. شود آن به اختصار تشريح مي

 سيستم جزئيات كليه بخش اين. شودمي معرفي و طراحي عادي پستي مرسوالت
 در شده طراحي سيستم سازيپياده به 4 بخش. گيردمي نظر در را شده طراحي
سازي و پياده از حاصل نتايج. دارد اشاره ايران پست جمهوري اسالمي شركت

 بخش  گيرينتيجه. استشده گزارش 5 بخش در اجراي آزمايشي اين طرح
 . دهدمي تشكيل را مقاله پاياني

 پستي مرسوالت شبكه

 طي گيرنده، به آن تحويل و فرستنده از والتمرس دريافت پستي، شبكه در 
 ترتيببه مراحل اين كه پذيردمي انجام ايمرحله چهار عملياتي فرآيند يك

 بستر، اين در. ]9،8[ توزيع و رهسپاري سازي،آماده و تجزيه قبول، از عبارتند
 اساس بر آنها از يك هر كه گرديده اجرا و طراحي گوناگوني هايسرويس
 جابجايي و نقلوحمل هايشيوه آن، محتواي و مرسوله نوع شتريان،م نيازهاي

 به پست مشتريان براي را هاييقابليت و مزايا دست، اين از عواملي و مرسوالت
 دو به آنها تفكيك پستي، خدمات بنديطبقه در كالن رويكرد. آوردمي ارمغان
   .است ثبتي مرسوالت سرويس و عادي مرسوالت سرويس عمدة بخش

. نمود عنوان قبول مرحله در را سرويس دو اين تفاوت ترين مهم بتوان شايد 
 پستي شبكه به ورود محض به مرسوله يك ثبتي، هايسرويس قبول مرحله در

 مرسوله ثبت شماره براساس تحويل و جابجايي هرگونه آن، از پس و شده ثبت
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 مشخصات و شماره حاوي كه رسيدي اساس بر نيز مشتري. پذيردمي صورت
 ترتيب بدين. نمايد پيگيري را خود مرسولة سرنوشت تواندمي است، اشمرسوله

 اما. است كنترل تحت دقيقاً مقصد تا مبدأ از مرسوله سير خدمات، نوع اين در
 هرگونه از عاري و بوده قابليت اين فاقد عادي سرويس در مرسوالت قبول مرحلة
 در كيفيت كنترل هايشيوه سازيپياده و يطراح بنابراين،. باشدمي ربطي و ثبت
 سرويس در مرسوله يك قبول. باشدمي خاصي شرايط تابع مرسوالت، نوع اين

 از مرسوله دريافت آنها ترينمهم از كه است پذيرامكان طريق چند به عادي
 پس. باشدمي معابر سطح شده در نصب پستي هايصندوق و قبول هايباجه طريق

مي تحويل مرحله به نوبت )سرويس نوع با متناسب( سوم و ومد مراحل طي از
 تحويل ممكن، طرق از يكي به را اشمرسوله) فرستنده( مشتري كهزماني .رسد
 زماني فاصله يك در و مقصد در مرسوله اين كه دارد انتظار نمايدمي پست

 را تدابيري پست ادارات است الزم راستا اين در. برسد گيرنده دست به مشخصي
 خصوص در را دقيقي اطالعات بتوانند مراجعه هنگام در مشتريان كند تا اتخاذ
 راحتي به به اين وسيله تا نمايند كسب گيرنده دستبه مرسوالت رسيدن زمان
 تا قبول زمان رود،مي پس انتظار. نمايند انتخاب را خود نظر مورد سرويس بتوانند
. باشد شده تعريف و بينيپيش قبل از مختلف، هايسرويس در مرسوالت توزيع

 براي زماني اصلي مقطع سه اختصاص و تعريف اساس بر عموماً كار اين پست در
) 1( :از اند عبارت مقاطع اين. گيرد مي صورت عملياتي فرآيندهاي از يك هر

 زمان مدت) 2(قبول  از پس مرسوالت سازيآماده و آوريجمع زمان مدت
 و تجزيه زمان مدت) 3(مقصد و  تا مبداء از مرسوالت) توزيع( مبادالت و تجزيه
 .مقصد در مرسوالت تحويل

 براي الزم زمان مدت( مرسوالت سير زمان توانمي آيد،مي نظر بنابراين به 
 عملياتي فرآيند طراحي در را آن و بينيپيش را) مرسوله يك تحويل تا قبول
 طراحي مختلف، داليل به كه شودمي آغاز آنجايي از مشكل اما. نمود اعمال
 زمان از بيش مرسوالت، حقيقي سير زمان و يابدنمي تحقق دقيقاً شده بيني پيش

 برآورد قابليت كه سيستمي طراحي ضرورت لذا. انجامدمي طولبه شده تعريف
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 آنچه براساس. شودمي احساس باشد، داشته را مرسوالت سير واقعي زمان مدت
 نوع ساختار و ماهيت دليل به عادي سرويس رد كنترلي سيستم هر شد گفته

 از آگاهي و مطالعه نيازمند و طلبدمي را خاصي هايويژگي و شرايط سرويس،
 و كاركنان رفتار سرويس، اجرايي شيوة مرسوالت، ترافيكي سهم و نوع شكل،

  .باشدمي پستي سرويس اين فرآيند مختلف مراحل از يك هر در پستي متصديان

 پستي مرسوالت سنجش سيستم طراحي

 ارائه پستي مرسوالت سير زمان مدت سنجش براي متعددي هايروش كنونتا 
 وجه. است درآمده اجرا مرحله به هانآ از برخي فقط كه ]4-9 [استشده

 اين در. باشدمي خود پيشين هايروش تجارب از استفاده آنها، بيشتر مشترك
 بسيار تعداد كه است اين رسدمي نظر به ابتدا كه روشي ترينساده شايد راستا
 انتخاب مربوطه مسير مقصد و مبدأ در را مختلف نقاط هايآدرس از زيادي
 بين مذكور مسير در آزمون هاينامه از تعدادي دريافت و ارسال با سپس نموده،
 در و نموده استخراج را هاييداده مختلف، هايزمان در مقصد و مبدأ هايآدرس
 مرسوالت سير سرعت مورد در آمده، دست به هايداده تحليل و زيهتج با خاتمه

 عادي هاينامه ترافيك حجم كهاين به توجه با. نمود قضاوت نظر مورد مسير در
 پستي شبكه در عادي مرسوالت سرويس ساختار در همچنين و است زياد بسيار
 مدت سنجش لذا گيرد،نمي صورت عادي مرسوالت خصوص در ثبتي گونه هيچ
 و پرهزينه بسيار كاري مختلف، نقاط بين عادي مرسوالت تمام سير زمان
 هايروش از بايستمي جهت همينبه. است ممكن غير عمالً و بوده گير وقت
 نقاط  از تعميم قابل و معرف اينمونه كه ترتيب اين به جست، بهره گيرينمونه

سير  زمان مدت بر اساس آن و انتخاب را عادي مرسوالت براي مختلف
 درگير گروه سه به نياز آزمون اجراي يك منظور به .مرسوالت را برآورد نمود

. باشدمي كنندگانمشاركت و كنندگانهماهنگ عمليات، ادارة شامل آزمون در
 صورت به 1 شكل در آزمون در موجود فرآيندهاي و هاجريان ارتباطات، نحوة

 .استشده داده نمودار جريان نمايش
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 ساختار و نحوة ارتباط اجزاء مختلف آزمون. 1 شكل
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 گروه سه از يك هر وظايف و هانقش خصوص در بيشتر جزئيات ادامه در
  .است آمده

  .است آزمون هايداده تحليل و نظارت مديريت، دارعهده: عمليات ادارة •
 آزمون كنندگانتمشارك با تعامل سطح بيشترين افراد اين :كنندگانهماهنگ •

 ديده عمليات اجراي چارچوب در سطح، اين هايفعاليت بيشتر لذا. دارند را
 ادارة به كنندگانمشاركت معرفي ضمن كنندگانهماهنگ. استشده

 آزمون، انجام جهت مربوطه ملزومات توزيع قبيل از وظايفي عمليات،
 براي جانشين تعيين لزوم، صورت در و عملكرد بر نظارت ها، رويه آموزش

 حمايت و هدايت در را مهمي نقش كنندگان هماهنگ. دارند عهده بر را آنان
  .نمايندمي ايفا آزمون در كنندگان مشاركت از

 آزمون در را اجرايي نقش كه شودمي اطالق نفراتي به :كنندگانمشاركت •
 برنامة براساس آزمون هاينامه ارسال آنان، اصلي وظيفة و كنند مي ايفا
 و استگرديده تحويل آنها به كنندگانهماهنگ سوي از كه است بندي انزم
 مشاركت ديگر سوي از شدهارسال آزمون هاينامه دريافت چنين هم

جمع هاييفرم قالب در مرحله اين موردنياز اطالعات است الزم. كنندگان
نرم يك از استفاده با توان مي بيشتر سهولت و دقت منظور به( شوند آوري
 به اقدام شودمي داده قرار كنندگانمشاركت اختيار در كه شدهطراحي افزار
 ).نمود اطالعات اين آوريجمع

  عادي مرسوالت توزيع  كيفيت سنجش سيستم
 سازيپياده و طراحي از است  عبارت كه رو،پيش مقاله هدف به توجه با 

 مقصد، به مبدأ ازعادي  هاينامه سير زمان مدت) سنجش( برآورد براي سيستمي
 چنين عدم هم و بوده زياد بسيار عادي هاينامه ترافيك حجم كه مطلب اين و

 عادي مرسوالت ساختار در عادي مرسوالت سرويس خصوص در اطالعاتي ثبت
 كه ترتيب اين به جست، بهره آماري  هايروش از بايستي لذا پستي، شبكه در

 را عادي مرسوالت براي كشور تلفمخ نقاط  از تعميم قابل و معرف اينمونه
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 در. دهيم انجام آزمون از حاصل نتايج براساس را زمان مدت برآورد و انتخاب
 سپس. شودمي پيشنهاد گيرينمونه هايدستورالعمل و هاروش ابتدا بخش اين

 آزمون هايداده پردازش و آوريجمع سيستم و هاروال تدوين طراحي، مبحث
 سير زمان مدت گيرياندازه هايشاخص معرفي به دامه،ا در. شد خواهد ارايه

 .شودمي پرداخته هاداده تحليل و تجزيه و پستي مرسوالت

  گيرينمونه  روش تدوين
نمونه هايروش خصوص در گرفته صورت هايبررسي و مطالعات به توجه با 

 دو زا يكي در مقاصد و مبادي بين پستي ارتباطات و فرآيندها ]13،12،11[ گيري
 كل تعداد تعيين از پس كه است ذكر به الزم. شود انجام تواند مي زير سطح
 اهداف شود، مبادله شهر دو بين بايد آزمون از دوره هر در كه عادي هاينامه
يك  گيرينمونه از استفاده با مورد نياز نمونه هايگشت تعداد تعيين و طرح
 تعداد برآورد ها بهگشت صادفيت انتخاب هدف با بندي،طبقه اي بامرحله

  .پردازيممي شهر هر در كنندگانمشاركت
  آزمون هاينامه كل تعداد تعيين

 حجم« است الزم ها،نامه تعداد خصوص در» نمونه حجم« برآورد منظوربه 
 پستي هايصندوق طريق از شده قبول عادي هاينامه پستي ترافيك يعني» جامعه

 مقصد شهر در موزعين توسط شده توزيع هاينامه دادتع همچنين و مبداء شهر در
 علمي هايروش اساس بر بتوان تا بدانيم را استشده برقرار ارتباط هر براي كه

 گرفته صورت هايبررسي و مطالعات اساس بر اما. نمود برآورد را نمونه حجم
 حجم و جامعه حجم تعيين حوزه در هم هاييمحدوديت و مشكالت با كار اين
 موانع و مشكالت اين از برخي. است مواجه آزمون اجراي فرآيند در هم و مونهن

  : از عبارتند
 هايصندوق طريق از كه عادي هاينامه پستي ترافيك از آمار وجود عدم •

 .شوندمي ارسال پستي
 شود ارسال بايد بزرگ شهر يك به كوچك شهر يك از كه اينامه تعداد •
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 از .كند زياد را كوچك شهر آن در ندگانكنمشاركت كاري حجم تواند مي
 مقصد يك براي مشابه هاينامه تعداد چنانچه تجربي مطالعات براساس طرفي

 اجراي متوجه) ها چيپست( پست موزعين شود بيشتر خود متعارف حد از
 خواهد تاثير آزمون نتيجه در موضوع اين شكبي و شد خواهند آزمون
  .گذاشت

 آزمون براي شده تعريف ارتباطات پيچيدگي وجبم نمونه حجم بودن متغير •
  .برد خواهد باال منطقي غير بصورت را اجرايي خطاي و هزينه و شده

 طوربه دوره چند در و سال طول در بايستمي آزمون اين كهاين به توجه با •
 متفاوت سال مختلف هايدوره در عادي هاينامه حجم و شود انجام پيوسته
 پستي شبكه جديد اطالعات براساس را نمونه حجم دوره هر در بايد لذا است،
 شرايط و كشور نقاط گستردگي به توجه با خود موضوع اين كه كرد، برآورد
 پستيشبكه در الزم سازوكار وجود عدم و آزمون مورد مرسوالت خاص
 تحميل موجب آن انجام و بوده گيروقت بسيار آمار، اين اعالم براي
 . بود خواهد پستي شبكه رب اضافي هاي هزينه

 تجارب و كارشناسي نظرات اخذ همچنين و شده ذكر داليل به توجه با 
 عنوانبه ثابت عدد يك انتخاب ]7،9 [خصوص اين بومي و بين المللي در اجرايي
 با. شودمي توصيه شهرها، تمامي براي آزمون مورد مرسوالت تعداد نمونه حجم
 از اطالعي هيچ و شودمي انجام بار اولين ايبر آمارگيري اين اينكه به توجه

 تمام براي عادي مرسوالت سير زمان مدت واريانس( نظر مورد جامعه واريانس
 روش بنابراين ندارد وجود باشد، شده اجرا قبالً كه اينمونه واريانس و) شهرها
 يك و شود انجام مقدماتي ايمطالعه امكان صورت در كه است آن ترمطلوب
 سپس و آيد دستبه آن واريانس براي برآوردي تا شود تعيين اوليه نمونه

 كل به تعميم قابليت آن از حاصل نتايج كه الزم نمونه حجم تعداد آن براساس
  . شود محاسبه باشد، داشته را جامعه

 دست در جامعه توزيع عمل در اغلب كه است ضروري نكته نيا به توجه 
 براساس تا آورد دستبه جامعه ميانگين براي ناطمينا حدود تواننمي لذا. نيست
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 توانمي است بزرگ جامعه حجم وقتي اما. كرد مشخص را نمونه حجم بتوان آن
 نظر در ]١١،١٢ ["استودنت تي" يا و "نرمال" را نمونه ميانگين تقريبي توزيع
 اين در كه نمود معين را نمونه حجم سپس و اطمينان بازه آن براساس و گرفت
 جامعه حجم طرح اين در. شود گرفته نظر در 30 بايد نمونه حجم حداقل حالت
 حداقل باال با مطالب به توجه با لذا است، بزرگ عادي مرسوالت تعداد يعني
 به نمونه در عادي مرسوالت سير زمان ميانگين كه گفت توانمي 30 نمونه حجم
 استفاده 30 نمونه جمح حداقل از بنابراين،. است نرمال توزيع داراي تقريبي طور
 سير زمان مدت واريانس براي برآوردي طرح اوليه اجراي از پس بتوان تا شودمي

 بعدي هايدوره براي را نمونه حجم آن براساس و آورد دست به عادي مرسوالت
 .نمود تعيين آزمون اجراي

  كنندگانمشاركت تعداد تعيين
 ارسال كنندگانمشاركت اصلي وظيفه شد اشاره آن به نيز پيشتر كه طور همان 
 اطالعات ثبت و شده تعيين بنديزمان برنامه براساس نمونه هاينامه دريافت و

 اين درتر اين آزمون  اجراي مناسب منظور به. است مربوطه هايفرم در هانامه اين
 استفاده» كنندهمشاركت« عنوانبه نيروي انساني خارج از شركت پست از طرح
 مختلفي متغيرهاي به تواندمي شهر هر در كنندگانمشاركت تعداد يينتع. شودمي

 و مساحت جمعيت، مانند متغيرهايي به توانمي جملهآن از كه باشد وابسته
 از حاكي گرفته صورت مطالعات اما. كرد اشاره عادي مرسوالت پستي ترافيك

 بررسي و طرح قابل خصوص اين در ديگري پستي متغيرهاي كه است آن
 تعداد تفاوت لزوم واقع در. دارند موضوع بر بيشتري و مستقيم تأثير كه باشند مي

 چه هر كه گيردمي نشأت حقيقت اين از مختلف شهرهاي در كنندگانمشاركت
 موزعين تعداد باشد، بيشتر آن مرسوالت ترافيك حجم و ترگسترده شهر يك

 مسؤوليت موزع هر است طبيعي. باشندمي فعاليت به مشغول شهر آن در بيشتري
 و تعداد چنانچه لذا دارد، برعهده را شهر از مشخصي محدوده مرسوالت توزيع

 با را الزم تناسب شهر يك در كنندگانمشاركت هاينشاني پراكندگي
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 آزمون اجراي از حاصل نتيجه باشد، نداشته شهر آن موزعين تعداد و گستردگي
 مورد پستي متغيرهاي توضيح، اين با .بود نخواهد برخوردار الزم اطمينان سطح از

 آن موزعين تعداد و شهر هر در رسانينامه هايگشت تعداد: از اند عبارت اشاره
 مناسبي متغيرهاي آزمون، نياز مورد الزامات و پستي تعاريف به توجه با كه شهر،
 مشاركت طرفي از .باشندمي شهر هر در كنندگانمشاركت تعداد تعيين براي
 شوند پراكنده شهر هر مختلف نقاط در موزعين، تعداد با متناسب بايد گانكنند

 .است متفاوت آنها فعاليت حوزه چراكه
 براساس كه است كدپستي نظام در ايشده تعيين محدوده» رسانينامه گشت« 

 گشت هر محدوده در موزعين و شوندمي مشخص ارتباطي هايراه و مسيرها
نامه هايگشت تعداد« و» موزعين تعداد« متغيرهاي ترتيب اين به. كنندمي فعاليت
 اهميت حائز نكته اما. است گذارتأثير» كنندگانمشاركت« تعداد تعيين در» رساني
 حوزه اين در كدام هر اثر سهم داشتن نظر مد نيز و دو اين تطبيقي مقايسه

 ينب موجود اطالعات اساس بر گرفته صورت مقايسه به توجه با. باشد مي
 يرابطه استثنا، موارد از غيربه شهرها، جمعيت و موزعين رساني،نامه هاي گشت
 در هاگشت تعداد حاضر حال در. دارد وجود شده مطرح موارد بين منطقي

 پستي موزعين تعداد و بوده متغير گشت 320 تا گشت 1 از مختلف شهرهاي
 شهرهاي در كه تاس صورتي در نيا. باشدمي هاگشت تعداد از كمتر عموما
 تعداد از نيمي حدود در تقريبي بطور موزعين تعداد گشت، 30 از بيش داراي
 موزعين تعداد با متناسب بيشتر كنندهمشاركت تعداد تعيين. باشدمي هاگشت
 به اما. باشدمي موزعين عملكرد از متأثر توزيع، مرحله در آزمون كه چرا است،
 چنين هم و رسانينامه هايگشت با كنندگانتمشارك نشاني مستقيم ارتباط دليل
 محل انتخاب طرح، اين براي موزعين كار محدودة نبودن مشخص و ثابت

. گيردمي صورت رسانينامه هايگشت با متناسب محدودة در كنندگانمشاركت
گيري يك مرحله اي با طبقه بندي،  بر اساس نمونه جزئيات اين بررسي از پس

 هاكنندهمشاركت تعداد آن دنبال به و) هاگشت تعداد(بقه حجم نمونه در هر ط
 ابتدا طرح اين در. شودمي تعيين شده،انتخاب شهرهاي براي طبقه هر در
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 توجه با سپس. شوندمي انتخاب شود انجام آزمون آنها روي بر بايد كه شهرهايي
مي جودمو اطالعات براساس ايطبقه چه به منتسب انتخابي شهرهاي كه اين به

- شهر هايگشت كل تعداد. شودمي استخراج شهر هر به مربوط طبقه كد باشد،
 فرمول از استفاده با. شودمي گرفته نظر در جامعه حجم عنوانبه منتخب هاي
 محدوديت گرفتن درنظر با ساده، تصادفي گيرينمونه  و نمونه حجم تعيين

 و 1/0 نسبي خطاي و نمونه براي گشت 15 حداكثر و گشت 1 حداقل انتخاب
 نسبت به. يافت خواهيم دست 35/0 تغييرات ضريب به درصد 95 اطمينان سطح
 آمارگيري براي موردنياز هايگشت كل تعداد يعني نمونه كل حجم مقادير، اين
  . ]14 [آيدمي دستبه منتخب شهرهاي از

 وزعم يك يا كنندهمشاركت يك نامناسب عملكرد هرگونه كه اين به توجه با 
 با طرفي، از و شودمي داده تعميم شهر آن در آزمون آن كل به آزمون، يك در
 متوجه موزعين كه آن احتمال مشاركت كننده، يك كاري حجم شدنزياد

 بايد كنندگانمشاركت تعداد طبقه هر در شد، خواهد زياد شوند، آزمون اجراي
 و آمده عملبه يهابررسي به توجه با. شود گرفته نظر در نفر يك از بيش

 هر در كنندگانمشاركت تعداد آزمون، اجراي هزينه دادن قرار نظر مد همچنين
 5 از كمتر نمونه هايگشت تعداد اگر بنابراين. باشد نفر 15 تا 4 بين تواندمي شهر

 هاينمونه براي و شودمي گرفته درنظر 4 كنندگانمشاركت تعداد باشد، گشت
 خواهد هاگشت تعداد برابر كنندگانمشاركت دادتع گشت، 5 مساوي و بيشتر
  . بود
 هايدوره در كه باشدمي ايگونهبه آزمون اجراي طراحي است ذكر شايان 

 رود،مي انتظار ترتيب اين به. كرد خواهد تغيير كنندگانمشاركت نشاني مختلف،
 رسيبر مورد هاگشت همه آزمون، اجراي دوره چند در هاگشت تعداد با متناسب

. است هاكنندهمشاركت توسط هانامه ارسال نقاط ديگر، مهم موضوع. گيرند قرار
 شد، توصيف ضروري توزيع، نقاط براي پراكندگي و تعدد وجود كهچنان هم

» معابر سطح در منصوبه پستي هايصندوق« همان كه مرسوالت ارسال نقاط
 . باشند پراكندگي مناسب داراي بايستمي نيز هستند
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  آزمون اجراي زماني بازه و رهدو
 زمان شود، مشخص و بررسي بايد آزمون اجراي از قبل كه مواردي جمله از 

 زمان و سال در آزمون انجام دوره تعداد. و تعداد دفعات آن است آزمون اجراي
  :دارد بستگي زير عوامل به آزمون اجراي

 در مثال انعنوبه است، متفاوت سال مختلف فصول در هوايي و آب وضعيت •
 غالباً كه پست موزعين كار راندمان  برف، و هوا سرماي علت به زمستان فصل

 . آيدمي پايين هستند، سوار موتورسيكلت
 متفاوت سال مختلف هايزمان و فصول در پستي واحدهاي كاري حجم •

 مختلف هايآزمون در نامثبت مسيحي، نو سال نوروز، عيد ايام در مثالً است،
 پستي واحدهاي كار حجم نتيجه در و پستي مرسوالت حجم غيره، و دانشگاه
 سير زمان در كاري حجم افزايش اين كه است ممكن بنابراين يابد،مي افزايش

 .باشد اثرگذار مرسوالت
 يك تصادف يا مرخصي نظير غيرمترقبه اتفاقات كشور، رسمي تعطيالت •

 گذار اثر آزمون دوره يك نتيجه در تواندمي غيره و نقليه وسيله خرابي موزع،
 .باشد

 حجم افزايش بر عالوه شوند، ارسال روز يك در آزمون هاينامه همه اگر •
 است ممكن چنين هم. است زياد موزع يا آورجمع شدنمتوجه امكان كاري،

 يا و جوي شرايط مرخصي، مانند مختلفي داليلبه موزع يا و كنندهمشاركت
 بهتر بنابراين، دهد، انجام خوبي به را خود هوظيف نتواند نقليه وسيله خرابي
 كاري هفته يك طول در حداقل و مختلف روزهاي در هانامه ارسال است
 .شود انجام

 تا شويم منتظر است الزم هفته دو حداكثر آزمون نامه آخرين ارسال زمان از •
 درنظر فوق مقدار از كمتر اگر برسد، گيرنده دست به شده ارسال نامه آن

 و باشدنرسيده گيرنده دست به هنوز هانامه از تعدادي است ممكن شودگرفته
 . بود خواهد اثرگذار آزمون نتيجه در بنابراين

 هايدوره تعداد باال، شده ذكر موارد و آمده عملبه هايبررسي به توجه با 
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 هاينامه ارسال با هفته دو تا يك  بين سال در مرتبه 4 تا 2 آزمون، برگزاري
   .شودمي پيشنهاد تصادفي بندي ارسالزمان برنامه طبق نآزمو

 پستي مرسوالت سير زمان مدت گيرياندازه هايشاخص معرفي

 شده آوريجمع اطالعات به توجه با آماييداده و ميداني عمليات يمرحله از پس
هاي موجود در شاخص بررسي راستاي در هاداده تحليل و تجزيه به توانمي

  .اختپرد 1جدول 
 شاخص هاي اندازه گيري مدت زمان سير مرسوالت پستي. 1جدول

 محاسبه شاخص متغير

C نامهارسالتاريخ - 

D مبداءپستيواحدبهورودتاريخ(نامهابطالتاريخ( - 

E مقصدپستيواحدبهورودتاريخ(نامهتوزيعتاريخ( - 

F نامهتحويلتاريخ - 

T گيرنده به آن تحويلوفرستندهطريقازنامهارسالتاريخبينزمانمدت F-C 

A 
 پستيواحد طريق از نامه ابطالوفرستندهطريقازنامهارسالتاريخبينزمانمدت
 مبداء

D-C 

B 
 واحداز نامه توزيع تاريخ و مبداءپستيواحدازنامهابطالتاريخبينزمانمدت
 مقصد پستي

E-D 

H گيرنده آدرس به نامه تحويلومقصدپستيواحدازنامهعتوزيتاريخبينزمانمدت F-E 

  

 فراواني) 1(توان از چهار معيار مي شده باال شناسايي هايشاخص به توجه با 
اين  ارزيابي جهت معيار، انحراف) 4(ميانگين و ) 3(تجمعي،  فراواني) 2(نسبي، 

 .شاخص ها استفاده نمود

 حطر شييآزماو اجراي  سازي پياده 

 تعداد .استشده تعيين پست شركت توسط شهر 10 آزمايشي اجراي منظوربه  
 هايفرمول براساس و تعيين جامعه حجم عنوانبه شهر 10هاي اين گشت كل

 از آمارگيري براي نياز مورد هايگشت كل تعداد يعني نمونه كل حجم موجود



  163  ...توزيع مرسوالتسازي سيستم سنجش كيفيت  طراحي و پياده

 

 براي طبقه هر در اهگشت تعداد يعني طبقه هر در نمونه حجم و منتخب شهرهاي
  .]14 [آيدمي بدست منتخب شهرهاي

 كار، انجام در سهولت همچنين و عمليات بيشتر چه هر گشتن مدون منظور به 
 به آزمون نامه هاي ارسال بندي تصادفيزمان برنامه يك توليد جهت افزارينرم

 روزهاي در) آزمون هاينامه كنندگاندريافت( مقصد نقاط كنندگانمشاركت
 موظف كنندهمشاركت هر بنابراين. استشده طراحي آزمون، دوره يك هفته
 به را آزمون هاينامه خود، مخصوص شدهارائه بنديزمان برنامه اساس بر است
 برنامه مشخصات. نمايد ارسال برنامه در شده مشخص كنندگانمشاركت ساير
  :باشدمي زير شرح به شده توليد

 آزمون دوره هر اجراي براي منحصراً دفيتصا هايبنديزمان توليد •
  آزمون دوره يك در مقصد هر به مبداء هر از آزمون نامه  30 تعداد توزيع •

 هر دريافتي و ارسالي هاينامه اطالعات ثبت جهت, فوق افزارنرم بر عالوه 
 طراحي اطالعات پردازش و ثبت عنوان تحت ديگري افزارينرم كننده،مشاركت
 تمام دريافتي و ارسالي هاينامه اطالعات كنندههماهنگ هر آن در كه گرديد

 نامه، كنندهدريافت نامه، كنندهارسال شامل خود زيرمجموعه هايكنندهمشاركت
 واحد به ورود تاريخ تمبر، ابطال تاريخ ارسال، تاريخ شناسايي، كارت شماره
 افزارنرم داده پايگاه وارد را توزيع واحد به ورود تاريخ و مبادالت و تجزيه
 ارسالي هاينامه اطالعات افزارنرم اطالعات پردازش بخش توسط سپس. كند مي
 و كرده ادغام يكديگر با شناسايي كارت شماره اساس بر را دريافتي و

. كندمي ذخيره داده پايگاه در و اعمال آنها روي خطايابي منظور به را هايي كنترل
 و گرفته قرار آماري تحليل مورد پايگاه اين در شده آوريجمع هايداده پايان در

مي داده نمايش نمودار و آماري اطالعات سري يك قالب در نظر مورد نتايج
اين نتايج به تفصيل در گزارش فني حاصل از اجراي طرح بيان شده . شود
حق هرگونه استفاده از اين مستندات منوط به اخذ مجوز كتبي از  .]14[است

  .مخابرات ايران مي باشدمركز تحقيقات 
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 گيرينتيجه

 در عادي مرسوالت سير زمان مدت سنجش جهت سيستمي  مقاله اين در 
هدف اصلي از اجراي آزمايشي سيستم . است  گرديده ارائه كشور پستي شبكه

ارائه شده، بررسي آن در يك فضاي عملياتي و اجرايي است تا مشكالت و 
از . سيستم نهايي با حداقل خطا ارائه شود هاي احتمالي آن مشخص شده و كاستي

 تواند بهشود، ميسوي ديگر تجاربي كه در مرحلة اجراي آزمايشي حاصل مي
 شده صورت حاصل نتايج روي كه هاييتحليل. اجراي بهتر سيستم كمك نمايد

 توزيع خصوص در پست شركت هاي بهبود در عملكرد نشان از فرصت پذيرفته
 .گردد در اين راستا پيشنهاداتي بشرح ذيل ارائه مي .شدبامي عادي مرسوالت

تواند در هر چه بهتر برگزار شدن آزمون مؤثر باشد،  يكي از عواملي كه مي 
 نمودن همه افراد هزينه طبيعي است كه جمع. آموزش افراد حاضر در آزمون است

ره توسط ادا» كنندگان هماهنگ«ست، بنابراين بهتر است آموزش ابر و مشكل  
. كنندگان انجام گيرد توسط هماهنگ» كنندگان مشاركت«عمليات، و آموزش 

عنوان مثال يكي به. اين كار بهتر است در قالب يك كارگاه آموزشي انجام شود
كنندگان، نحوه انتخاب  ترين موضوعات در آموزش هماهنگ از اصلي
ت بايد اداره عمليا. كنندگان و چگونگي آموزش و كنترل آنها است مشاركت

كه شبكه از جمله آن. باشد  شناخت كافي از فرآيندها و عمليات پستي داشته
همچنين از نظام كدپستي مطلع بوده و نقشه . خوبي بشناسد  هارتباطي پست را ب

رساني است را در اختيار داشته  هاي نامه تفصيلي شهرها كه مشخص كننده گشت
 .باشد

  تقدير و تشكر
ركز تحقيقات مخابرات ايران طي قرارداد اين مقاله با حمايت م 

سازي سيستم سنجش طراحي و پيادهت مستخرج از طرح پژوهشي /12144/500
 . تدوين گرديده است 8734212كد پروژه  ستيزمان سير مرسوالت پ
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