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چكیده

رو به  یهارصتجذب ف یرا برا ییها شرکاسازماناز  یاریمحور، بس یمشتر دیو تول تقاضا ایپو راتییتغ ،یدر پاسخ به رقابت جهان
 و دیتول ،یطراح یهامهارت یو از اثربخش ابدیها را به اشتراک بگذارند، زمان توسعه کاهش نهیکنند تا هزیرشد بازار جذب م

، رو نیاز ا دارد. یآن بستگ یبه عملکرد اعضا یسازمان مجازموفقیت . ندیها استفاده نمادر داخل و خارج از شرکت یابیبازار
 ندیفرا .تموفق اسسازمان مجازی  کی یریگموضوع مهم در جهت شکل کیمناسب  یانتخاب شرکا یروش کارآمد برا کی جادیا

. هستند اقصنوزن آنها  مربوط به معیارها و یهادادهافتد و معموالً یاتفاق م دهیچیپ طیمح کیدر  یواقع یایدر دن کیانتخاب شر
 وزن اطالعات ناقصقطعیت و عدمتحت  کیحل مسئله انتخاب شر یبرا فازی مرددروش تاپسیس  ، مقاله نیدر ا، بنابراین

 ن معیارهابتدا وزا، توسط کارشناسان در سازمان مجازی بدین منظور بعد از تعیین معیارهای انتخاب شریک شده است. شنهادیپ
بندی یتاولو محاسبه و در مرحله بعد فانحراسازی براساس حداکثر بهینه مدلبا  در محیط فازی مردد تحت اطالعات ناقص وزن

در بین 25/0با وزن  یفناور ییناتوا اریمعدهد نتایج نشان می گیرد.انجام می مرددو انتخاب شرکا با استفاده از روش تاپسیس 
ان مجازی شریک در سازم اهمیت را در انتخاب بیشترینفناوری اطالعات های زیرساختمعیارهای هزینه، عملکرد گذشته، هزینه و 

 مورد مطالعه دارد.

 .مردد فازیمحیط  ؛قطعیتعدم ؛جازیسازمان م ؛انتخاب شریک تجاری ؛سازیبهینه ؛گیری چندمعیارهتصمیم کلمات کلیدی:

مقدمه -1

در بازار  تیموفق یبرا دیجد یسازمان یهاکوچک و متوسط  به دنبال کشف مدل یهاشرکت ژهیها، به وامروزه، سازمان

 کمیو  ستیدر قرن ب یرقابت اریبس یبا بازارها یتجار یهاادغام بهتر سازمان یبرا 1یمجاز هایسازمان .هستند ایپو

به فرصت بازار نوظهور،  عیاست که در پاسخ سر یتجار یاستراتژ کی( VE) یمجاز سازمان کی .[1] اندشده یضرور

 کیهر های مجازی در سازمان .[2] کندیموقت استفاده م اتحاد کیبه سمت ساخت  یو اطالعات یاانهیرا یهااز شبکه

 یهابه خواسته ییسازمان در پاسخگو ییتوانا شیمنجر به افزا نیخود متمرکز شده و ا یاصل تیاز شرکا بر صالح

و  ی، بهره برداری، طراحیریگشکلشامل چهار مرحله  VE کیچرخه عمر  .[3] دشویم انیمشتر ینیبشیپ رقابلیغ

منتخب  یبه شرکا سازمان مجازی کی تیاز آنجا که موفق و است VE مرحله نیمهمتر یریگشکل .تاسانحالل 

 یبه طور کل کیانتخاب شر مسئله .[1] است VE یکربندیدر پ مهمو  یاساس ایمسئله 2انتخاب شریک ،وابسته است

 یسازنهیمسئله به کیتواند به عنوان یشرکا نم نیانتخاب بهتر دارد به همین دلیل متضاد سروکار اریمع نیبا چند

 .[4] شود یبندساده طبقه

ها و به موقع، عملکرد گذشته شرکت لیتحو نانیاطم تی، قابلمتیق یاصل اریاز چهار مع( 2016و همکاران ) کقدمین

1 Virtual Enterprises (VE) 
2 Partner Selection (PS) 
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استفاده  در شرایط فازی برای حل مسئله یآرمان یزیرو برنامه FAHP TOPSIS از نمودند وخدمات استفاده  تیفیک

 یهارهیدر زنج کیانتخاب شر هیته یبرا یفاز AHP-TOPSIS کردیرو ک( ی2018و همکاران ) ونکاتس .[5] نمودند

، پاسخگویی، داریپا اتیعمل، مقررات قانونی، دوستانهانسان یکیعملکرد لجستارائه نمودند.  مستمر بشردوستانه نیتأم

 (2018لیو و همکاران ) .[6] دنباشمعیارهای انتخاب شریک در این مسئله می یاتیعوامل عملو  مشارکت یاستراتژ

محاسبات ابری درنظر  کننده در محیطمعیارهای اقتصادی، اعتبار، کیفیت و فناوری را برای انتخاب شریک تامین

(، و روش BWM) 4نیو بدتر نیبهتر هاریچند مع یریگمی، روش تصم3اعداد رافهمراه با  دیروش جد کی گرفتند و

در  نیگزیجا یشرکا یابیارز یکارآمد برا یابیارز ندیفرا کی( 2019وکازان و گاسر )بوی  .[7] نمودندارائه را  ویکور

متناسب  یابیو ارز AHP، ثفیثاغور یفاز یهامجموعهآنها  یشنهادیپ کردی. رودادندارائه زنجیره تامین دیجیتال را 

، صالحیت ییهمسو، کیخدمات شر شایستگی .نموده استادغام  یگروه یریگمیتصم طیمح کیرا تحت  مختلط

سامبا و واریو یوم .[8] باشدمعیار اصلی مدنظر این پژوهش می پنج یفناور یستگیو شا تالیجید یستگیکل، شا نهیهز

را با توجه به معیارهای هزینه، خدمت، عملکرد و زمان برای انتخاب شریک  FAHP-TOPSISروش ترکیبی  (2019)

  .[4]در سازمان مجازی استفاده نمودند 

 حاتیرجتاز  کیتخاب شرمعموالً در هنگام ان رندگانیگمیتصم ،یواقع طیدر مح تیقطعتوجه به انواع مختلف عدمبا  

 یهایژگیز وا ی، برخنیعالوه بر ا ناقص و نامشخص است. هاگزینهاطالعات مربوط به  رایز ستندیخود مطمئن ن

 اریبس قیدق ادیرمقبا  کاندیدهادر مورد  رندگانیگمیتصم ماتیتصم انیببنابراین، هستند،  یفیو ک یذهن یریگمیتصم

قطعیت های فازی مردد به منظور در نظر گرفتن عدمدر این پژوهش از مجموعه دلیل،به همین .[9]دشوار است 

یت برای توان چند درجه عضواستفاده شده است. در رویکرد فازی مردد به جای در نظر گرفتن یک درجه عضویت، می

قطعیت را کاهش عدم را پوشش داد که این کار خطای حاصل ازقطعیت بیشتری یک عنصر در نظر گرفت و عدم

 .[10]باشد تر میتر و کاربردیبینانهشود و واقعپذیری محاسبات از لحاظ مفهومی میو باعث انعطاف دهدمی

حیط مدر  یدر سازمان مجاز یکانتخاب شر یبرامردد را فازی  تاپسیس روش، راستا، مقاله حاضر نیدر ا

شده  انیبمردد  یفاز در عناصر رندهیگمیارائه شده توسط تصم یابیکه در آن اطالعات ارز .دهدیارائه م قطعیتعدم

مترین مهارشناسان، ک خواهی ازبا نظر در ابتدا منظور نیبد .باشدمیها ناقص یژگیوزن و مورداطالعات در  و است

 یبرا ITهای اخت، توانایی فناوری، زمان و زیرس، کیفیت عملکردنهیهزشامل  کیبر انتخاب شر اصلی موثر یارهایمع

 هبر انحراف بر اساس روش حداکث یسازنهیمدل به کی جادیا در مرحله دوم با  و انتخاب شدند مجازیسازمان  کی

ها مشخص زنودر شرایطی که وزن معیارها به طور جزئی نامشخص و در واقع محدوده و دامنه  معیارهاوزن  نییتع

شده  یبنددر نظر گرفته شده رتبه یهانهیگز استفاده از روش تاپسیس مرددبا  مرحله سومشود و در پرداخته میاست 

 .شودارائه می یمورددر قالب مطالعه  در پایان نتایج .شودمیانتخاب گزینه  نیترو سپس مطلوب

ادبیات تحقیق -2

سازمان مجازی -1. 2

متعدد  یمتشکل از شرکا ،پراکنده ییایجغرافاز نظر بصورت خود ساخته، متنوع و  ایاتحاد پو کیسازمان مجازی 

 هاسازمان این. [11] کنندیاز فرصت بازار فراهم م یریگبهره یخود را برا یرقابت اصل هیاتحاد یهااست و شرکت

. کنندیبازار جمع م رییدر حال تغ سرعتبه یاز روندها یبرداربه اهداف کوتاه مدت و بهره دنیرس یمنابع خود را برا

ارائه  سازمان مجازی به دیو تول یمهندس ،یابیمانند بازار ییهانهیخود را در زم یاصل یهایستگیاش ،هر شرکت عضو

3Rough number  
4 best-worst multicriteria decision-making method 
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و  یادغام مؤثر منابع سازمان یبرا یبه عنوان ابزار .[12] شودیمنحل م VE د،یفرصت بازار به اتمام رس ی. وقتدهدیم

از  VE یمطابقت دارند.  اعضا یسازی( با روند جهانVE) یمجاز هایسازمان، هاسازمان کیاستراتژ تیتحقق اهم

به  یکنند تا به طور موثرتریو منابع استفاده م یاصل یهاتیها ، قابلیبه اشتراک گذاشتن فناور یبرا عاتاطال یفناور

 جادیا یندهایمناسب در فرآ یانتخاب شرکا VE یریگدر شکل یله اصلمسئ .[11] پاسخ دهند یشغل یهافرصت

 یسازادهیروابط موفق را پ یبرا ازیمورد ن یهایژگیو هید تا کلبه ندرت وقت دارن VE کی اعضای .[12] است ایاتحاد پو

. [13] است VEدر توسعه  یواقعاً مرحله مهم کیکنند که انتخاب شریم دیتأک تیواقع نیبر ا نیو توسعه دهند، بنابرا

روش تاپسیس فازی مردد -2. 2

معرفی شده است و ایده اصلی این روش این است که  1981روش تاپسیس در ابتدا توسط هانگ و یون در سال 

داشته باشد. ژو و ژانگ  6آل منفیو دورترین فاصله را از ایده 5آل مثبتترین فاصله را از ایدهگزینه مطلوب باید کوتاه

بندی نهایی گیری فاصله در آن محیط برای رتبهروش تاپسیس کالسیک را در فضای مردد بسط دادند و از اندازه

 لیبه دل یمجموعه فاز بسطی ازعنوان هتوسط توررا و ناروکاوا ب مردد یمجموعه فاز .[14]ها استفاده نمودند گزینه

ها  DMشود قضاوت یباعث م مردد یفاز یهایابیاستفاده از ارز، [15] شد یمعرف تیدرجه عضو نییمشکل بودن تع

 یاعنصر را به مجموعه کی تی، درجه عضومردد یمجموعه فاز. باشد حاوی اطالعات مفیدتر و مطمئن یریگمیدر تصم

زمانیکه افراد در ارائه ترجیحات خود مردد  شود، کهیارائه م 1تا  0 نیمقدار ممکن ب نیدهد که به عنوان چندیارائه م

 Xبه  یاست که وقت Ahتابع  کی Xدر  Aمردد  یمجموعه فاز کی. [16] کند فیتوص تواندیرا م یبهتر طیشرا هستند،

شود. یمعرف (1) یاضیر رابطه صورتتواند به ید، که مگیری[ را برم1،0جموعه محدود از ]م ریز کیشود یاعمال م
(1)𝐀 = {(𝐱, 𝒉𝑨(𝐱))|𝐱 ∈ 𝐗}

𝑥  عنصر یاحتمال تیعضو یهااست، درجه [0،1موجود در] ریاز مقاد یامجموعه Ah(x)که در آن  ∈ 𝑋   را به

داده  اسیبا استفاده از مق یمثلث یرا به اعداد فاز یاصطالحات زبان لیتبد 1 جدول .[17]هد دینشان م Aمجموعه 

.دهدیشده نشان م
های فازی مردد. مقیاس زبانی برای مجموعه1جدول

اعداد فازی مثلثیکداصطالح زبانی

VL(1،1،3)خیلی کم

L(1،3،5)کم

M(3،5،7)متوسط

H(5،7،9)باال

VH(7،9،9)خیلی باال

.[16] باشدالگوریتم حل با روش تاپسیس فازی مردد به صورت زیر می 

فازی مردد گیری چند معیاره در فضای. تشکیل ماتریس تصمیم1مرحله 

 معیارها. محاسبه وزن 2مرحله 

( 3( و )2( با استفاده از روابط )A-فازی مردد ) NIS( و A+فازی مردد ) PIS. محاسبه 3مرحله 

(2)𝐴+ = {𝑥𝑗 , 𝑚𝑎𝑥𝑖〈ℎ𝑖𝑗
𝜎(𝜆)〉|𝑗 = 1,2, … , 𝑛}

(3)𝐴− = {𝑥𝑗 , 𝑚𝑖𝑛𝑖〈ℎ𝑖𝑗
𝜎(𝜆)〉|𝑗 = 1,2, … , 𝑛}

5 Positive ideal points (PIS) 
6 Negative ideal point (NIS) 
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(5( و )4ط )فازی مردد با استفاده از رواب NISفازی مردد و  PISو  iA. محاسبه فاصله بین گزینه 4مرحله 

(4)
𝑑𝑖

+ = ∑ 𝑑(ℎ𝑖𝑗 , ℎ𝑗
+)𝑤𝑗

𝑛
𝑗=1 = ∑ 𝑤𝑗√1

𝑙
∑ |ℎ

𝑖𝑗

𝜎(𝜆)
− (ℎ𝑗

𝜎(𝜆)
)+|

2
𝑙
𝜆=1

𝑛
𝑗=1  , 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 

(5)
𝑑𝑖

− = ∑ 𝑑(ℎ𝑖𝑗 , ℎ𝑗
−)𝑤𝑗

𝑛
𝑗=1 = ∑ 𝑤𝑗√1

𝑙
 ∑ |ℎ𝑖𝑗

𝜎(𝜆)
− (ℎ𝑗

𝜎(𝜆)
)−|

2
𝑙
𝜆=1

𝑛
𝑗=1 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 ,   

(6بازبینی نزدیکی با استفاده از رابطه ) ها بر اساس شاخصبندی گزینهرتبه .5مرحله 

(6)
𝐶𝑖 =

𝑑𝑖
−

𝑑𝑖
+ + 𝑑𝑖

−

مدل حداکثر انحراف برای تعیین وزن معیارها -3. 2

ربوط مطالعات اتفکر انسان، معموالً  یذات یو ذات ذهن یعمل یریگمیتصم مسائل تیقطعو عدم یدگیچیپ لیبه دل

گیری صمیمت مسائلحل  یبرا یژگیوزن و نییتع یبرا توسط وانگ انحراف حداکثر روش ناقص است.ها یژگیبه وزن و

وزن  دیها بانهیگز نیبا مقدار انحراف بزرگتر در ب این روش، معیار ارائه شده است. طبق یبا اطالعات عدد چندمعیاره

مین بر ه .اشداشته بد یوزن کمتر دیها بانهیگز نیبا مقدار انحراف کوچک در ب معیارکه  یباشد، در حال تهداش یشتریب

 یفاز طیدر مح معیارها مطلوب یوزن نسب نییتع یبر اساس روش حداکثر انحراف برا یسازنهیمدل به کی، اساس

.شودارائه می (7مطابق رابطه ) مردد

(7)(𝑀 − 2) {
𝑚𝑎𝑥      𝐷(𝑤) = ∑ ∑ ∑ 𝑤𝑗√1

𝑙
∑ |ℎ𝑖𝑗

𝜎(𝜆)
− ℎ𝑘𝑗

𝜎(𝜆)
|

2
𝑙
𝜆=1

𝑚
𝑘=1

𝑚
𝑖=1

𝑛
𝑗=1

𝑠. 𝑡                     𝑤 ∈△, 𝑤𝑗 ≥ 0, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛, ∑ 𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1 = 1

.[16]شود برآورده  دیبا jw در آن شرایط  است که هاتیمحدود طیاز شرا یامجموعه ∆که 

مطالعه موردی -3

صورت به یدجد کیشر همکاری با یکنیاز به  دیجد یخود در بازارها فعالیت گسترش یبرا آریا سیستم بهشت شرکت

، گذشته کردعمل ه،نیهز یژگیاساس پنج و رب در زمینه مورد نیاز، کیانتخاب شر. بر اساس نظر کارشناسان دارد مجازی

و  اندمشخص شده دیدکانبه عنوان  کیچهار شردر این راستا شود. یانجام م IT یهارساختیزمان و ز ،یفناور ییتوانا

ابق جدول مطشریک  درمورد هر یک از کاندیداها با توجه به معیارهای موثر بر انتخابسازمان  انکارشناسنظر اجماع 

ازد.سبرآورده  حالت نیرا به بهتر معیارهاتواند تمام باست که  یکیهدف انتخاب شر باشد.( می2)

 شریک کاندید چهار یبرا یزبان یابیارزماتریس . 2جدول
هزینه گذشتهکیفیت  توانایی فناوریزمان ITهای زیرساخت

VHVHVHHVH 1شریک (1P)
HHHHVH 2شریک (2P)

VHHHHM 3شریک (3P)
VHVHVHHH 4شریک (4P)

ط به عات مربوشناخته شده است و اطال یتا حدود معیارهااطالعات مربوط به وزن با توجه به نظر کارشناسان 

.است ریبه شرح ز معیارهاوزن حدود 

{4/0≤ 𝑤5 ≤15/0, 28/0≤ 𝑤4 ≤12/0 , 25/0≤ 𝑤3 ≤1/0, 3/0≤ 𝑤2 ≤22/0 , 20/0≤ 𝑤1 ≤18/0}∆= 
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,∑ 𝑤𝑗 = 15
𝑗=1

باشد.( می8سازی به صورت رابطه )مدل بهینه تابع هدف با توجه به اطالعات مربوط به شرکا و وزن معیارها

(8)Max D(w)= 29/39w1+9/80w2+13/04w3+13/04w4+9/80w5 

نتایج  .باشدمی( 3معیار مطابق جدول ) 5 وزن در محیط گمز حل شد و نتایج ،سازی تعیین وزن معیارهامدل بهینه

باشد.این سازمان میدر مهمترین معیار در انتخاب شریک  25/0نایی فناوری با وزن دهد معیار توانشان می
  وزن معیارهای موثر بر انتخاب شریک. 3جدول

5W 4W 3W 2W 1W
15/0 18/0 25/0 22/0 2/0 

بندی و انتخاب شریک مطابق رتبهمحاسبات، روش تاپسیس فازی مردد، نتایج  5تا  3در ادامه با انجام مراحل 

.باشدمی( 4جدول )
 هابندی گزینهو رتبه NISو  PISمقادیر فواصل  .4جدول

4P3P2P1P  شریک
PIS (+d)فاصله از 33/075/126/036/0
NIS (-d)فاصله از99/124/069/064/1
(iC) شاخص بازبینی86/012/026/082/0

بندیرتبه1432

به عنوان  4باشد و شریک می P2P>1>P4P<3 صورتبندی شرکا بهرتبه در نهایت با توجه به شاخص بازبینی

شود.انتخاب می مجازی شرکت آریا سیستم بهشتشریک تجاری 

بندینتیجه و جمع -4

 تیموفق و رمز یمجاز سازمان یریگدر شکل هریو چند متغ دهیچیپ یریگمیتصم کیو مهم  ایمسئله کیشر انتخاب

توانند به ینم رندگانیگمیتصم نیناقص و نامشخص است، بنابرا هاگزینهمعموالً اطالعات و عملکرد  که باشدمی آن

ر د کیخاب شرانت ئلهمس، مقاله نیدر ا کنند. انیو واضح ب قیدق ریبا مقاد شرکا کاندیدقضاوت خود را در مورد  یراحت

 یص بررسناقص و نامشخ یاطالعات طیتحت مح VE یریگدر شکل اطالعات ناقص وزن معیارهابا  مردد یفاز محیط

با توجه  هانهیدر مورد گز گیرندهقضاوت تصمیممقابله با مبهم بودن  یبراروشی مناسب مجموعه فازی مردد  .شده است

مدل و د روش تاپسیس فازی مرداز  یبیاست که ترک کپارچهی روش کیمقاله ارائه  نیهدف ا .است معیارهابه 

بر  .است یواقع یالعه موردمط کیدر  یشنهادیروش پ نیاستفاده از ا باشد ومی حداکثر انحرافبراساس  سازیبهینه

 یفاز طیدر مح معیارها وبمطل یوزن نسب نییتع یانحراف براحداکثر سازی براساس بهینهابتدا روش   این اساس،

بندی شرکا سئله انتخاب شریک تجاری و رتبهحل متاپسیس فازی روش  با استفاده ازسپس  .استه ارائه شد مردد

در مقایسه  .باشدمیها گیرندهتصمیم تیذهن ریآن در کاهش تأث یی، توانایشنهادیمهم روش پ تیمز کی .انجام گرفت

حیط مدر قابله برای م ه در این مقالهمجازی، روش ارائه شد سازمانیک  دربا ادبیات قبلی در مورد مسئله انتخاب شرکا 

به  کینزد رایبس جینتا کسبرا در  رانیمد و این رویکرد تر استمناسب و دنیای واقعی اطالعات ناقص و نامشخص

 یارهای، معریکشبحث انتخاب از  یآگاه شیبا افزاشود به دیگر محققان پیشنهاد می کند.یم یاری یواقع دنیای

 VIKORو  AHP  ،DEA  ،ANPمانند دهیبندی و وزنرتبه یهاروش ریسا همچنین. دنبایگسترش  دیبا رگذاریتأث

و  ابهام فیمند در توصروش قدرت کیروش تاپسیس فازی مردد   .استفاده شود بندیجهت رتبه تواندمی مردد یفاز

 دهیچیدشوار و پ گیری چندمعیارهمسائل تصمیم ریسا حل یبرا کردیرو نیتوان از ایم نیبنابرا ،است نانیاطمعدم
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سازی استوارهای وابسته به زمان با رویکرد بهینهترین گره در شبکهیافتن حیاتی

1الهام شریفی رسولی

yahoo.com63Elham.sharifi@ ؛تبریز -غیرانتفاعی الغدیر، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع1

چکیده

شترین مقدار مواد ممکن را از گره مبدا به گره بیخواهد میای است که در آن مهاجم مسأله ای دارای ظرفیت،شبکهدر ممانعت 

که و منابع محدود با استفاده از ممانعت شب به حداقل رساندن مقدار مواد انتقالیممانعت کننده قصد  ،درحالیکه مقصد بفرستد؛

ای است که در صورت حذف از شبکه به دنبال گرهترین گره یحیاتی را در نظر بگیرید، مسأله 𝑇یک شبکه و افق زمانی. است

افتن هدف اصلی این مقاله یبیشترین کاهش در مقدار ماکسیمم جریان وابسته به زمان از گره مبدا به گره مقصد شود.  سبب

ی آب شبکه ،ان دادن مدلاست. در پایان برای نش سازی استوارو در چهارچوب بیهنهوابسته به زمان  ایترین گره در شبکهحیاتی

 .ای از شهر تبریز در نظر گرفته شده استهشرب منطق

.ریزی خطیبرنامه ؛ممانعت های وابسته به زمان؛های شبکهانجری ؛سازی استواربهینه  کلمات کلیدی:

مقدمه -1

ی أله. هدف مسترین گره هستندتیحیای هایی از کاربردهای متعدد مسأله[ نمونه3بازاریابی ] [ و2ی ارتباطات ]مسأله

ها باعث بیشترین چندپارگی در شبکه خواهد شد. ها است که شناسایی آنای از گرهترین گره شناسایی مجموعهحیاتی

مام تین د شد اگر در صورت حذف این مجموعه از بننامیده خواه های حیاتییک شبکه گرهها در ای از گرهمجموعه

تواند برای ترین گره میی حیاتیبعالوه مسأله باعث ماکسیمم کاهش جریان در شبکه شود. یگرهای دمجموعه گره

ها از شبکه منجر به ای خاص از افراد و حذف آنهای تروریستی استفاده شود، جایی که  شناسایی شبکهتغییر شبکه

 [.7شبکه خواهد شد ] ماکسیمم پارگی در بین افراد آن

در حل اند اما عامل زمان هدتا را بطور مفصل بررسی کرترین گره ایسی حیاتیمسأله ز محققانعداد زیادی ااگرچه ت

ه مناسب عنوان مثال در شبکه ترافیک رویکرد استاتیک برای حل این مسألنادیده گرفته شده است. به این مسائل

های ایستا و شبکه ت از یکدیگر هستندمتفاودر این شبکه و کمان هر گره های عبور جریان از زماننخواهد بود زیرا 

ی ماکسیمم مسأله ترین گره دری حیاتیه حل مسألهقادر به حل این مسائل نخواهند بود. هدف اولیه در این مقال

 رویکردی متفاوت است. جریان وابسته به زمان با

عنوان مثال اند، بهاده کردهاستفهای متفاوتی ها و الگوریتماز محققان برای حل این نوع از مسائل از روش بسیاری

[، همچنین 4اند ]های پویا را حل کردهترین گره در شبکهی حیاتیها مسألهفان و پاردالوس با استفاده از آنالیز شبکه

طالعات دقیق و صحیحی از آنجا که ا استفاده شده است.برای چنین مسائلی  [5بندرز توسط ساوایا ]ی الگوریتم تجزیه

. ها برای حل مسائل ماکسیمم جریان وجود ندارد از تئوری عدم قطعیت استفاده خواهد شدها و گرهش کماناز گنجای

واهیم کرد.استفاده خسازی خطی هینهبرای مدل ب [1برتسیماس و سیم ]در این مقاله از الگو و مدل 

متن -2

:ماکسیمم جریان برابر است با( MIMFIی عدد صحیح )مسأله
min ∑ 𝑢𝑖𝑗𝛽𝑖𝑗(𝑖,𝑗)∈𝐴          (1)
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𝑠. 𝑡.
    𝛼𝑖 − 𝛼𝑗 + 𝛽𝑖𝑗 + 𝛾𝑖𝑗 ≥ 0,  ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴, 

    𝛼𝑖 − 𝛼𝑗 ≥ 1,

    ∑ 𝑟𝑖𝑗𝛾𝑖𝑗 ≤ 𝑅(𝑖,𝑗)∈𝐴 ,

    𝛼𝑖 ∈ {0,1},        ∀𝑖 ∈ 𝑁,
    𝛽𝑖𝑗 , 𝛾𝑖𝑗 ∈ {0,1},        ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴.

𝑡 ،𝛼𝑖در سمت برش  𝑖برای  = 𝑠 ،𝛼𝑖در سمت برش  𝑖برای و  0 = ,𝑖)است؛ اگر کمان  1 𝑗)  یک کمان رو به جلو و

𝛾𝑖𝑗مختل شده باشد آنگاه برش  = ,𝑖)است، و اگر کمان  1 𝑗) ی برش نباشد کمان مختل شده𝛽𝑖𝑗 = است و  1

. [8]هستند 0های دیگر  𝛾𝑖𝑗ها و  𝛽𝑖𝑗تمام 

مدل فقط گره -2.1

 :(NBMFI) یافته استصورت زیر گسترش مدل وود برای ممانعت فقط گره به 
min ∑ 𝑢𝑖𝑗𝛽𝑖𝑗(𝑖,𝑗)∈𝐴           (2) 

𝑠. 𝑡.
     𝛼𝑖 − 𝛼𝑗 + 𝛽𝑖𝑗 + 𝛾𝑖𝑗 ≥ 0,  ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴, 

     𝛼𝑡 − 𝛼𝑠 ≥ 1,
     ∑ 𝑟𝑖𝛾𝑖 ≤ 𝑅𝑖∈𝑁 ,
     𝛾𝑖𝑗 = 𝛾𝑖 ,        ∀𝑖 ∈ 𝑁,

     𝛼𝑖 ∈ {0,1},        ∀𝑖 ∈ 𝑁,
     𝛽𝑖𝑗 , 𝛾𝑖𝑗 ∈ {0,1},        ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴,

𝛼𝑖باشد،  𝑡در سمت برش  𝑖اگر  = 𝛼𝑖باشد  𝑠در سمت برش  𝑖و اگر  1 = ,𝑖)[. همچنین، اگر 8است] 0 𝑗)  کمانی

𝛾𝑖𝑗رو به جلو در برش باشد آنگاه  = 𝛽𝑖𝑗و  1 = ,𝑖)است، اگر  1 𝑗)  آنگاهکمان بریده شده در برش نباشد 𝛾𝑖𝑗 =

𝛽𝑖𝑗و  0 = 0.

هاها و کمانفرمول گره -2.2

:( زیر را داریمBNEMFIها با منابع متفاوت باشد فرمول دوسطحی )ها و کمانگرهاگر هدف ممانعت 
min
𝛾∈Γ

  max
𝑥

𝑥𝑡𝑠          (3) 
𝑠. 𝑡.

     ∑ 𝑥𝑠𝑗𝑗 − ∑ 𝑥𝑗𝑠𝑗 − 𝑥𝑡𝑠 = 0,

     ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑗 − ∑ 𝑥𝑗𝑖𝑗 = 0,        ∀𝑖 ∈ 𝑁 − {𝑠, 𝑡},

     ∑ 𝑥𝑡𝑗𝑗 − ∑ 𝑥𝑗𝑡𝑗 + 𝑥𝑡𝑠 = 0,

     𝑥𝑖𝑗 − 𝑢𝑖𝑗(1 − 𝛾𝑖𝑗) ≤ 0,        ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴,

     𝛾𝑖𝑗 = 𝛾𝑖 ,        ∀𝑖 ∈ 𝑁  , ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴,

    𝑥𝑡𝑠 ≥ 0,  ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴 ∪ {𝑡, 𝑠}. 
𝛾𝑖ممانعت شده باشد  𝑖اگر گره  = 𝛾𝑖صورت درغیر این 0 = است و  𝑟𝑖برابر  𝑖ی ی ممانعت برای گره. هزینه1

,𝑖)ی ممانعت کمان هزینه 𝑗)  برابر𝑟𝑖𝑗  است وΓ ≡  {𝛾𝑖| 𝛾𝑖 ∈ {0,1}, ∑ 𝑟𝑖𝛾𝑖 ≤ 𝑅1,𝑖 ∑ 𝑟𝑖𝑗𝛾𝑖𝑗 −(𝑖,𝑗)∈𝐴

∑ 𝑟𝑖𝑗𝛾𝑖 ≤ 𝑅2(𝑖,𝑗)∈𝐴 ∑}های اضافی محدودیتبرای جلوگیری از این هزینه. { 𝑟𝑖𝑗𝛾𝑖𝑗 −(𝑖,𝑗)∈𝐴

∑ 𝑟𝑖𝑗𝛾𝑖 ≤ 𝑅2(𝑖,𝑗)∈𝐴 :خواهد شدته در نظر گرف {
min ∑ 𝑢𝑖𝑗𝛽𝑖𝑗(𝑖,𝑗)∈𝐴                  (4) 

𝑠. 𝑡.
     𝛼𝑖 − 𝛼𝑗 + 𝛽𝑖𝑗 + 𝛾𝑖𝑗 ≥ 0,  ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴,

     𝛼𝑡 − 𝛼𝑠 ≥ 1,
     𝛾𝑖𝑗 ≥ 𝛾𝑖 ,        ∀𝑖 ∈ 𝑁,

     ∑ 𝑟𝑖𝛾𝑖 ≤ 𝑅1𝑖∈𝑁 ,
     ∑ 𝑟𝑖𝑗𝛾𝑖𝑗 − ∑ 𝑟𝑖𝑗𝛾𝑖 ≤ 𝑅2,(𝑖,𝑗)∈𝐴(𝑖,𝑗)∈𝐴

     𝛼𝑖 ∈ {0,1},        ∀𝑖 ∈ 𝑁,
     𝛽𝑖𝑗 , 𝛾𝑖𝑗 ∈ {0,1},        ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴,
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:ودصورت زیر خواهد بسطحی به ی مختلط عدد صحیح تکمسأله
 min ∑ 𝑢𝑖𝑗𝛽𝑖𝑗(𝑖,𝑗)∈𝐴          (5) 

𝑠. 𝑡.
     𝛼𝑖 − 𝛼𝑗 + 𝛽𝑖𝑗 + 𝛾𝑖𝑗 ≥ 0,                           ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴,

     𝛼𝑡 − 𝛼𝑠 ≥ 1
     𝛾𝑖𝑗 ≥ 𝛾𝑖 ,                                                        ∀𝑖 ∈ 𝑁,

      ∑ 𝑟𝑖𝛾𝑖 ≤ 𝑅1𝑖∈𝑁,   
     ∑ 𝑟𝑖𝑗𝛾𝑖𝑗 − ∑ 𝑟𝑖𝑗𝛾𝑖 +  ∑ 𝑟𝑖𝛾𝑖𝑖∈𝑁 ≤ 𝑅2,(𝑖,𝑗)∈𝐴(𝑖,𝑗)∈𝐴

     𝛼𝑖 ∈ {0,1},  ∀𝑖 ∈ 𝑁,
     𝛽𝑖𝑗 , 𝛾𝑖𝑗 ∈ {0,1},  ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴,

ممانعت ماکسیمم جریان بر مبنای زمان -3.2

𝐺 شبکه = (𝑁, 𝐴, u, τ, s, t) .را در نظر بگیرید 𝑁  ها،گرهتعداد 𝐴 گنجایش  دار،جهتهای ی کمانمجموعه

:برابر است با 𝑇ماکسیمم جریان بر مبنای زمان تا افق زمانی  است. 𝑎زمان پیمایش کمان   𝜏𝑎و 𝑢𝑎برابر  𝑎کمان 
max

x
𝑇 𝑥𝑡𝑠 − ∑ 𝜏𝑎𝑥𝑎𝑎∈𝐴           (6) 

𝑠. 𝑡.
 ∑ 𝑥𝑎 − ∑ 𝑥𝑎 = 0,                      ∀𝑖 ∈ 𝑁,𝑎∈𝐴

𝑎𝑡=𝑖
𝑎∈𝐴
𝑎ℎ=𝑖

 𝑥𝑎 ≤ 𝑢𝑎,  ∀𝑎 ∈ 𝐴,
 𝑥𝑎 ≥ 0,  ∀𝑎 ∈ 𝐴′, 

𝑖برای هر گره  𝜙𝑖ای از متغیرهای دوتایی مجموعهو  ∈ 𝑁 اگر گره [6] گیریمدر نظر می .𝑖  بالک شده باشد در

𝜙𝑖اینصورت  = 𝜙𝑖است و در غیراینصورت  1 = 0 .Φ ممکن برای مسدود کردن های ای از تمام انتخابهمجموع

Φ همچنین و ها استگره = {𝜙 ∈ {0,1}|𝑁| ∶  ∑ 𝜙𝑖 = 1𝑖∈𝑁 منتهی ها برای هر مسیر . اگر زمان عبور کمان{

تواند در هر نمی 𝑖گره  یعنیمسدود شده است. این  𝑖باشد، بدان معنی است که گره  𝑇بیش از  شده به  به این گره

𝑖ی هر گره هزینه 𝑟𝑖الگوی ماکسیمم جریان بر مبنای زمان استفاده شود.  ∈ 𝑁  و𝑅 هدف ی ممانعت است. هزینه

بندی زیر ارائه ن است که در فرمولی ماکسیمم جریان بر مبنای زمامسألهای اولیه در این مقاله مدلسازی ممانعت گره

 :نماییممی
min
𝜙,𝛼,𝜇

∑ 𝑢(𝑖,𝑗)𝜇(𝑖,𝑗)(𝑖,𝑗)∈𝐴                                                                                                                        (7) 
𝑠. 𝑡.

    𝜇(𝑖,𝑗) + 𝛼𝑖 − 𝛼𝑗 + 𝑇𝜙(𝑖,𝑗) ≥ 𝜏(𝑖,𝑗),        ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴,

    𝛼𝑡 − 𝛼𝑠 ≥ 𝑇,
    ∑ 𝑟𝑖𝑖∈𝑁 𝜙𝑖 ≤ 𝑅,
    𝜙(𝑖,𝑗) = 𝜙𝑖 ,                                                ∀𝑖 ∈ 𝑁,

    𝜇(𝑖,𝑗) ≥ 0,   𝜙(𝑖,𝑗) ∈ {0,1},                       ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴.  
کنیم. بندی میای بر مبنای زمان با منابع مشترک را فرمولترین گره و کمان در شبکهدر این قسمت فرمول حیاتی

min
𝜙,𝛼,𝜇

∑ 𝑢(𝑖,𝑗)𝜇(𝑖,𝑗)(𝑖,𝑗)∈𝐴           (8) 
𝑠. 𝑡.

     𝜇(𝑖,𝑗) + 𝛼𝑖 − 𝛼𝑗 + 𝑇𝜙(𝑖,𝑗) ≥ 𝜏(𝑖,𝑗),         ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴,

     𝛼𝑡 − 𝛼𝑠 ≥ 𝑇,
     ∑ 𝑟𝑖𝑖∈𝑁 𝜙𝑖 + ∑ 𝑟(𝑖,𝑗)𝜙(𝑖,𝑗)(𝑖,𝑗)∈𝐴 ≤ 𝑅,

     𝜙(𝑖,𝑗) ≥ 𝜙𝑖 ,                                                 ∀𝑖 ∈ 𝑁,

     𝜇(𝑖,𝑗) ≥ 0,   𝜙(𝑖,𝑗) ∈ {0,1},                        ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴.

𝑅𝐴 ی ممانعت کمان و هزینه𝑅𝑁 توانیم ممانعت گره و کمان بر مبنای زمان با منابع ی ممانعت گره است، میهزینه

سازی کنیم:صورت زیر مدلبهنیز متفاوت را 
min
𝜙,𝛼,𝜇

∑ 𝑢(𝑖,𝑗)𝜇(𝑖,𝑗)(𝑖,𝑗)∈𝐴                  (9) 
𝑠. 𝑡.

     𝜇(𝑖,𝑗) + 𝛼𝑖 − 𝛼𝑗 + 𝑇𝜙(𝑖,𝑗) ≥ 𝜏(𝑖,𝑗),          ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴,
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     𝛼𝑡 − 𝛼𝑠 ≥ 𝑇,
     ∑ 𝑟𝑖𝑖∈𝑁 𝜙𝑖 ≤ 𝑅𝑁 ,
     ∑ 𝑟(𝑖,𝑗)𝜙(𝑖,𝑗)(𝑖,𝑗)∈𝐴 − ∑ 𝑟(𝑖,𝑗)𝜙𝑖(𝑖,𝑗)∈𝐴 ≤ 𝑅𝐴,

     𝜙(𝑖,𝑗) ≥ 𝜙𝑖 ,  ∀𝑖 ∈ 𝑁,

     𝜇(𝑖,𝑗) ≥ 0,   𝜙(𝑖,𝑗) ∈ {0,1}  ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴.

ه غیرقطعیماکسیمم جریان در شبک -2.4

c, l, u  بردارهایی𝑛  بعدی هستند وA  ماتریسی𝑚 × 𝑛  وb  برداری𝑚  .بعدی استΓ𝑖 ای تعریف شده در دامنه

,0]ی فاصله |𝐽𝑖|] وΓ0  عدد صحیح وΓ𝑖, 𝑖 =  0, 1, … , 𝑚,  همچنین𝐽𝑖 = {𝑗|�̂�𝑖𝑗 > هدف ثانویه در  است. {0

توانید مدل است، میرویکرد استوار  نعت گره و کمان با منابع مشترک در قالبی ممابندی مسألهفرمول این مقاله

 :م جریان بر مبنای زمان را در فرمول زیر مشاهده کنیدی ماکسیمای مسألهاستوار ممانعت گره
min
𝜙,𝛼,𝜇

∑ 𝑢(𝑖,𝑗)𝜇(𝑖,𝑗)(𝑖,𝑗)∈𝐴                                                                                                                      (10) 
𝑠. 𝑡.

     −𝜇(𝑖,𝑗) − 𝛼𝑖 + 𝛼𝑗 − 𝑇𝜙(𝑖,𝑗) + 𝑧(𝑖,𝑗)Γ(𝑖,𝑗) + 𝑞(𝑖,𝑗) ≤ 𝜏(𝑖,𝑗),    ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴,

     𝛼𝑡 − 𝛼𝑠 ≥ 𝑇,
     𝑧(𝑖,𝑗) + 𝑞(𝑖,𝑗) ≥ 𝜏(𝑖,𝑗),

     ∑ 𝑟(𝑖,𝑗)𝜙(𝑖,𝑗)(𝑖,𝑗)∈𝐴 − ∑ 𝑟(𝑖,𝑗)𝜙𝑖(𝑖,𝑗)∈𝐴 ≤ 𝑅,

     𝜙(𝑖,𝑗) ≥ 𝜙𝑖 ,  ∀𝑖 ∈ 𝑁,

     𝜇(𝑖,𝑗) ≥ 0,   𝜙(𝑖,𝑗) ∈ {0,1},  ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴.

:بندی شده استصورت زیر فرمولبه نیز سازی استوار ممانعت گره و یال با منابع متفاوتی بهینهمسأله
min
𝜙,𝛼,𝜇

∑ 𝑢(𝑖,𝑗)𝜇(𝑖,𝑗)(𝑖,𝑗)∈𝐴 (11)
𝑠. 𝑡.

    −𝜇(𝑖,𝑗) − 𝛼𝑖 + 𝛼𝑗 − 𝑇𝜙(𝑖,𝑗) + 𝑧(𝑖,𝑗)Γ(𝑖,𝑗) + 𝑞(𝑖,𝑗) ≤ 𝜏(𝑖,𝑗),   ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴,

    𝛼𝑡 − 𝛼𝑠 ≥ 𝑇,
    𝑧(𝑖,𝑗) + 𝑞(𝑖,𝑗) ≥ 𝜏(𝑖,𝑗),

    ∑ 𝑟𝑖𝑖∈𝑁 𝜙𝑖 ≤ 𝑅𝑁 ,
    ∑ 𝑟(𝑖,𝑗)𝜙(𝑖,𝑗)(𝑖,𝑗)∈𝐴 − ∑ 𝑟(𝑖,𝑗)𝜙𝑖(𝑖,𝑗)∈𝐴 ≤ 𝑅𝐴,

    𝜙(𝑖,𝑗) ≥ 𝜙𝑖,  ∀𝑖 ∈ 𝑁,

     𝜇(𝑖,𝑗) ≥ 0,   𝜙(𝑖,𝑗) ∈ {0,1},  ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴.
موردی مطالعه  -3

ها و زمان پیمایش آب وابسته به عواملی مانند: فشار آب، گنجایش لوله ،1معرفی شده در شکل شرب در شبکه آب 

 2و  1های در جدول آن حل شده است و نتایج LINGOافزار با استفاده از نرم این مسائلپارامترهای غیرقطعی است. 

 .را بدست آوریم 𝑅و 𝑅𝐴 ، 𝑅𝑁توانیم بزرگترین مقادیر ها میارائه شده است. بر اساس طول عمر لوله

𝑹   [week] : مقادیر متفاوت1جدول 

𝑅 ممانعت گره ممانعت کمان ماکسیمم جریان
(1011 𝑚3) 

260 15 (15,18)
(15,17) 0.49 × 10−3 

365 25,24
(24,26)
(24,25)
(24,27)  

0.69 × 10−3 

1303 43, 45

(43,44)
(43,42)
(45,46)
(45,47)

0.82 × 10−3 
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𝑹𝑵   [week]و  𝑹𝑨: مقادیر متفاوت 2جدول 

𝑅𝑁 𝑅𝐴

ماکسیمم جریان
(1011 𝑚3) 

ممانعت گره  ممانعت کمان

1330 257 0.51 × 10−3 12
(12,13)
(12,14)
(12,15)

1877 1043 0.82 × 10−3 29,27
(27,28)
(27,30)
(27,29)

دل مهای هر دو سازی استوار، زمان حل و تعداد تکراربرای مقایسه دو فرمول ماکسیمم جریان بر مبنای زمان و بهینه

 ارائه شده است. 4و  3های در جدول

یسه زمان حل و تعداد تکرارها برای : مقا3جدول 
𝑻 = 𝟒𝟐𝟎

)دقیقه(زمان اجرا  تعداد تکرارها

62/16 126291  مدل وابسته به زمان

37/11 87351
مدل وابسته به زمان 

 و استوار

یسه زمان حل و تعداد تکرارها برای : مقا4جدول 
𝑻 = 𝟓𝟒𝟐

زمان اجرا )دقیقه( تعداد تکرارها

03/10 150738  مدل وابسته به زمان

81/6 79521
مدل وابسته به زمان 

 استوارو 

یبندنتیجه و جمع  -4

ها در دنیای واقعی به حل بسیاری از پروژهو در شرایط واقعی در نظر گرفتن فاکتورهای غیرقطعی بسیار اهمیت دارد 

دارای کاربردهای فراوانی  های وابسته به زمانترین گره برای شبکهی حیاتیمسألهت. از آنجا که های واقعی نیاز اسداده

 هایترین گره در شبکهرویکردی جدید برای یافتن حیاتی گرفته شد. ابتداسازی این مسائل تصمیم به مدل است

 ،سازی کردیمسازی استوار مدلنههای پویا( ارائه دادیم، سپس این مسأله را با استفاده از بهیوابسته به زمان )شبکه

سازی استوار زمان اجرا و تعداد د که با استفاده از بهینهشومشاهده می 4و  3های های جدولهمچنین بر اساس داده

بنابر این با توجه به . کاهش یافته است حل گردید( LINGOتکرارها در روش شاخه و کران )که با استفاده از نرم افزار 

.نتایج دقت مسأله بسیار باال خواهد بود
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ای از شهر تبریزشبکه آب شرب منطقه :1 شکل

مراجع -5
Bert Simas, D., Sim, M., “Robust discrete optimization and networks flows”, Mathematical 
Programming, No. 8, pp. 49-71, 2003. 
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ارهای و نمودمدیریت ارزش کسب شده  تکنیک هزینه پروژه با استفاده از بینیبهبود پیش

فازی در محیطکنترلی 

2نیکابراهیم رضایی، 1ملیحه شکراللهی

malihehshokrollahi@gmail.com ؛دانشگاه صنعتی سجادو مدیریت،  کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی صنایع1
  rezaeenik@sadjad.ac.ir ؛و مدیریت، دانشگاه صنعتی سجاد استادیار، دانشکده مهندسی صنایع2

چکیده

پروژه  هاییخروج ینیبشیو پ شرفتیاهداف، عملکرد، پ یریگاندازه یراستا در یتیریمد تکنیک کیارزش کسب شده  تیریمد
درک  شیفزاا با هدف یکنترل ینمودارها یریبه کارگ است. تیحائز اهم ،ینیبشیپ یپروژه داشتن ابزارها رانیمد یبرا. باشدیم

ش پژوه نیا در نظور،م نی. بدآوردیفراهم م رانیمد یرا برا یپروژه، اطالعات مناسب یهایخروج ینیبشیپبهبود روند عملکرد و 
 جهت بهبود در ینترلک هایاز نمودارمدیریت ارزش کسب شده را در محیط فازی مورد بررسی قرار داده و که  گرددیارائه م مدلی
رهای نمودا زابا استفاده  ،پروژه ینهیهز ینیبشیپبهبود  یبرا در مدل پیشنهادیکند. های پروژه استفاده میبینی خروجیپیش

مدیران  کهیدر صورت، دندهینشان مها و تحلیل نتایج .شودیم نییتع ینییحدود باال و پادر سطوح اطمینان متفاوت  ،کنترلی
 .دنکنیم تافیالزم را در یهشدارها ،بینیپیشحدود  نیبا استفاده از اپروژه داشته باشند، هزینه  جیاز نتا ینادرست ینیبشیپ

.هزینهبینی پیش ؛یفاز طیمح ؛ینمودار کنترل ؛ارزش کسب شده تیریمد کلمات کلیدی: 

مقدمه -1

مختلف  هایحوزهدر  هاآن یدگیچیپباالرفتن و  هاپروژه تعداد شیافزابا  ،پروژه تیریمد یهااستانداردها و روش

. ]1[ابدی یاژهیو تیمپروژه اه تیریمد ریاخ یهاتا در سال و سبب شده اندافتهیو... گسترش  ی، خدماتعمرانی، یصنعت

 یریگاندازه یدر راستا هزینهمحدوده، زمان و  یسازکپارچهیجهت  یتیریروش مد کی 1ارزش کسب شده تیریمد

 ستمیارزش کسب شده از س تیریمد ستمی. س]2[باشدیپروژه م هاییخروج ینیبشیو پ شرفتیاهداف، عملکرد، پ

 ازیو ن ردیگیها بر اهداف پروژه بهره مو اثرات آن یبندنزما نه،یمشکالت بالقوه هز نییعجهت ت« هشدار زود هنگام»

 .]3[دینمایرا برجسته م یبه اقدامات اصالح

. شودیم یابیگذشته، ارز ریقادارزش کسب شده بر طبق م یها و برآوردهاشاخص یلهیپروژه به وس شرفتیاگرچه پ

. ]1[دهدیارائه نم رد رابرآو ایهر شاخص  یدر مورد انحرافات مجاز برا یمعموالً اطالعات اضاف یابیارز نیحال، ا نیبا ا

 توانیم ریتفاس نیو با ا شودیاز نمودار حاصل م استفادهبا  ر،یخ ای باشدیتحت کنترل م یندیفرا کهنیدرک ا

 .]4[ ها به کار بردرا در جهت کنترل عملکرد پروژه یکنترل ینمودارها

و  المیک متغیرهای کارگیری بهآن دشوار است.  نیو تخم بودهابهام  یدارا EVMدر  شرفتیمعموالً درصد پ

 و هاشاخص تمام تا شودمیسبب ها فعالیت پیشرفت میزان قطعی در بیان اعداد جای به فازی اعداد از استفاده
 .]5،6،7[ یابد تریبیش قانطبا غیرقطعی پروژه ماهیت باو  شده خارج قطعی از حالت پروژه اتمام هایبینیپیش

روشی را برای  ،(2009) و همکاران 2لیپکه. اندپرداخته این تکنیک مدیریتیمتعددی به توسعه  پژوهشگرانتاکنون 

1 Earned Value Management (EVM) 
2 Lipke 
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را با روش  EVM، (2017)2و ونهووک 1بتسلیر. ]8[کردند بینی هزینه و زمان نهایی، مطرحمحاسبه حدود پیش

برای مسیر  مدیریت ارزش کسب شده راشاخص زمان (، 2017) 3. وود]9[بینی هموارساز نمایی ادغام نمودندپیش

، مدلی یکپارچه با رویکرد کمی و کیفی (2015) نیا و همکاران. کامیاب]10[بحرانی در محیط فازی محاسبه نمود

بینی زمان و هزینه در زمان تکمیل را کاهش های تحلیل ریسک ارائه نمودند که انحرافات پیشو روش EVMبرمبنای 

 . ]11[دهدمی

روژه پ ایآ ،مه دهنداداکنونی  تیسوال پاسخ دهند که اگر با وضع نیبه ا وستهیبه طور پ دیبا ،موفق پروژه رانیمد

 کندیم یریگزهپروژه را اندا شرفتیپ قیبه طور دقمدیریت ارزش کسب شده  کیاگرچه تکن ؟خواهد شد یا خیر لیتکم

 آن در ییناتوادهد که تاکنون مطالعات نشان میاما  دیاز طرح را مشخص نما یانهیو هز یهر انحراف زمان تواندیو م

، خشبدر این  هتوجه به موارد و مشکالت عنوان شد با .ستنشده ا یبررس یانحرافات به خوب نیسطح ا یریگگزارش

 ،پژوهش نیاانجام هدف ترین مهم است. ، حائز اهمیتروژهپبینی واقعی، برای تمام مدیران یشداشتن ابزارهایی جهت پ

که در  باشدیم دهشارزش کسب  تیریمد استفاده از یکنترل عملکرد پروژه بر مبناو  هاخروجیبینی بهبود پیش

 با هدفچنین هم .شودمیاستفاده  پروژه هزینه پایانی ینیبشیبهبود پ برای راستای این هدف از نمودارهای کنترلی

وهش روش و مراحل این پژ گیرد.می صورت یفاز طیمسئله در مح یسازادهیپ، های پروژهواقع یایشدن به دن کینزد

در ادامه این نوشتار آمده است.

متن -2

های هشداردهنده نالرا برای ایجاد سیگ کنترلینمودارهای توان می ،EVMیی استفاده از به جهت باالبردن توانا

بردن  از بین ایبر وژهتوسط مدیر پرریزی اقدامات اصالحی بدین ترتیب امکان برنامه .زودهنگام مورد استفاده قرار داد

بینی هبود پیشنبال باین پژوهش به د ،بنابر مطالعات و موارد عنوان شده در بخش قبلاین نوع انحرافات فرآهم گردد. 

 برای کاهش نقاط ضعف تکنیک مدیریت ارزشدر آن باشد که فازی می های پروژه در شرایط عدم قطعیتخروجی

از  گونگی استفادهچبه طی دو گام اصلی ابتدا  بدین منظوراست.  شدهگیری لی بهرهتراز نمودارهای کن ،ب شدهکس

نترلی مورد شود و حدود کخته میپردا فازیپروژه در شرایط هزینه های بینی خروجینمودارهای کنترلی در پیش

وردی به سپس مطالعه مد. باشمی ]8[ش وهپژدر ای بر حدود معرفی شده توسعهد. این حدود گرداستفاده معرفی می

 .شودجهت اعتبارسنجی مدل پیشنهادی ارائه می
و ابتدا ساختار شکست کار پروژه  :فازی هعملکرد هزین شاخصگیری از پروژه و محاسبه گزارش-گام اول

 اعدادبه صورت  ،گیریهای گزارشدر بازهپروژه  مقدار پیشرفت . سپسگرددیم نییتع هاتیفعال یتمام ینهیهز ریمقاد

ه چگونگی تخصیص اعداد فازی مثلثی ب 1در جدول  شود.های عملکردی محاسبه میمقادیر شاخصشده و ثبت  یفاز

 .]7[متغیرهای کالمی آمده است

 ( تخصیص عدد فازی مثلثی به متغیرهای کالمی1جدول )

متغیر کالمی خیلی کم کم نصف زیاد خیلی زیاد

عدد فازی(0.1، 0.2، 0.3)(0، 0.1، 0.2)(0.4، 0.5، 0.6)(0.7، 0.8، 0.9)(0.8، 0.9، 1)

توان مقدار ارزش کسب شده را محاسبه نمود. با با تعیین درصد پیشرفت هر فعالیت به صورت عدد فازی مثلثی، می

BACiتر از صفر )هر فعالیت بزرگ 4که بودجه مصوبفرض این > ام به iی فازی فعالیت ( باشد، ارزش کسب شده0

1 Batselier  
2 Vanhoucke 
3 Wood 
4 Budget At Complete 
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گردد.محاسبه می 1فرمول صورت 

EṼi = F̃i × BACi = [EV1i، EV2i، EV3i]                                                                              (1)  
�̃�𝑖که در آن  = [𝑎1𝑖، 𝑎2𝑖 ، 𝑎3𝑖] ، درصد پیشرفت فازی فعالیتiگیری، ارزش کسب ی گزارشباشد. در لحظهام می

های پروژه تعداد فعالیتn نشان داده شده است.  2فرمول به دست آید که در  𝐸�̃�𝑖تواند از مجموع شده فازی کل می

 باشد.می
EṼ = ∑ EṼi = [n

i=1 ∑ EV1i
n
i=1 ، ∑ EV2i

n
i=1 ، ∑ EV3i

n
i=1 ] = [EV1، EV2، EV3]                            (2)    

صورت ه ب(CPĨ)  ی فازیشاخص عملکرد هزینهکه  گرددانجام می ACو  EVپروژه از طریق مقایسات هزینه عملکرد 

 .]7[گردندمی محاسبه 3فرمول 

CPĨ =
EṼ

AC
= [

EV1

AC
،

EV2

AC
،

EV3

AC
]  (3)  

دود باال ح با داشتن ،]8[و همکاران لیپکه  بنابر مطالعه: بینی هزینهپیشال و پایین ابمحاسبه حدود  -گام دوم

ی موفقیت ؤثر در راستابرای نتایج هزینه و زمان، اطالعات مدیران پروژه جهت گرفتن تصمیمات مبینی پیشو پایین 

ود شوند. رابطه آماری حدد اطمینان شناخته میحدونام یابد. این حدود مذکور به پروژه به طور قابل توجهی بهبود می

  عبارت است از: در حالت قطعی  (CL)اطمینان 

CL Average Z
n


                                                                                                      )4( 

تعداد مشاهدات  nوره( و انحراف استاندارد )تغییر در مقادیر د σمقدار توزیع نرمال در سطح اطمینان،  zکه به طوری

و  z=1.64، %90شوند. برای توزیع نرمال در محاسبه می %95یا  %90باشند. حدود اطمینان به طور مکرر در سطح می

یابد. وقتی نیز افزایش می zباشد. الزم به ذکر است که با افزایش درصد سطح اطمینان مقدار می z=1.96، %95در 

 گردد. پیشنهاد می zبه جای  tفاده از توزیع باشد، است 30تر از تعداد مشاهدات کم

ی حدود اطمینان به میانگین و انحراف معیار نیازمند است. شود، محاسبهطور که در فرمول باال مشاهده میهمان

ادیر گاریتم مقستفاده از لو انحراف استاندارد با ا باشدمیلگاریتم مقدار شاخص تجمعی، تقریبی برای مقدار میانگین 

محاسبه  یدر حالت فاز تخمینی برای انحراف استاندارد 5ه از رابطه با استفاد آید.ای به دست میهای دورهصشاخ

گردد:می

σ̃ = √∑(ln 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐 𝑖𝑛𝑑𝑒�̃�(𝑖)−ln 𝐶𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒�̃�)
2

𝑛−1
            (5)  

 گذاری شده است )از ابتدای پروژه تا زمان کنونی(.عالمت iای است که با تمام مشاهدات دوره (∑)که به طوری
هستند و زمان شروع و پایان  موقتیها وژهپر شود امای نامحدود فرض میهای آمارجمعیت مورد بررسی در روش

طور که پروژه رو های محدود تصحیح شده است. همانجا محاسبات آماری برای جمعیتدارند. در اینمخصوص به خود 

شوند تا حدود باال و پایین به سمت یکدیگر حرکت کرده و در نهایت به مقدار به تکمیل است، این محاسبات سبب می

√ یکسان )همان میانگین( برسند. عامل تصحیح از رابطه
N−n

N−1
تعداد  nتعداد کل مشاهدات و  Nاست که  گرفته شده 

د بود:خواه 6رابطه باشد. با یک جایگزینی مناسب، عوامل تصحیح برای هزینه به صورت می Nمشاهدات در نمونه 

𝐴𝐹�̃� = √
𝐵𝐴𝐶−𝐸�̃�

𝐵𝐴𝐶−
𝐸�̃�

𝑛

           (6)    

آید:فراهم می 7ی طمینان به صورت رابطهای کلی برای حدود های قبلی، معادلهبا ترکیب اجزای بحث

CL̃ =  Ln index̃(cum) ±  Z ×
σ̃

√n×AF̃
  (7)  
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باشد. می 8به صورت رابطه  )(EAC̃ در محیط فازی 1ی اتمام پروژههزینهبینی پیش

EAC̃ =
BAC

CPĨ
=

BAC

[
E1
AC

،
E2
AC

،
E3
AC

]
= [

BAC∗AC

E3
،

BAC∗AC

E2
،

BAC∗AC

E1
]   (8)  

 CPĨای و تجمعی با استفاده از مقادیر دورهبینی برای هزینه فازی یین پیشبا توجه به روابط عنوان شده، حدود باال و پا

خواهد بود. 10و  9صورت روابط به 

IEACL̃(c) =
BAC

EXP(LN index̃(cum)+z
σ̃

√n√
BAC−EṼ

BAC−
EṼ
n

)

= [IEACL1، IEACL2، IEACL3]           (9)  

IEACH̃(c) =
BAC

EXP(LN index̃(cum)−z
σ̃

√n√
BAC−EṼ

BAC−
EṼ
n

)

= [IEACH1، IEACH2، IEACH3]  (10 )      

 وجود لیبه دلاست.  (+)𝐶𝐿𝐶یا  (−)𝐶𝐿𝐶به توان  eی عملیات ریاضی برای رساندن دهندهنشان EXPکه به طوری

نیست ها داده یو خود همبستگ عیتوز یبه بررس یازین نییمحاسبه حدود باال و پابرای  ها،فرمول این در تمیتابع لگار

  .باشدیم تمیها نرمال نباشند، استفاده از تابع لگارآن عیکه توز یطیاعداد در شرا یسازنرمال یهااز روش یکی رایز

توان گیری میی پایانی پروژه در هر مرحله از گزارشبینی هزینهبا به دست آوردن حدود باال و پایین برای پیش

 د.ام داا انجرتری رصد کرد و در صورت وجود هشدار، سریعاً اقدام اصالحی مربوطه انحرافات احتمالی را با دقت بیش

 کلین و پژوهش زابرگرفته  که گرددبررسی می یک مطالعه موردیجهت اعتباربخشی به مدل پیشنهادی در ادامه 

 456ی کل پروژه جهرسد. بودی تکمیل میفعالیت به مرحله 10با اتمام  ی معرفی شدهپروژهباشد. ، می]12[ونهووک 

  آمده است. 2در جدول  ی آنهافعالیتجزئیات باشد و دالر می
بررسی شده مطالعه موردیجزئیات برخی از ( 2جدول )

ریزی بودجه برنامه

شده )دالر(

ریزی زمان برنامه

شده )روز(
فعالیت نیازپیش

ریزی بودجه برنامه

شده )دالر(

ریزی زمان برنامه

شده )روز(
فعالیت نیازپیش

120 1 6 7 80 4 -2

21 7 7 8 36 9 -3

8 8 5 9 25 1 -4

6331080425

6371120546

بارات ع شکلو به  یبه طور فرض یریگدر هر زمان گزارش هاتیفعال شرفتیپ زانیمجهت بررسی پیشرفت پروژه، ابتدا 

 .شدداده  گزارش یثمثل یپروژه به صورت عدد فاز شرفتیپ زانیم یکالم یرهایمتغ یساز. با معادلدیثبت گرد یکالم

ین و بدین ترتیب حدود باال و پای شدهای تکرار ی دورهات برای هر مشاهدهگیری، تمام محاسبدر هر مرحله از گزارش

انجام  %90و  %95ی حدود اطمینان در سطح . محاسبهگردیدای اضافه شده، تجدید نظر ی دورهبرای هر مشاهده

 وعات اولیه . اطالشداده استودنت استف-اسبات از توزیع تیمح درهای این مثال، . به دلیل کم بودن تعداد دادهگرفت

آمده  3در جدول  %95در سطح اطمینان گیری م گزارشتشهاز روز  فازی بینی هزینه در حالتپیش نییحدود باال و پا

 %90ان دود اطمینحمحاسبات جزئیات چنین گزارشات ابتدایی و هماز آوردن )به دلیل محدودیت این نوشتار،  است

ر ابر مبنای مقد قبل از رسم نمودارها، ینیبشیمربوط به حدود پ یالزم به ذکر است که اعداد فاز (.خودداری شد

از بینی را ود پیشحد 1. شکل در نهایت رسم نمودارها در شرایط قطعی صورت گرفته استو  اندشده یفازیدمیانگین 

 .دهدنشان میروز سوم گزارشگیری تا انتهای پروژه را 

1 Estimate At Complete (EAC) 
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(α=0.05) های هزینه مدیریت ارزش کسب شده فازیبینی و داده( حدود پیش3جدول )

گیریروز گزارش  PV AC EV CPI IEAC(L) EAC IEAC(H) 
8 380 398 (380 ،334.4 ،288.8)  0.840 480 548 629

9 408 410 (388.1 ،342.5 ،296.9)  0.835 492 551 619

10 434 445 (431.8 ،386.2 ،340.6)  0.868 492 529 571

11 440 457 (441.4 ،395.8 ،350.2) 0.866 499 530 564

12 446 464  (444.4 ،405.1 ،359.5) 0.870 502 527 555

13 450 470 (452.8 ،409.6 ،364)  0.870 506 527 550

14 454 477 (455.2 ،409.6 ،364)  0.859 515 534 555

15 455 486 (456 ،410.4 ،364.8)  0.844 525 543 563

16 456 491 (456 ،410.4 ،364.8)  0.836 532 549 568

(α=0.05 -)فازی بینی هزینه ( حدود پیش1شکل )

 گذارریتأث ینیبشیبر اعتبار پ چگونه نانیاست که سطح اطم نیقسمت مطرح گردد ا نیکه ممکن است در ا یسوال

ابل قبول تمال قاح نان،یسطح اطم شیاز آن است که با افزا یو زمان حاک نهیهز ینیبشیحدود پ جینتا یبررس ؟است

 قابل ابد،ییاهش مک نییو حد پا شیکه حد باال افزا کتهن نیا یادآوریادعا با  نی. اابدییم شیشدن فرض صفر افزا

 نیترشی. بابدییگسترش م نییحد باال و پا انیم یمحدوده نان،یدرصد اطم شیبا افزا گری. به عبارت دباشدیدرک م

 %90 نانیو سطح اطم باشدیم %95 نانیبا استفاده از سطح اطم ینیبشیپ نییقابل قبول از حدود باال و پا نیتخم

زمان نزدیک به توان دریافت که وقتی پروژه، می، 1با توجه به شکل  دارد. وبیمع جیآوردن نتادر فراهم  یباالتر سکیر

تر روژه، کمشود و تفاوت بین حدود اطمینان با افزایش درصد تکمیل پتغییرات اندکی مشاهده میباشد، تکمیل خود می

تر نزدیک گر آن است که هر چه پروژه به اتمام خود. این نتیجه بیانرسندنمیثابت  ینقطه کیاما به  شودتر میو کم

 ند.شوای پایدار میهای تجمعی به طور فزایندهگردد، مقدار شاخصمی

یبندنتیجه و جمع -3

 ریاختالالت سبب تأخ نی. اگردندینرفته و دچار اختالل م شیخود پ ییابتدا یزیرمطابق با برنامه یمتعدد یهاپروژه

 یهاگنالیس جادیقادر به ا دیکارآمد کنترل پروژه با ستمیس کی. شوندیم یاضاف یهانهیهز جادیو ا یانیدر زمان پا

امکان اقدامات  قیطر نای تا از ،باشدشده یزیربرنامه یهاو داده یعملکرد واقع نیفاصله ب جادیهشداردهنده در زمان ا

دالیل ویژه و که در صورتی، هدر کنترل پروژ نمودارهای کنترلی کارگیریهب هم گردد.اپروژه فر ریمد یبرا یاصالح
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نمودارهای  به کارگیری. دنهای هشداردهنده بیانجامبه ارائه سیگنال بایستمی ،دنباش اتمنشاء ایجاد انحراف ینامتعارف

 یپروژه به طور قابل توجه تیمؤثر بر موفق ماتیگرفتن تصم برایرا پروژه  رانیاطالعات مدکنترلی در کنترل پروژه، 

   .ددهیبهبود م

د را بهبود بخشتواند توانایی ارزش کسب شده میدر محیط فازی، نمودارهای کنترلی  با EVMترکیب  ابتکاری ایده

تواند کمک یی پیش رو در این است که مو به کنترل بهتر و قابل اعتمادتر پروژه کمک کند. در واقع اهمیت مطالعه

 هم روابط درفو  ییبه شناسا ،مدل ارائه شده واقعدر  بینی شوند.ی پروژه پیشکند تا تغییرات مهم در پیشرفت هزینه

 یا کسرپروژه ب کهنیا نییتع برایروند،  نیکوچک( منجر خواهد شد که ا اریبس راتییتغ یپروژه )حت شرفتیطول پ

سطوح اطمینان بینی پیشنهادی در حدود پیش در این پژوهش چنینهم .کندمی، کمک خواهد شدبودجه مواجه 

 تری بود.بتدهنده نتایج مطلودرصد نشان 95بینی در سطح اطمینان که حدود پیش قرار گرفت ورد بررسیمی متفاوت

بدیهی  و باشدهای مدیریت ارزش کسب شده بر مبنای گذشته پروژه میبینیپیشتمام دانیم طور که میهمان

تر سریع جهت شناسایی بهتر و . لذا درگذاردتأثیر میها ی آنها بر هزینه و زمان پایاناست که انحرافات موجود در پروژه

زش مدیریت ار ترکیبی تکنیک نمودارهای کنترلی در کنارهای آتی از گردد تا در پژوهشها، پیشنهاد میانحرافات پروژه

جه قرار گیرد.مورد تونیز نگری مدیریت ریسک شده و مدیریت ریسک استفاده گردد و آینده کسب
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استفاده از داده کاوی برای تحلیل عوامل اثر گذار بر درمان سکته مغزی ایسکمیک )مطالعه 
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چکیده

باشد و این بیماری ی مغزی ایسکمیک میترین انواع آن سکتهکی از مهمی ،ومین عامل مرگ و میر در جهان استی مغزی سسکته
  (RTPA به  کمک تزریق آمپول ساعت بعد از شروع اولین عالئم به بیمارستان منتقل شود 4تا  3.5بیمار بین  درصورتی که فرد

ته کند ولی باید به این نکمی ی مغزی ایفاهمی را در درمان سکتهقابل درمان است زمان نقش بسیار م ( که داروی ضد لخته است
هدف  ی مغزی شوند جام این درمان برای بیماران سکتهتوانند مانع از اندارند که میتوجه داشت که عوامل بسیار دیگری هم وجود 

ی مغزی به جهت بهبود خدمت رسانی و درمان سکته یرین عوامل اثرگذار بر درمان سکتهاز انجام این مطالعه  شناسایی مهم ت
این  در .شد انجام نگر- گذشته مقطعی صورت به هک است کاربردی و تحلیلی توصیفی مطالعات انواع از مطالعه مغزی است این

و آزمون بندی  های کالستکنیکو  کاوی داده مطالعات انجام هایروش قدرتمندترین از یکی عنوان به کریسپ روش از مطالعه
بهترین  %  74های پژوهش مدل گرادیان تقویتی با دقت استفاده شد با توجه به یافته Rبا استفاده از نرم افزار های فرض آماری 

که نتایج حاکی از  در نهایت به بررسی کد اضطراری اورژانس پرداخته شدو مدل در شناسایی و اولویت بندی این عوامل بود
 بیمار شدت سن به اولویت ترتیب به توانمی گذار اثر عوامل ترینمهم از است و  RTPAتاثیرگذاری این کد در تزریق داروی

 کرد. اشاره بیمارستان به ورود هنگام بیمار خون قند و مارستانبی به فوریت محل از فرد انتقال زمان مغزی یسکته

 .RTPA؛ سکته ی مغزی؛ داده کاوی کلمات کلیدی: 

مقدمه -1

سومین است و همچنین  معضالت بزرگ بهداشتیو از  ی مغز و اعصابهایبیمار ترینپر عارضه یکی ازی مغزی سکته

ی از مهم ی مغزی یکسکتهباشد و برای آن عوامل خطر متعددی شناخته شده است و همچنین علت مرگ در جهان می

با معضالت باشد که ادامه زندگی برای این دسته افراد را های جسمانی در بین مردم جامعه میترین علل ایجاد ناتوانی

 گردش در اختالل آن دنبال به که مغزی شریان یک شدن پاره یا شدن بسته یعنی یمغز سکته کندزیادی رو به رو می
.  شودمی رفتنراه در اختالل و تکلم اختالل بدن، نیمه فلج مثل عالئمی بروز موجب و شده ایجاد مغز ناحیه از آن خون

 سکته مغزی. شودمی تقسیم هموراژیک مغزی سکته و ایسکمیک مغزی ی سکته کلی ی دسته دو به مغزی ی سکته
 مغز به را خون سرخرگی که شدن بسته اثر در دهدمی اختصاص خود رابه مغزی های سکته از درصد 85 که ایسکمیک

 که باشدمی جهان در توجه مورد سالمت مسائل ترینمهم جمله ایسکمیک از مغزی سکته شودمی ایجاد رساندمی
در   RTPAبا این حال سکته ی مغزی قابل درمان است و داروی  ]1 [ستا حیاتی بسیار امری مدیریت آن و تشخیص

وان اولین درمان ی مغزی ایسکمیک حاد است و به عن حال حاضر تنها درمان پزشکی مصوب برای بیماران مبتال به سکته

در گذشته اساس درمان سکته حاد مغزی  ] 2[ملی و بین المللی توصیه می شود ی مغزیهای سکتهتوسط اکثر انجمن

تایید تزریق وریدی داروی ترومبولیتیک توسط انجمن دارو و غذای آمریکا   1999اقدامات نگهدارنده بوده است در سال
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ساعت بعد  4تا  3.5بعد از  اگر RTPAتحول بزرگی در درمان سکته حاد مغزی ایسکمیک ایجاد کرده  این دارو با نام 

ی خونی ایجاد شده در مغز را حل کند و سبب بازگشت عملکرد مغز به حالت  تواند لختهم تزریق گردد میاز شروع عالئ

طبیعی گردد و عارضه های ناشی از سکته مغزی را تا مقدار زیادی کاهش دهد  عوامل بسیار زیادی وجود دارد که میتوان 

سعی در هت اهمیت موضوع در این مطالعه نابراین به جمانع از تزریق این دارو ی موثر در درمان سکته ی مغزی شود ب

شناسایی مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر تزریق این دارو با استفاده از تکنیک های داده کاوی  داریم ،داده های استفاده 

ن عارضه بیمار سکته ی مغزی از نوع ایسکمیک  است که بعد از اینکه دچار ای 285شده  در این مطالعه شامل اطالعات 

 8شده اند با اورژانس تماس گرفته و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شده اند بیمارستان های منتخب شامل 

بیمارستان درشهر تهران می باشند که اطالعات بیماران انتقال یافته را ثبت کرده اند  .و مجموع این داده ها از ابتدای 

صورت پذیرفته  Rسازی با استفاده از تکنیکهای کالس بندی با نرم افزار مدل است . 1397تا آذر ماه سال  1396سال 

است که در این مطالعه به مقایسه ی مدلهای استفاده شده و شناسایی مهم ترین عوامل با استفاده از بهترین مدل 

اشاره کرد که  به تجزیه  ]3[ و همکاران 1روسنگل پرداخته ایم  از مطالعاتی که در گذشته انجام شده است میتوان به کار 

و تحلیل فاصله زمانی بین شروع نشانه های اولیه سکته تا رسیدن اورژانس و سایر فاکتور های مرتبط با تاخیر ارائه 

به شناسایی فاکتور هایی که باعث تاخیرهای پیش از بیمارستان  ]4 [و همکاران  2.پرسانتی رامانجامخدمات،  پرداختند

بررسی تاثیر جنسیت بر ویژگی  به ]5[ و همکاران 3کویچیرو مائدا  .و بهبود ان ها پرداختند  در سکته مغزی می شود

های اساسی بیمار نوع و شرایط سکته ی مغزی و پیامد های آن بعد از سکته ی مغزی پرداختند و در طی این مطالعه 

بودن ان ها در بیمارستان بیشتر از مردان  در کشور ژاپن شدت سکته در زنان بیشتر از مردان بوده است و دوره ی بستری

به ارزیابی متغیر های مرتبط با تاخیر قبل از بیمارستان پرداختند و با روش ]6[ و همکاران4هایچانگ جین بوده است .

رگرسیون لجتیک تاثیر متغیرهای مستقلی همچون  شروع نشانه های اولیه در خانه ،شروع نشانه های اولیه در شب 

از امبوالنس ،استفاده از وسایل دیگری برای انتقال به بیمارستان ،سابقه ی بیماری دیابت .سابقه ی بیماری ،استفاده 

 و تعامل بررسی به ] 7 [همکاران و  5هکینگ لو ساعت تاخیر قبل از بیمارستان را بررسی کردند 6و  3فشارخون و...در 
 خوشه روش و لجستیک های رگرسیون تکنیک از استفاده با پرداختند چین در مغزی ی سکته بر دیابت و سیگار تاثیر

 خون فشار و خانوادگی ی سابقه و تاهل و وضعیت جنسیت و سن مانند دیگری عوامل مقابل در ی مرحله چند بندی
هیانگ جو کیم  است بوده عوامل ی بقیه از تر مالحظه مغزی قابل ی سکته با دیابت و سیگار بین ارتباط چنان هم ...و
 شهر در حاد ایسکیک سکته مغزی بیماران بیمارستان از قبل تاخیر با مرتبط های فاکتور بررسی به  ] 8 [وهمکاران 6

 کردند. استفاده تاخیر های فاکتور برای ارزیابی متغیره چند و متغیره تک های تحلیل و تجزیه از و پرداختند کره اولسان

به مطالعه و مقایسه  ویژگی های دموگرافی ،ویژگی های بالینی  و ویژگیهای اجتماعی  ]9[ و همکاران 7جونگا سیم

فرهنگی بیماران سکته مغزی در مناطق شهری و روستایی کره و هم چنین شناسایی فاکتور های تاثیر گذار در طی شدن 

و همکاران  8ائل گارسیا رویزرافزمان از لحظه ی شروع نشانه های اولیه تا زمان رسیدن به بیمارستان پرداختند. 

پارامتر های بالینی داده های مربوط به تاخیر در تصمیم گیری و دیتاهای تاخیر های قبل از بیمارستان را مورد ]10[

بررسی قرار داده و با استفاده از روش رگرسیون لجستیک به شناسایی فاکتور های مرتبط با تاخیر در تصمیم تماس با 
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از مدل های رگرسیون لجستیک چند  ]11[و همکاران,9هونگ چی گوی قبل از بیمارستان پرداختند .اورژانس و تاخیر ها

برای محاسبه خوشه بندی های داخل بیمارستانی در شناسایی فاکتور های  10GEEمتغیره و معادالتعیمم براورد 

ه از اورژانس و درمان به موقع استفاده دموگرافیک و بالینی مرتبط با استفاده از اورژانس و هم چنین در ارزیابی استفاد

کرده اند و نتایج حاکی از آن بوده که افراد دارای سن کم ، سطح تحصیالت پایین تر ، پوشش بیمه کمتر ، درآمد کمتری 

سابقه استفاده می کنند با این حال ، افراد با  اورژانس ، شدت سکته مغزی پایین ، فشار خون باال ، دیابت قندی   کمتر از

  .همراه بود اورژانس بیماریهای قلبی عروقی با افزایش مصرف

امل است در بسیاری عوامل بسیار زیادی در تزریق و یا عدم تزریق این دارو موثر هستند و زمان یکی از مهم ترین این عو

اران را از لحظه ی بیمما  از مطالعاتی که تاکنون انجام گرفته به بررسی عوامل تاخیر بیمار پرداخته اند در این تحقیق

وامل دیگری س با اورژانس تا مرخص شدن آن ها از بیمارستان مورد پایش قرار دادیم درکنار عملیات اورژانس عتما

یم و به دنبال اهمچون سوابق بیماری فرد سوابق دارویی موقعیت جغرافیایی و عوامل دموگرافیک را نیز در نظر گرفته 

حقیق برای اولین بار تاثیر گذار بر تزریق و یا عدم تزریق این دارو می باشیم و هم چنین این تشناسایی مهم ترین عوامل 

دارو نیز پرداخته  در شهر تهران صورت پذیرفته است که  عالوه بر بررسی زمان به بررسی سایر عوامل موثر در تزریق این

ته مغزی پرداخته د اضطرای اورژانس برای بیماران سکهم چنین به طور ویژه به بررسی عامل انتقال فرد از طریق کاست .

نی اورژانس و مت رسابه بهبود خد دنتایج این مطالعه می توان شد و تاثیر این عملکرد اورژانس مورد ارزیابی قرار گرفت ،

 بهبود روند درمان این بیماران کمک کند بیمارستان ها و ارائه راهکار یرای 

روش مطالعه-2

 مفهومیده کاوی ه از داده کاوی و روش های یادگیری ماشین با استفاده از متدولوژی کریسپ پرداختیم دادر این مطالع

 ]12[ .ار شدبه عنوان یک رویکرد جدید برای تجزیه و تحلیل داده ها و کشف دانش پدید 1990است که در اواسط دهه 
روش ]13[ متدولوژی کریسپ یک مدل فرآیندی است که چهار چوبی را برای پروژه های داده کاوی فراهم کرده است  

عه ما از روش های یادگیری ماشین به دودسته روش های با ناظر و روش های بدون ناظر تقسیم می شوند  .در این مطال

اده از منبع دگیری نظارت شده مبتنی بر اموزش یک نمونه با ناظر و از تکنیک های کالسبندی  استفاده می کنیم یاد

 ]14[داده هاست که قبال به طبقه  بندی های صحیح اختصاص داده شده اند 

Qiu Gu-Hong 9 
10generalized estimating equations
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کریسپ ساس گام های متدولوژی اوهش برل پژمراح :1جدول 

کریسپگام های  جزییات هرگامکریسپمراحل پژوهش حاضر طبق گام های متدولوژی 

شناخت و بررسی بیماری سکته ی مغزی ،انواع آن ، معضالت این دسته از بیماران و 

 درمان این بیماری به جهت بهینه سازی خدمت رسانی و درمان این بیماران 
هداف کسب و  تعیین ا

کار 
کسب و  شناخت

کار  بهره گیری از تکنیک های داده کاوی به جهت پایش عومل اثر گذار در تزریق داروی 

RTPA  در درمان سکته ی مغزی ایسکمیک و اولویت بندی ان ها 
هدف داه کاوی 

بیمارستان  8داده های بیماران سکته ی مغزی در شهر تهران که توسط تیم اورژانس به 

 1397تا پایان آذر ماه  96منتخب در تهران منتقل شد اند از ابتدای سال 
های  آوریمع ج داده 

 اولیه 
ها  درک داده 

ها  توصیف(1-1تعیین خصیصه ها و متغیر پاسخ و توصیف آن ها در جدول ) داده 

انتخاب آن دسته از داده ها که مربوط به بیماران سکته ی مغزی از نوع ایسکمیک می 

 باشند و فقط توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شده اند 
ها  انتخاب داده 

سازی داده  آماده
ها 

اده های پرت و تطابق داد های میانگین رای داده های بدون مقدار حذف داستفاده از 

 انس و بیمارستان ها ژاور
ها  پاکسازی داده 

تکنیک کالس بندی که به ترتیب عبارتند از : جنگل تصادفی ،ماشین بردار  5استفاده از 

 پشتیبان ،رگرسیون لجستیک ،شبکه عصبی ،گرادیان تقویتی 
های  انتخاب تکنیک 

 مدلسازی 
 مدلسازی

ها  مقایسهایسه ی نتایج مدل ها مق مدل 

  ارزیابینتایج  ارزیابیارزیابی نتایج بهترین مدل 

زمایشى توسعه  توسعهاستفاده از یافته های تحقیق در بهبود خدمت رسانی و درمان بیماران سکته ی مغزی 
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توصیف متغیرها : 2جدول 

 ابزار پیاده سازی- 1. 2

 ARCGISو همچنین از ابزار  ه شد استفاد R از  نر افزار  به جهت مدلسازی با االگوریتم های کالسبندی 

شهر تهران بهره گرفته شده است . بیماران در مناطق مختلف  محل زندگی  برای تعیین محل جغرافیای

مدلسازی-3

 الگووریتم های کالس بندی استفاده شده شامل موارد زیر می باشند 

باشد، که بر اساس ساختاری متشکل می بندی ، رگرسیون برای دسته یک روش یادگیری ترکیبی  : 11جنگل تصادفی

های هر بینیبندی( یا برای پیشها )کالساز شمار بسیاری درخت تصمیم، بر روی زمان آموزش و خروجی کالس

11Random forest 

هاتعریفنوع نقش متغیر 

Genderجنسیتاسمیورودی

Age سن بیمارعددیورودی

Anti covagolantداروی ضد انعقاد خوناسمیورودی

DMسابقه دیابتاسمیورودی

CVAسابقه سکته مغزیاسمیورودی

HTN سابقه ی فشار خوناسمیورودی

AFسابقه ی دیفیبرالسیون دهلیزیاسمیورودی

BLOOD FAT سابقه ی چربی خوناسمیورودی

SMOKE سابقه مصرف سیگاراسمیورودی

Hypertension میزان فشار خون هنگام ورود به بیمارستانعددیورودی

MRS MARK نمره ی ناتواناییاسمیورودی

Blood Glucose میزان قند خون هنگام ورود به بیمارستانعددیورودی

NIHSS MARKشدت سکته ی مغزی میزاناسمیورودی

REGIONS_ID منطقه ی محل زندگی بیماراسمیورودی

TIME OF DAY زمان پذیرش بیماراسمیورودی

T1(T-D) زمان تماس بیمار تا دریافت ماموریتعددیورودی

T2(D-H) زمان دیافت ماموریت تا حرکت از پایگاهعددیورودی

T3(H-R)تاز پایگاه تا رسیدن به محل فوری زمان حرکت عددیورودی

T4(HF-T)زمان ترک محل فوریت تا رسیدن به بیمارستانعددیورودی

724نوع انتقال بیمار به صورت کد ویزه بوده یا نهاسمیورودی

RTPAیا عدم تزریق RTPAتزریق داروی اسمیهدف
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   کننددرخت به شکل مجزا، کار می
ها است و در تقسیم خطی داده  هابندی خطی دادهدسته کننده  بندیدسته این  کاریمبنای : 12ماشین بردار پشتیبان

 کنیم خطی را انتخاب کنیم که حاشیه اطمینان بیشتری داشته باشدسعی می

 برای متغیرهای وابسته دوسویی است ک مدل آماری رگرسیون: ی13رگرسیون لجستیک
و در انتها اعمال دانش به  نمایش دانش ن برای یادگیری ماشینی،های محاسباتی نویها و روشسیستم: 14شبکه عصبی

 هستند های پیچیدهسامانه های خروجی ازبینی پاسخدست آمده در جهت بیش

بندی است. مدل یک روش یادگیری ماشین برای مسائل رگرسیون و طبقه: 15گرادیان تقویتی یا گرادیان بوستینگ

های ضعیف است که به صورت تناوبی برای ایجاد یک مدل نهائیِ قوی سری مدلگرادیان تقویتی ترکیبی خطی از یک 

 .استساخته شده

تولید طرح آزمایشی– 1. 3

قسمت تقسیم  10یک داده ها به استفاده کردیم در این تکن  k=10 با   k-fold اعتبار سنجی متقابل  زمایشیآاز طرح 

استفاده  موزشیآدسته ی بقیه به عنوان داده های  9و  آزمایشیهای  میشوند و در هر مرحله یک دسته به عنوان داده ی

   زمایشیی داده های آته می شود و کیفیت ان در مجموعه ساخ داده های آموزشیمیشوند و مدل بر روی مجموعه ی 

 براورد می گردد.

مقایسه ی الگوریتم ها  – 2. 3

این ماتریس چگونگی ی شود مانجام   ماتریس درهم ریختگی با استفاده از  های دسته بندیارزیابی در الگوریتم

های مساله دسته بندی، نمایش عملکرد الگوریتم دسته بندی را با توجه به مجموعه داده ورودی به تفکیک انواع دسته

.دهدمی

معرفی اجزا ماتریس اغتشاش:3جدول 

 فعلی

0 1 

 پیش بینی

0 132(TN) 35(FN) 

1 48(FP) 107(TP) 

:باشدمی از عناصر ماتریس به شرح ذیل هریک

:TN  آنها را بدرستی  بوده و الگوریتم دسته بندی نیز دسته صفربیانگر تعداد رکوردهایی است که دسته واقعی آنها

.داده است تشخیص صفر

12SVM 
13Logistic regression 

14Neural network 
15Gradiant boosting 
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TP  : آنها را بدرستی  بوده و الگوریتم دسته بندی نیز دسته یکبیانگر تعداد رکوردهایی است که دسته واقعی آنها

.تشخیص داده است یک

:FP یکرا به اشتباه  بوده و الگوریتم دسته بندی دسته آنها صفربیانگر تعداد رکوردهایی است که دسته واقعی آنها 

.استه تشخیص داد

:FN  را به اشتباه  گوریتم دسته بندی دسته آنهابوده و ال یکبیانگر تعداد رکوردهایی است که دسته واقعی آنها

 .تشخیص داده است صفر

]15[معیار های ارزیابی شامل موارد زیر می باشند

1( 𝑃𝑇

𝑃𝑇+𝑁𝐹
(حساسیت16=

2( 𝑁𝑇

𝑃𝐹+𝑁𝑇
(تشخیص پذیری 17=

3( PT

PF+PT
ارزش اخباری مثبت18= )

4( NT

NF+NT
(ارزش اخباری منفی19=

ن معیار است که ای Accuracy تعین کارایی یک الگوریتم دسته بندی دقت یا نرخ دسته بندی مهمترین معیار برای

ترین معیار محاسبه کارایی کند. در واقع این معیار مشهورترین و عمومیدقت کل یک دسته بند را محاسبه می

 مجموعه رکوردهای آزمایشی د از کلدهد، دسته بند طراحی شده چند درصست که نشان میاهای دسته بندی الگوریتم

 کند دو مقدارآید که بیان میبدست می زیر دقت دسته بندی با استفاده از رابطه.دسته بندی کرده است بدرستی را
TP و TN مهمترین مقادیری هستند که در یک مسئله دودسته ای باید بیشینه شوند.

5( 𝑃𝑇+𝑁𝑇

𝑁𝑇+𝑁𝐹+𝑃𝑇+𝑃𝐹
(دقت20=

16Sensitivity 
17Specificty 

18predictivevaluePositive  
19Negative predictivevalue 

20Accuracy  
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مقایسه ی الگوریتم های کالس بندی:4جدول 

21NPV22PPVحساسیتتشخیص پذیریدقت

جنگل تصادفی 0.720.680.700.660.73

بردار ماشین  0.620.610.620.620.61
پشتیبان

تقویتیگرادیان  0.750.700.740.680.78

شبکه عصبی 0.510.580.590.540.63

ک 0.620.630.630.670.59 رگرسیون لجستی

مقایسه ی الگوریتم های کال سبندی :1شکل 

21Positive predictivevalue 
22Negative predictivevalue 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Random forestSvmGradiant boostingNeural networklogistic regresson
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بحث و نتیجه گیری-4

ماتریس   می باشد  0.74گرادیان تقویتی  دارای بیشترین دقت معادل در بین الگوریتم های مورد استفاده الگوریتم 

بر اساس این الگوریتم به صورت شکل   RTPAاغتشاش این الگوریتم و مهم ترین عوامل اثر گذار بر تزریق و یا عدم تزرق

 . زیر می باشد

گرادیان تقویتیماتریس اغتشاش الگوریتم :5جدول 

فعلی

0 1

پیش بینی

0 98 31

1 46 111

عدد از آن  46عدد از عدم تزرق ها درست تشخیص داده شده است و مدل تعداد  98بر اساس جدول اغتشاش این الگوریتم تعداد  

عدد از آن ها درست  111عدد از تزریق شده ها را  خطا داشته  و تعداد  31ها را اشتباه تشخیص داده است و هم چنین تعداد 

رادیان تقویتی که بهترین مدل بوده است اولویت بندی مهم ترین عوامل اثر گذار بر تزریق تشخیص داده است بر اساس الگوریتم گ

در صفحه ی بعد قابل  2چنین این اولویت بندی در شکل قرار دار د و هم  6برای بیماران سکته ی مغزی در جدول   RTPAداروی 

 مشاهده است .

 گرادیان تقویتیبراساس اولویت بندی الگوریتم  RTPAمهم ترین عوامل اثر گذار بر تزریق و یا عدم تزریق :6جدول 

100.000age
97.748NIHSS.MARK

57.616T4.HF.T.

56.449Blood.Glucose
50.289weight
44.900T3.H.R.
32.122Anti.covagolant1
30.111T2.D.H.
26.029Hypertension
13.952CVA1
13.877HTN1
10.771TIME.OF.DAYM1
10.047REGIONS_ID5
9.661TIME.OF.DAYA2
7.945T1.T.D.
6.889TIME.OF.DAYE1
6.887genderMale
5.967X724Indeterminate
5.565REGIONS_ID6
5.005BLOOD.FAT1
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توسط الگوریتم گرادیان تقویتی RTPAاولویت بندی عوامل اثر گذار بر تزریق داروی  :2شکل 

RTPAبررسی تاثیر کد اضطراری اورژانس در تزریق و یا عدم تزریق  - 1. 4
تعریف شده است  2که در جدول  724در میان خصیصه هایی که در این مطالعه استفاده شده است خصیصه 

کد اضطراری معرفی شده توسط سازمان کته ی مغزی شده است توسط دچار سمشخص می کند شخصی که 

به بیمارستان منتقل شده و یا اینکه تشخیص اورژانس  اد که دچار سکته ی مغزی شده اند اورژانس کشور برای افر

ور که در به بیمارستان منتقل شده اند که همانط زی نبوده و به صورت غیر اضطراری نسبت به کد مربوطه سکته مغ

ر گرفته شده مشاهده می شود این عامل جز عواملی با تاثیر کم در تزریق و یا عدم تزریق این دارو در نظ 2 شکل

انتقال توسط کد اضطراری و دوجامعه  است برای بررسی دقیقتر  این عامل از آزمون فرض اختالف میانگین های 

این ازمون به معنای این است که  دو جامعه هیچ تفاوتی از استفاده شد فرض صفر  جامعه انتقال کد غیر اضطراری 

در نتیجه  p-value =0.012نتایج این آزمون مقدار ندارند و با توجه به  RTPAتزریق داروی  نظر اثر گذاری بر 

فرض صفر رد می شود بنابر این دو جامعه دارای اختالف معنی داری از لحاظ آماری هستند و با توجه به جدول 

مال تزریق این دارو برای افرادی که با کد اضطراری اورژانس به بیمارستان منتقل شده اند بیشتر و برابر است با احت

0.58 
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:مقایسه نتایج آزمون فرض آماری برای دو جامعه 7جدول 

هرنمونه ها تعداد تزریق تعداد بیماران احتمال   متغیر 

 کد اضطراری 67 115 0.582609

 کد غیر اضطراری 74 171 0.432749

: نتیجه آزمون فرض آماری اختالف میانگین های دو جامعه 8جدول 

p-value z score  تخمین اختالف بین میانگین%95فاصله اطمینان
 ها ی دو جامعه 

0.012 2.52  ( تزریق 0.14986 (0.266640 ; 0.0330800
RTPA

و پیشنهادات آتی نهایی نتیجه گیری-5

 دارای باالترین دقت بوده است  گرادیان تقویتی استفاده شده در این مطالعه الگوریتم الگوریتم کالس بندی  5دربین 

توسط این الگوریتم ، سن بیمار در اولویت  RTPAاز بین مهم ترین عوامل شناسایی شده در تزریق و یا عدم تزریق  

مراقبت بیشتری قرار بگیرند چرا که در صورت بروز سکته احتمال درمان در حت باالتر ت  بنابراین افراددر سنینقرار دارد 

دی که شدت سکته در آن ها بسیار باال باشد امکان این افراد کاهش می یابد عامل بعدی شدت سکته مغزی است و افرا

زمان انتقال فرد به برای آن ها وجود ندارد با توجه به اینکه این عامل حتی از عامل  RTPAتزریق داروی با درمان 

بیمارستان دارای اولویت بیشتری است بنابراین میتوان در مطالعات آتی به بررسی عواملی که سبب میشوند شخص که 

و هم چنین عامل مدت زمان انتقال بیمار از ی پایین تری برخوردار گردد پرداخت  دچار سکته میشود از شدت سکته

در بین زمان های انتقال  ر زمان های عملیات اورژانس در اولویت باالتری قرار داردمحل فوریت تا بیمارستان نسبت به سای

بنابر این باید اقداماتی به جهت کاهش این زمان انجام داد و  بیمار به بیمارستان این زمان دارای اولویت باالتری است

تزریق این دارو باشد که بتوان بیمار را به  یکی از این اقدامات میتواند مجهز نمودن بیمارستان های بیشتری به تجهیزات

ار رود به بیمارستان جز عوامل اثر گذنزدیکترین بیمارستان انتقال داد به همین ترتیب میزان قند خون بیمار در هنگام و

ته ی بوده است بنابراین افرادی که بیماری دیابت دارند باید در نظر داشته باشند که بیشتر از بقیه افراد در معرض سک

مغزی هستند و هم چنین قند خون خود را باید تحت کنترل داشته باشند چون در صورت بروز سکته قند خون باال از 

عامل اول بر خوردار می  4عوامل مهمی است که مانع از درمان آن می شود بقیه عوامل که از اهمیت کمتری نسبت به 

ه بررسی عامل انتقال توسط کد اضطراری اورژانس پرداختیم با توجه در پایان بباشند  به ترتیب اولویت مشخص شده اند .

به نتایج آزمون فرض اماری استفاده از کد اضطراری اورژانس در خدمت رسانی و درمان بیمارن کد سکته ی مغزی تاثیر 

خدمات این از  ان کنندگ گذار بوده است در نتیجه باید با اطالع رسانی و آموزش بیشتر به افراد جامعه درصد استفاده

و با اموزش بیشتر به پرسنل مربوط سبب دقت باالتر در تشخیص سکته مغزی کد و شناخت عالئم سکته مغزی را باال برد 

 در هنگام تماس بیمار شد .

زمایشى
خه آ

نس



مراجع -6

[1] Adams Jr, H. P., Del Zoppo, G., Alberts, M. J., Bhatt, D. L., Brass, L., Furlan, A., ... & Lyden, P.
D. Guidelines for the early management of adults with ischemic stroke: a guideline from the
American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council, Clinical Cardiology
Council, Cardiovascular Radiology and Intervention Council, and the Atherosclerotic Peripheral
Vascular Disease and Quality of Care Outcomes in Research Interdisciplinary Working Groups:
the American Academy of Neurology affirms the value of this guideline as an educational tool
for neurologists. Circulation, 115(20), e478-e534 ,2007.

[2] Wahlgren, N., Ahmed, N., Dávalos, A., Ford, G. A., Grond, M., Hacke, W., ... & Lees, K. R. .
Thrombolysis with alteplase for acute ischaemic stroke in the Safe Implementation of
Thrombolysis in Stroke-Monitoring Study (SITS-MOST): an observational study. The Lancet,
369(9558), 275-282.2007.

[3] Rossnagel, K., Jungehülsing, G. J., Nolte, C. H., Müller-Nordhorn, J., Roll, S., Wegscheider, K.,
... & Willich, S. N. Out-of-hospital delays in,patients with acute stroke. Annals of emergency
medicine, 44(5), 476-483,2004.

[4] Ramanujam, P., Castillo, E., Patel, E., Vilke, G., Wilson, M. P., & Dunford, J. V. Prehospital
transport time intervals for acute stroke patients. The Journal of emergency medicine, 37(1), 40-
45,2009.

[5] Maeda, K., Toyoda, K., Minematsu, K., Kobayashi, S., & Japan Standard Stroke Registry Study
Group. Effects of sex difference on clinical features of acute ischemic stroke in Japan. Journal of
Stroke and Cerebrovascular Diseases, 22(7), 1070-1075,2013.

[6] Jin, H., Zhu, S., Wei, J. W., Wang, J., Liu, M., Wu, Y., ... & Anderson, C. S. Factors associated
with prehospital delays in the presentation of acute stroke in urban China. Stroke, 43(2), 362-
370,2012.

[7] Lou, H., Dong, Z., Zhang, P., Shao, X., Li, T., Zhao, C., ... & Lou, P. Interaction of diabetes and
smoking on stroke: a population-based cross-sectional survey in China. BMJ open, 8(4),
e017706.2018.

[8] Kim, H. J., Ahn, J. H., Kim, S. H., & Hong, E. S. Factors associated with prehospital delay for
acute stroke in Ulsan, Korea. The Journal of emergency medicine, 41(1), 59-63.2011

[9] Sim, J., Shin, C. N., An, K., & Todd, M. Factors associated with the hospital arrival time in
patients with ischemic stroke in Korea. Journal of Cardiovascular Nursing, 31(5), E10-
E16.Turin,2016.

[10] Vidale, S., Arnaboldi, M., Bezzi, G., Bono, G., Grampa, G., Guidotti, M., ... & Agostoni, E.
Reducing time delays in the management of ischemic stroke patients in Northern Italy.
International journal of cardiology, 215, 431-434.2016.

[11] Gu, H. Q., Rao, Z. Z., Yang, X., Wang, C. J., Zhao, X. Q., Wang, Y. L., ... & Li, Z. X.. Use of
Emergency Medical Services and Timely Treatment Among Ischemic Stroke: Findings From the
China Stroke Center Alliance. Stroke, 50(4), 1013-1016.2019.

[12] Yoo, I., Alafaireet, P., Marinov, M., Pena-Hernandez, K., Gopidi, R., Chang, J. F., & Hua, L.
Data mining in healthcare and biomedicine: a survey of the literature. Journal of medical systems,
36(4), 2431-2448.2012.

[13] Wirth, R., & Hipp, J. CRISP-DM: Towards a standard process model for data mining. In
Proceedings of the 4th international conference on the practical applications of knowledge
discovery and data mining (pp. 29-39). Citeseer.2000.

[14] Sathya, R., & Abraham, A. Comparison of supervised and unsupervised learning algorithms for
pattern classification. International Journal of Advanced Research in Artificial Intelligence, 2(2),
34-38.2013.

[15] Arslan, A. K., Colak, C., & Sarihan, M. E. Different medical data mining approaches based
prediction of ischemic stroke. Computer methods and programs in biomedicine, 130, 87-92,2016.

زمایشى
خه آ

نس
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چكیده

کنند. نیز، ایجاد می های نامطلوبخروجی، ناگزیر مطلوب هایخروجی در کنار، ی خدماتها در فرآیند تولید کاال و یا ارائهسازمان
های ارزیابی عملکرد را هم مدنظر قرار داد. یکی از روش مطلوبنا هایخروجیگیری عملکرد یک سازمان، باید بنابراین برای اندازه

زی ریتکنیک برنامهیک ها، تحلیل پوششی دادههاست. روش تحلیل پوششی داده گیری کارایی با استفاده های از روشسازمان، اندازه
از این تعدادی از با چند ورودی و خروجی را با یکدیگر مقایسه نموده و ی مشابه گیرندهتعدادی از واحدهای تصمیم که است خطی

بدین  .کندایجاد می، ی دیگرارزیابی واحدها را به منظور ییمرز کارای آنها، وسیلهو به کندمی شناساییعنوان واحد کارا بهواحدها را 
ها فراهم تر کارایی سازمانها، امکان ارزیابی دقیقهای تحلیل پوششی دادههای نامطلوب در مدلمشارکت دادن خروجیترتیب، با 

ها و طور مستقیم با مازاد ورودیها که بههای نوین تحلیل پوششی دادهبه عنوان یکی از مدل ،SBMمدل شود. در این تحقیق، می
افزودن خروجی نامطلوب تاخیر، برای سنجش کارایی خطوط هوایی ایرانی انتخاب شد. بر اساس ها ارتباط دارد، با کمبود خروجی

بندی نتایج حاصل از حل مدل، خطوط هوایی؛ پویاایر، اترک، معراج، تابان، کاسپین و ماهان، کارا شناخته شدند. تمامی خطوط رتبه
 های مطلوب، برای بهبود کارایی محاسبه شد.وجینامطلوب و کمبود خر ها و خروجیشدند و مقادیر مازاد ورودی

ها.تحلیل پوششی داده  SBMمدل ؛طوط هواییخ ؛نامطلوب هایخروجی ؛تاخیر کلمات کلیدی: 

مقدمه -1

قرار گرفته  ژهیمورد توجه و ،هاسازمان تیفعال در ریناپذاجتناب یعنوان عنصرنامطلوب، به یهایخروج ریاخ یهادر سال

 ییامر، ابتدا مسلتزم شناسا نیاست که ا افتهی شینامطلوب افزا یهایکنترل و کاهش خروج ت،یریو تالش در جهت مد

و سپس  انیمشتر یتینارضا یوحت ریتاخ عات،یضا ،یو صوت یطیمح ستیز یهایآلودگ رینامطلوب نظ یهایانواع خروج

 یبرا یمختلف یهاکیمطلوب سازمان است. تکن یهایو خروج هایدر کنار ورود یسازمدل ندیمشارکت آنها در فرآ

مطلوب  یهایجخرو شیها، افزااست که هدف آن ارائه شده یسازمدل ندینامطلوب در فرآ یهایمشارکت دادن خروج

مشارکت دادن  یهانامطلوب، روش یهایخروج نهیموجود در زم اتینامطلوب است. با توجه به ادب یهایو کاهش خروج

 میتقس میرمستقیو غ میمستق یهاروش یکل یها به دو دستهداده یپوشش لیتحل یهانامطلوب در مدل یهایخروج

 ینامطلوب همراه با اصالح اصول مربوط به ساختار مجموعه یهایجخرو یاصل ریاز مقاد م؛یمستق یها. روش[1] دنشویم

تابع  کینامطلوب را با استفاده از  یهایخروج یاصل ریمقاد م،یرمستقیغ یها. درمقابل؛ روشکنندیاستفاده م یتکنولوژ

 ؛یسه روش کل لشام میمستق یها. روشدهندیم رییها تغداده یپوشش لیاستاندارد تحل یهادر مدل ینزول داًیاک

با فرض اصل  می، روش مستق [2] نامطلوب یهایخروج یبرا فیضع یریپذیبا فرض اصل دسترس میمستق یهاروش

 فیضع یریپذیبا فرض اصل دسترس میو روش مستق [3]نامطلوب  یهایخروج یبرا افتهیتوسعه یقو یریپذیدسترس

 زین میرمستقیغ یهاهستند. روش ،[4] شانیکیتکن تینامطلوب برحسب ماه یهایخروج یبرا افتهیتوسعه یقو ای

ن است که در آ یو قو فیضع یریپذیهستند. تفاوت فرض اصل دسترس یضرب و معکوس TR𝜷 ،یمعکوس جمعشامل؛ 
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نامطلوب وجود ندارد و کاهش  یهایخروج یاست که امکان کاهش آزادانه نیفرض بر ا ف،یضع یریپذیدر اصل دسترس

 یهایخروج گر،ید یعبارتمطلوب همراه خواهد بود و به یهایاز خروج زانیهمان م شطلوب با کاهمنا یهایخروج

که امکان کاهش  شودیفرض م ،یقو یریپذیدر اصل دسترس یفرض توامان صفر هستند.  ول یمطلوب و نامطلوب دارا

ها و از روش استفادهها، با آن زیکاهش ناچ ایمطلوب و  یهاینامطلوب، بدون کاهش خروج یهایخروج یآزادانه

 .[1] وجود دارد نینو یهایتکنولوژ

که  یاهبردرمهم و  عیاز صنا یکیبه عنوان  یینامطلوب در صنعت خطوط هوا یبه عنوان خروج «ریتاخ» ق،یتحق نیا در

 لیبه دال تواندیم ییدر خطوط هوا ریمختلف کشور است، درنظرگرفته شد. تاخ عیها و صنابخش یونددهندهیپ یبه نوع

 ییمایهواپ یهاشرکت تیریمدوءاز س یناش ایو  یطیمحاز عوامل  یدر پرواز ناش ریتاخطورکلی، به. دیجود آبه یمختلف

فقدان  وناوگان  یفرسودگ ر،ینظ یتیریعوامل مد ایو  ییآب و هوا تینامناسب بودن وضع ر؛ینظ یطیاست. عامل مح

سبب بروز  ها در کشور است،میاز وجود تحر یاز آن ناش یکه بخش مایهواپ یو نگهدار ریمناسب تعم یهارساختیز

 شیامر سبب افزا نیشود و ایقطعات الزم م ای ازیمورد ن یبه خدمات فن یدر دسترس ییمایهواپ یهاشرکت یامشکل بر

 در پروازها خواهد بود.  ریتاخ

 کیناپارامتر یهاو روش کیپارامتر یهاروش یوجود دارد که به دو دسته کل یمختلف یهاروش ییکارا یریگاندازه یبرا

و  یآمار یهامشخص، که به کمک روش دیتابع تول کی یبرمبنا ییکارا ک،یپارامتر یها. در روششوندیم میتقس

 یتیو محدود ستین دیتابع تول نیبه تخم یازین ک،یناپارامتر یها. در روششودیم یریگبدست آمده، اندازه یاقتصادسنج

 یابیمحاسبه و ارز گر،یکدیها با آن یسهیواحدها، بر اساس مقا ییوجود ندارد و کارا هایو خروج هایدر تعداد ورود زین

 ییکارا سهیمقا ومحاسبه  یبرا ،ییسنجش کارا کیپارامتر مهیروش ن نیترها، محبوبپوشش داده لی. روش تحلشودیم

 CCR مدل هاداده یپوشش لینوع مدل تحل نیترو ساده نی. اول[6]، [5] استا کارمرز  لیمشابه، با کمک تشک یواحدها

. پس از آن، [7] توسط چارنز، کوپر و رودز، تحت فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس، ارائه شد 1978سال است که در 

 ،سپس. [8] نسبت به مقیاس، شکل گرفت ریتوسط بنکر چارنز و کوپر، تحت فرض بازده متغ 1984در سال  BCCمدل 

طور که به 1SBMمدل  ت،ی. در نها]9[ ارائه شد هایهمزمان با کاهش ورود هایخروج شیبا امکان افزا  یجمع مدل

 .[10] شد جادیمرتبط است، ا هایو کمبود خروج هایبا مازاد ورود میمستق

خط  14ها، در داده یپوشش لیتحل SBMبا استفاده از مدل  ر،ینامطلوب تاخ یبا مشارکت خروج ییکارا ق،یتحق نیا در

نامطلوب  یها به همراه خروجداده یپوشش لیتحل SBMبار است که مدل  نینخست نیشد. ا یریگاندازه یرانیا ییهوا

مطلوب  یهایروجکاهش خ ازمندیکه کاهش آن، ن ر،یتاخ تیباتوجه به ماه .رودیبکار م یرانیا ییخطوط هوا یبرا ر،یتاخ

 با فرض اصل میمستق» روش بهنوع مشارکت آن در مدل،   ست،یمسافر و بار حمل شده، ن ر،ینظ ییخطوط هوا

 ر،یاایپو ییوامذکور، خطوط ه دلبا حل م درنظرگرفته شد.« نامطلوب یهایخروج یبرا افتهیتوسعه یقو یریپذیدسترس

نامطلوب  یو خروج هایمازاد ورود ریشدند و مقاد یبندو ماهان، کارا شناخته شده و رتبه نیاترک، معراج، تابان، کاسپ

 .ندمحاسبه شد ییرفع ناکارا یناکارا، برا ییمطلوب خطوط هوا یهایو کمبود خروج

 یقو یریپذیسبا دستر SBMمدل  و همپنین SBMهاست، مدل مقاله؛ در بخش دوم که بخش روش نیادامه ا در

سوم که بخش  شدند. در بخش تشریح هاو داده ییمدل کارا ،یمورد ینامطلوب، مطالعه یهایبر خروج افتهیتوسعه 

 ،ییخطوط هوا ییاکارانو رفع  یابیمنظورارزحاصل به ستنتاجاتو ا یریگجهیحاصل از حل مدل، نت جیاست، نتا جینتا

 .ندشد نییتب

                                                      
1 Slack-Based Measure 
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 هاروش -2

   های نامطلوب استفاده شده است.همراه با خروجی SBMها از نوع در این تحقیق، از روش تحلیل پوششی داده

 SBMمدل  -1. 2

، ارائه نمود. این مدل، بر 2001که تن، در سال   است SBMمدل ها، های تحلیل پوششی دادهیکی از انواع مدل

 مقدار؛  𝑦𝑟𝑗ام،  jام از واحد  iورودی  مقدار؛  𝑥𝑖𝑗است.  در این مدل،  𝜏𝑟ها و کمبود خروجی 𝑠𝑖ها مبنای مازاد ورودی

؛ 𝜆𝑗، تحت بررسیام واحد  rخروجی  مقدار؛  𝑦𝑟0، تحت بررسی ام واحد iورودی  رمقدا؛  𝑥𝑖0ام، jام از واحد  rخروجی 

صورت زیر (، به𝜔کارایی ) ها و واحدها است. بر مبنای این مدل،ها و خروجی؛ تعداد ورودیnو  kو  mام و  jوزن واحد 

 .شودگیری میاندازه
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1
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∑
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s.t. 

∑ 𝜆𝑗𝑥𝑖𝑗 + 𝑠𝑖 = 𝑥𝑖0       𝑖 = 1, … ,𝑚

𝑛

𝑗=1

 

1-2 ∑ 𝜆𝑗𝑦𝑟𝑗 − 𝜏𝑟 = 𝑦𝑟0      𝑟 = 1, … ,𝑘

𝑛

𝑗=1

                 

1-3 ∑ 𝜆𝑗 = 1                        𝑗 = 1, … ,𝑛                   

𝑛

𝑗=1

 

1-4 𝜆𝑗 , 𝑠𝑖 , 𝜏𝑟 ≥ 0 
 SBMمدل  -1

 
 𝑠𝑖متغیرهای کمکی و  1برابر با  ∗𝜔 کهکاراست  است و زمانی واحد تحت بررسی،، یکبین صفر و مقدار تابع هدف 

 .[10] صفر باشند بابرابر  𝜏𝑟و 

 های نامطلوبپذیری قوی توسعه یافته  بر خروجیبا دسترسی SBM مدل -2. 2

ی تکنولوژی یافته بر پایهپذیری قوی توسعههای نامطلوب با دسترسی، اندازه کارایی با وجود خروجی2004تن در سال 

𝑇𝑐
𝐼𝑁𝑃   ،را ارائه نمود. در این مدل𝑐𝑏 های نامطلوب، ؛ مازاد خروجی𝑤𝑏𝑗 ؛ مقدار خروجی نامطلوبb  ام از واحدj  ام و

𝑤𝑏0 مقدار خروجی نامطلوب ،b  و  تحت بررسیام واحدqکارایی بر مبنای مدل تن های نامطلوب است. ؛ تعداد خروجی

 شود.صورت زیر محاسبه می(، به2004)

2 min  𝜔 =
1 −

1
𝑚 

∑
𝑠𝑖

𝑥𝑖0

𝑚
𝑖=1

1 +
1

𝑘 + 𝑞 
(∑

𝜏𝑟

𝑦𝑟0

𝑘
𝑟=1 + ∑

𝑐𝑏

𝑤𝑏0

𝑞
𝑏=1  )

 

 

2-1 

s.t. 

∑ 𝜆𝑗𝑥𝑖𝑗 + 𝑠𝑖 = 𝑥𝑖0           𝑖 = 1, … ,𝑚

𝑛

𝑗=1
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2-2 ∑ 𝜆𝑗𝑦𝑟𝑗 + 𝜏𝑟 = 𝑦𝑟0        𝑟 = 1, … ,𝑘

𝑛

𝑗=1

                                              

 

2-3 ∑ 𝜆𝑗𝑤𝑏𝑗 + 𝑐𝑏 = 𝑤𝑏0     𝑏 = 1, … ,𝑞

𝑛

𝑗=1

                                

2-4 ∑ 𝜆𝑗 = 1                           𝑗 = 1, … ,𝑛                              

𝑛

𝑗=1

 

2-5 𝜆𝑗 , 𝑠𝑖 , 𝜏𝑟 , 𝑐𝑏 ≥ 0 

 های نامطلوبپذیری قوی توسعه یافته بر خروجیبا دسترسی SBMمدل  -2

[10] ،[11]، [12] 

 موردی یمطالعه -3. 2

و   5RTKو  4RPK؛ های مطلوبخروجیو   )FS(3تعداد هواپیما   ،)NE(2؛ تعداد کارکنانهاورودیدر این مدل، 

  .]11[ توصیف شده است ( به اختصار1) که در جدول درنظرگرفته شدند ،6(D) خطوط هوایی تاخیر ؛نامطلوب خروجی

 مدل یپارامترها: 1جدول 

 تعاریف پارامترها
 ها:ورودی
 

 (NE)تعداد کارکنان 
  (FS)   هواپیما تعداد

 
 

 تعدادکارکنان تمام وقت خطوط هوایی
ای جارهتعداد هواپیمای در دسترس شامل؛ هواپیماهای در مالکیت خطوط هوایی و هواپیماهای ا

 خطوط هوایی

 های مطلوب:خروجی
 
یلومتر حمل شده  ک-مسافر 

(RPK) 
 یلومتر حمل شده ک-تن

(RTK) 

 
 

ول طبرحسب کیلومتر در  ،مجموع تعداد مسافر حمل شده ضربدر مسافت طی شده در سفر هوایی
 یکسال

 البرحسب تن در طول یکس ،مجموع میزان بار حمل شده ضربدر مسافت طی شده در سفر هوایی

 خروجی نامطلوب:
 
  (D)  تاخیر

 
 

 مجموع تعداد تاخیردر پروازها در طول یکسال

 مدل کارایی -4. 2

ها و های نامطلوب، با مشارکت ورودییافته بر خروجیپذیری قوی توسعهبا دسترسی  SBM(، مدل 2بر اساس مدل)

 .بازنویسی شد خطوط هوایی، مطلوب و نامطلوب هایخروجی

                                                      
2 Number of employees 
3 Fleet size 
4 Revenue Passenger Kilometers 
5 Revenue Tonne Kilometers 
6 Delay 
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3 Min  𝜔 =
1 −

1
2

(
𝑆𝑁𝐸

𝑁𝐸0
+

𝑆𝐹𝑆

𝐹𝑆0
)

1 +
1

2 + 1 
(

𝜏𝑅𝑃𝐾

𝑅𝑃𝐾0
+

𝜏𝑅𝑇𝐾

𝑅𝑇𝐾0
+

𝑐𝐷

𝐷0
)

 

3-1 

s.t. 

∑ 𝜆𝑗𝑁𝐸𝑗 + 𝑆𝑁𝐸 = 𝑁𝐸0           

14

𝑗=1

 

3-2 ∑ 𝜆𝑗𝐹𝑆𝑗 + 𝑆𝐹𝑆 = 𝐹𝑆0                                               

14

𝑗=1

 

3-3 ∑ 𝜆𝑗𝑅𝑃𝐾𝑗 − 𝜏𝑅𝑃𝐾 = 𝑅𝑃𝐾0        

14

𝑗=1

 

3-4 ∑ 𝜆𝑗𝑅𝑇𝐾𝑗 − 𝜏𝑅𝑇𝐾 = 𝑅𝑇𝐾0        

14

𝑗=1

 

3-5 ∑ 𝜆𝑗𝐷𝑗 + 𝑐𝐷 = 𝐷0      

14

𝑗=1

 

3-6 ∑ 𝜆𝑗 = 1                                                                    

14

𝑗=1

 

3-7 𝜆𝑗 ,  𝑆𝑁𝐸,  𝑆𝐹𝑆,  𝜏𝑅𝑃𝐾  ,  𝜏𝑅𝑇𝐾 ,  𝑐𝐷 ≥ 0 

 های نامطلوبپذیری قوی توسعه یافته بر خروجیبا دسترسی SBMمدل  -3

 هاداده -5. 2

های موجود در سایت شرکت هواپیمایی کشوری، ی مطلوب و نامطلوب مدل، بر اساس دادههاها، خروجیمقادیر ورودی

ماهان،  ر،یآتاا ن،یکاسپ رتور،یتابان، ا ر،یاقشم ر،یاشیاترک، معراج، نفت، ک ر،یا ایشامل؛ پو یرانیا ییخط هوا 14 یبرا

 تجمیع شده است. ،(2در جدول ) ریارانیزاگرس، آسمان و ا

 مطلوب و نامطلوب مدل یهایخروج ها،یورود ریمقاد: 2جدول 

خروجی  های مطلوبخروجی هاورودی گیریواحد تصمیم
 نامطلوب

 ریتاخ  RPK RTK مایتعداد هواپ تعداد کارکنان  ییخطوط هوا شماره 
 61 42839 5495 10 136  ریا ایپو 1
 296 19266 213833 4 201 اترک 2
 930 72998 53466 7 389 معراج 3
 1441 44464 504873 9 563 نفت 4
 2011 192803 1916141 14 792 ریا شیک 5
 2293 136870 1516563 22 886 ریقشم ا 6
 1973 193842 2279117 11 866 تابان 7
 2061 90409 1019578 7 660 رتوریا 8
 2403 172108 1662531 10 551 نیکاسپ 9

 3650 195179 1421762 15 978 ریآتا ا  10
 3118 913277 8891611 63 4719 ماهان 11
 3290 176723 1952587 21 765 زاگرس  12
 5853 207902 2301910 35 3321 آسمان  13
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 4465 406163 3810524 49 11030 ریا رانیا 14

 بندینتایج و جمع -3

، «های نامطلوبیافته بر خروجیپذیری قوی توسعهبا دسترسی  SBMمدل »خط هوایی بر مبنای  14میزان کارایی 

 .ه استمحاسبه شد ،صورت زیربه

 نامطلوب یهایبر خروج افتهیتوسعه یقو یریپذیبا دسترس SBMمدل  ییکارا مقادیر :3جدول 

 کل ییکارا ریمقاد ییخطوط هوا شماره
 1.00 ریاایپو 1
 1.00 اترک 2
 1.00 معراج 3
 1.00 تابان 7
 1.00 نیکاسپ 9
 1.00 ماهان 11
 0.97 ریا شیک 5
 0.78 زاگرس 12
 0.66 آتا ریا 10
 0.65 ریقشم ا 6
 0.62 رتوریا 8
 0.42 نفت 4
 0.38 ریا رانیا 14
 0.36 آسمان 13

 

عنوان یاایر، اترک، معراج، تابان، کاسپین، ماهان، بهپوهوایی؛ خط 6شود، ( مشاهده می3در جدول ) همانطوری که

 بندی شدند.خطوط هوایی کارا شناخته شدند و سایر خطوط هوایی اعدد کارایی کمتر از یک را بدست آورده و رتبه

، با بکارگیری های نامطلوبر خروجییافته بپذیری قوی توسعهبا فرض دسترسی SBMنتایج حاصل از حل مدل 

 (4افزار گمز، در جدول )نرماستفاده از قاله، با خطوط هوایی این م مطلوب و نامطلوبهای ها و خروجیمقادیر ورودی

 شده است.  ارائه

 افتهیتوسعه یقو یریپذیبا فرض دسترس SBMحل مدل  جینتا: 4جدول 

DMUs 𝜔 𝑠𝑁𝐸 ییخطوط هوا  𝑠𝐹𝑆 𝜏𝑅𝑇𝐾 𝑐𝐷 λ1 λ2 λ3 λ7 λ9 λ11 
 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 ریاایپو

 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 اترک

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 معراج

 0 0.2 0 0 0.8 0 721.71 5،507.60 14.79 291.69 0.42 4 نفت

 0.07 0.68 0.05 0 0.2 0 0 2،321.19 1.64 0 0.97 5 ریا شیک

 0.15 0 0 0 0.85 0 1،573.35 16،607.19 10.94 6.75 0.65 6 ریا قشم

 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 تابان

 0.09 0 0 0 0.91 0 1،502.97 11،867.29 8.64 39.5 0.62 8 رتوریا

 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 نیکاسپ

 0.13 0.12 0 0.73 0.02 0 2،264.03 0 13.29 0 0.66 10 ریا آتا
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 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 ماهان

 0.04 0.96 0 0 0 0 858.31 25،123.30 5.76 46.77 0.78 12 زاگرس

 0.24 0 0 0 0.76 0 4،877.96 26،484.02 18.69 2،032.86 0.36 13 آسمان

 0.43 0 0 0.57 0 0 2،604.89 24،034.04 12.17 8،800.34 0.38 14 ریا رانیا

 

 یاایر، اترک، معراج، تابان، کاسپین، ماهان،پوافزار گمز، خطوط هوایی ها در نرمبراساس نتایج بدست آمده از حل مدل

را  1عدد کارایی  ،های نامطلوبیافته بر خروجیپذیری قوی توسعهبا دسترسی( در مدل 11و  9، 7، 3، 2، 1)واحدهای 

 نامطلوب ها و خروجیشناخته شدند. طبیعی است که مقادیر مازاد ورودیعنوان خطوط هوایی کارا دست آوردند و بهبه

، بدست آمدندکه مقادیر برای واحدهای ناکارا نیز های مطلوب، واحدهای کارا، صفر است. همچنین، اینو کمبود خروجی

ها شامل مازاد تعداد ورودیصفر رساندن مقادیر مازاد منظور بهبود ناکارایی واحدهای ناکارا، خطوط هوایی نیازمند بهبه

مطلوب شامل کمبود  ( و کمبود خروجی𝑐𝐷)تاخیر  ( و مازاد خروجی نامطلوب𝑠𝐹𝑆( و مازاد تعداد هواپیما )𝑠𝑁𝐸کارکنان )

های بهبود متناسب با سازمان، توسط مدیران و خبرگان صنعت خود، با تعریف برنامه( 𝜏𝑅𝑇𝐾کیلومتر حمل شده )-تن

 کشور هستند.  خطوط هوایی

گیری کارایی های نامطلوب در اندازهبدین ترتیب؛ در این تحقیق، با توجه به اهمیت  موضوع مشارکت خروجی

خط هوایی  14ها، برای تحلیل پوششی داده SBMها، کارایی با حضور خروجی نامطلوب تاخیر، با بکارگیری مدل سازمان

 د.، محاسبه شدر ایران ایرانی، برای بار نخست

عنوان نوعی را به مدل این تحقیق، به استوارفازی و  تصادفی،قطعیت عدم قطعیت شاملافزودن انواع عدم همچنین،

ها و این تحقیق نیز، در سایر حوزه مدل .[15]، [14] ،[13]توان پیشنهاد نمودبه پژوهشگران آتی می ی مدل،توسعه

 تواند مفید واقع شود.ی کارایی هستند، میهای نامطلوب در محاسبهصنایعی که نیازمند لحاظ نمودن خروجی
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 پذیرش و زمانبندی سفارش در محیط جریان کارگاهی دو ماشینه با در نظر گرفتن سیاست

 کنندهای و انتخاب تأمینارسال دسته
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 چكیده

کننده در محیط ای و انتخاب تأمینپذیرش و زمانبندی سفارش، سیاست ارسال دسته مسالهمقاله به بررسی یکپارچه این در 
ز اشود. هدف، حداکثر کردن کل سود سیستم است، که شامل مجموع درآمد حاصل جریان کارگاهی دو ماشینه پرداخته می

کنندگان ینأمرید مواد اولیه از تای و هزینه خهای ارسال دستههای دیرکرد، هزینهمنهای جریمه های پذیرفته شدهسفارش
 که هدف آن پذیرش مذکور ارائه شده است مسالهریزی ریاضی عدد صحیح مختلط برای باشد. یک مدل برنامهمی مختلف
چنین این مدل به دنبال یافتن هم. باشدا رعایت سطح سرویس( میهای با سودآوری کمتر )بد سفارشهای پر سودتر و رسفارش

ز ای و خرید مواد اولیه اهای پذیرفته شده به صورت یکپارچه با توجه به سیستم ارسال دستهی بهینه از سفارشبهترین توال
دآورترین که سو است ایجاد شده و نشان داده شده هاییمثالبه منظور تحلیل مدل ارائه شده  باشد.کنندگان متفاوت میتآمین

ذیرش پیاست رد و که انطباق بهتر منابع تولید در قالب س ته اسر آن نشان داده شدباشد. عالوه بای مینحوه ارسال، ارسال دسته
 شود.سفارش منجر به افزایش سودآوری سیستم می

 .کنندهنانتخاب تأمی ؛ایارسال دسته ؛جریان کارگاهی دو ماشینه ؛پذیرش و زمانبندی سفارش کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

 و است ارتباط در مشتری هایسفارش رد یا پذیرش با که است تاکتیکی سطح در مدیریتی فعالیت یک سفارش پذیرش
 بر زیادی تأثیر فارشس پذیرش دارد. استراتژی سروکار نیز  قیمت تعیین و تحویل موعد مانند یتصمیمات با چنینهم

 شودمی شده ذاریبارگ حد از بیش تولیدی سیستم یک ایجاد به منجر بیشمار هایسفارش پذیرش ،دارد شرکت عملکرد
. مدیریت شرکت برای حل این مشکل ممکن یابدمی افزایش های مشتریانسفارش تحویل زمان و تدارک زمان آن در که

های قابل سپاری و یا اضافه کاری ظرفیت تولیدی اضافی را پوشش دهد. این ظرفیت اضافی شامل هزینهاست با برون

ش شود. یک استراتژی خوب برای رد یا پذیرمنجر به سود کمتر یا سود منفی )زیان( ممکن است توجهی است که 

 .[1]تواند از بروز این مشکالت جلوگیری نماید سفارش می

ها را با هدف حداکثرسازی سود و درنظرگرفتن تابع پذیرش و زمانبندی سفارش مساله [2] 2و مورتون 1اسالتنیک

ها با درنظرگرفتن پذیرش و زمانبندی سفارش مساله [3] 4و لئوس 3جریمه مغایرت وزنی بررسی نمودند. نوبیبون

بندی پذیرش و به مرور ادبیات و طبقه [4]اسالتنیک جریمه دیرکرد وزنی در محیط تک ماشین توسعه دادند. 

ها را با پذیرش و زمانبندی سفارش مساله [5]و همکاران  5وانگ .پرداخته است 2010ها تا سال زمانبندی سفارش
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این  [6]و همکاران  6درنظرگرفتن جریمه دیرکرد وزنی در محیط جریان کارگاهی دو ماشینه بررسی نمودند. تونین

 [7]سازی نمودند. اسماعیل بیگی و همکاران لریزی خطی مدهای موازی به صورت برنامهرا در محیط ماشین مساله

ریزی عدد ها در محیط جریان کارگاهی دو ماشینه، دو مدل برنامهی پذیرش و زمانبندی سفارشمسالهبرای حل 

 های معتبر را ارائه نمودند.  ها و نامساویپردازشصحیح و چندین تکنیک مانند پیش

سیستم حمل و نقل و  ریزیریزی حمل و نقل با آن مواجه است، برنامههوضوعات مهمی که واحد برنامماز یکی 

 در ساختار معرفی مسالهیکی از پارمترهای  نیز به عنوان [8] 7زمانبندی ارسال است که در مقاله مروری جامع چن

در هر محصوالت ریزی ارسال، تعداد . از جمله مسائل مهم در برنامهمورد توجه قرار گرفته استایشان توسط شده 

زمان تحویل  از طرفی ممکن است اما تر از ارسال تکی استای بسیار به صرفهدستهاست که ارسال  ارسال است. واضح

ر سفارش میتواند پس هاخذ تصمیمات بهینه در این راستا بسیار حائز اهمیت است.  و بنابراین را افزایش دهد محصول

تواند تنها شامل یک سفارش باشد. در این صورت می دستهیعنی یک  د،فاصله برای مشتری ارسال شواز پردازش بال

های تواند در سیستم باقی بماند تا همراه سفارش یا سفارشهمچنین می یابد.می های تحویل به شدت افزایشهزینه

  .شوددر این صورت هزینه نگهداری و زمان در جریان آن با افزایش مواجه می بعدی یکجا ارسال شود.
به ا توجه کننده است. بنیازمند تهیه و خرید مواد اولیه از یک یا چند تأمین هاپردازش سفارشعالوه بر این، 

ها در بازار برای کسب سهم اند که تنها حضور شرکتها این ضرورت را متوجه شدهوضعیت رقابتی عصر حاضر شرکت

کنندگانی را انتخاب ی مواد اولیه موردنیاز تأمینکند و بدین منظور الزم است تا تولیدکننده جهت تهیهبازار کفایت نمی

و  یفیت محصولکهای هر سازمان است، زیرا نتایج آن تأثیر زیادی بر عالیتترین فکننده یکی از مهمانتخاب تأمینکند. 

 .[9]های تأمین دارد ها و زنجیرهعملکرد سازمان
ار کننده را مورد مطالعه قری موجودی و انتخاب تأمینمسالهبا درنظرگرفتن چند منبع،  [10]فیروز و همکاران 

تواند از چندین انبار ارائه شود کننده را در صورتی که یک محصول واحد میانتخاب تأمین مسالهها دادند. آن

 ریق انتخابطشوند و موجودی خود را از درنظرگرفتند و این انبارها به صورت مداوم با تقاضاهای تصادفی مواجه می

کنندگان از ها، ظرفیت و کیفیت تأمینهها نشان دادند که هزینچنین آننمایند. همکننده جایگزین میبهینه تأمین

 باشد.کنندگان میترین عوامل در انتخاب تأمینمهم

های های مشتریان را در حالت وجود ریسککنندگان و زمانبندی سفارشیکپارچگی انتخاب تأمین [11] 8ساویک

بندی تولید و خارج آن تقسیم یی داخل ناحیهکنندگان در دو دستهزنجیره تأمین با فرض اینکه تأمین 9اختالل

ها و ریزی عدد صحیح مختلط و احتمالی با تابع هدف حداقل کردن هزینهاند، بررسی کرده است. او یک مدل برنامهشده

ریزی عدد یک رویکرد برنامه [12]دیگری  چنین وی در مقالهارائه نموده است. هم مسالهافزایش سطح سرویس برای 

کننده، زمانبندی تولید و توزیع در یک زنجیره تأمین سه تأمین صحیح مختلط احتمالی به منظور هماهنگی انتخاب

کردن هزینه و حداکثرکردن سطح سرویس های اختالل ارائه نمود. تابع هدف مقاله او، حداقلسطحی تحت ریسک

ای سه روش حمل و نقل برای حمل محصوالت درنظرگرفته شده است. روش اول، حمل دسته مسالهباشد. در این می

های های چندگانه از سفارشای محمولهباشد. روش دوم، حمل دستههای مشتریان مختلف میحموله از سفارشیک م

های هر مشتری پس از اتمام تولید به صورت تکی برای مشتری باشد و در روش سوم سفارشمشتریان مختلف می

شود تا به ولید و توزیع، تأمین و تولید میهای تأمین و تولید، تشامل محدودیت مسالهبندی این شود. فرمولحمل می

 د.طور مؤثری تأمین، تولید و توزیع را یکپارچه ساز
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کننده به صورت گیری در مورد انتخاب تأمینگیری در خصوص پذیرش سفارش بهتر است با تصمیمتصمیم

برای اولین  [13]مکاران شود. سروستانی و ه ترنزدیکجواب بهینه و نزدیک به واقعیت  نتایج به یکپارچه انجام شود تا

ا کننده و تخصیص موعد تحویل ربندی زنجیره تأمین همراه با انتخاب تأمینیکپارچه پذیرش سفارش و زمان مسالهبار 

 بررسی کردند.

بندی سفارش با تابعی از دیرکرد نیز از دسته مسائل سخت است. پذیرش و زمان مسالهاثبات کرد که  [14] 10قوش

 نیز از دسته مسائل با پیچیدگی سخت است. مقالهدر این ارائه شده  مسالهبنابراین 

کننده و سیستم بندی سفارش با لحاظ نمودن سیاست انتخاب تأمیندر این مقاله با بسط مسائل پذیرش و زمان

بندی و رضایت مشتری که ای با درنظرگرفتن یک تابع هدف به صورت ترکیبی از مالحظات زمانتوزیع ارسال دسته

اقعی وبه جنبه کاربردی خود در دنیای  مسالها تشود، مدل جدیدی ارائه شده است داکثرسازی سود میمنجر به ح

 تر گردد.نزدیک
سوم  سازی ریاضی ارائه شده است، در بخشبه طور کامل تعریف و برای آن مدل مسالهدر ادامه در بخش دوم، 

 گیری و پیشنهادات آتی بیان شده است. است و در انتها نتیجه های مختلف مورد تحلیل قرارگرفتهمدل از جنبه

 تقسیمات مقاله -2

هی دو ن کارگامحیط تولیدی جریاشامل یک زنجیره تأمین با یک تولیدکننده در  مقالهمورد بررسی در این  مساله

ها های پردازش و موعد تحویل متفاوتی داشته و سفارشباشد. هر سفارش زمانکنندگان متفاوت میماشینه، با تأمین

ر پذیرش دیگ مسالهگردند. باید در موعد تحویلشان تحویل داده شوند، در غیر این صورت مشمول هزینه دیرکرد می

هد. هایی که سود بیشتری دارند، سود خود را افزایش دتمایل دارد با پذیرش سفارشسفارش است. تولیدکننده 

 مسالهها را بنا بر شرایط ها را پذیرش کند و مابقی سفارشچنین تولیدکننده بایستی همواره سطحی از سفارشهم

ت خرید لیدکننده براساس قیمباشد. توازطرفی به منظور تولید هر سفارش، به مواد اولیه نیاز می پذیرش یا رد کند.

تواند تأمین کند، با کننده میای که هر تأمینکننده)گان( مختلف و حداکثر ظرفیتی از مواد اولیهمواد اولیه از تأمین

های نماید. در بخش حمل و نقل، یک هزینه ثابت، بدون توجه به سفارش)ها( را انتخاب میآن مسالهتوجه به شرایط 

کننده أمینتپارچه ، حداکثرسازی سود با انتخاب یکمسالهتولیدکننده وجود خواهد داشت. تابع هدف  داخل دسته، برای

ای، های ارسال دستهو پذیرش و زمانبندی سفارش در محیط جریان کارگاهی دو ماشینه با درنظرگرفتن هزینه

 باشد. کننده میانتخاب تأمینهای های دیرکرد و هزینههزینه

 یمدلسازی ریاض -1. 2

 به شرح زیر است:   مسالههای به کار رفته در این شاخص
𝑖, 𝑗 هااندیس سفارش (𝑖, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛)   

𝑘 اندیس موقعیت سفارش در توالی (𝑘 = 1, 2, … , 𝑛)   
𝑟  اندیس مواد خام(𝑟 = 1, 2, … , 𝑅)          
𝑠 کنندگاناندیس تأمین (𝑠 = 1, 2, … , 𝑆)   
𝑏 ها اندیس دسته(𝑏 = 1, 2, … , 𝑛)   

𝑀 .عدد مثبت بزرگ 
 به شرح زیر است: مسالهپارامترهای به کار رفته 
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𝐼 هاتعداد کل سفارش، 
𝑟𝑒𝑖  درآمد حاصل از سفارش𝑖           ، 
𝑤𝑖  هزینه دیرکرد سفارش𝑖 ، 
𝑑𝑖  موعد تحویل سفارش𝑖                 ، 

𝑝𝑖
 ،1بر روی ماشین  𝑖زمان پردازش سفارش  1

𝑝𝑖
 ،2بر روی ماشین  𝑖زمان پردازش سفارش  2

𝑠𝑙  ،درصد سطح سرویس 
𝜃 ی ارسال هر دسته، هزینه 

𝑞𝑟𝑖  کل مقدار ماده خام موردنیاز𝑟 ی سفارش برای تهیه𝑖 ، 
𝜂𝑟𝑠  قیمت خرید و حمل هر واحد ماده خام𝑟 کننده ز تأمینا𝑠، 

𝑚𝑞𝑟𝑠  حداکثر مقدار ماده خام𝑟 کننده که از تأمین𝑠 شود.     تأمین می 
 به شرح زیر است: مسالهمتغیرهای تصمیم به کار رفته در 

𝑐𝑘  زمان تکمیل سفارش تخصیص یافته به موقعیت𝑘، 
𝑟𝑡𝑏  زمانی که دسته𝑏 .آماده تحویل است 

𝑇𝑖  میزان دیرکرد سفارش𝑖  ، 
𝑎𝑟𝑠  کل مقدار ماده خامr کننده که از تأمین𝑠 گردد،   تأمین می 

𝑦𝑖  ، 0پذیرفته شود در غیر این صورت  𝑖اگر سفارش  1 
𝑥𝑖𝑘 1  اگر سفارش پذیرفته شده𝑖  به موقعیت𝑘  0در توالی تولید تخصیص یابد در غیر این صورت، 
𝑒𝑖𝑏  1  اگر سفارش𝑖 یبه دسته 𝑏  0تخصیص یابد در غیر این صورت ، 
𝛽𝑏 1 ی اگر دسته𝑏  0تشکیل شود در غیر این صورت ، 

𝑀𝑎𝑥 ∑((𝑟𝑒𝑖 × 𝑦𝑖) − (𝑤𝑖 × 𝑇𝑖))

𝑛

𝑖=1

− ∑(𝛽𝑏 × 𝜃)

𝑛

𝑏=1

− ∑ ∑(𝑎𝑟𝑠 × 𝜂𝑟𝑠)

𝑆

𝑠=1

𝑅

𝑟=1

 (1) 

St: 

𝑦𝑖 = ∑ 𝑥𝑖𝑘

𝑛

𝑘=1

 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 (2) 

∑ 𝑥𝑖𝑘

𝑛

𝑖=1

≤ 1 𝑘 = 1, 2, … , 𝑛 (3) 

𝑧𝑖𝑗 ≤ 𝑦𝑖  𝑖, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛, 𝑖 ≠ 𝑗 (4) 
𝑧𝑖𝑗 ≤ 𝑦𝑗 𝑖, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛, 𝑖 ≠ 𝑗 (5) 

𝑥𝑖𝑘 + 𝑥𝑗,𝑘+1 ≤ 𝑧𝑖𝑗 + 1 𝑖, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛, 𝑖 ≠ 𝑗 
𝑘 = 1, 2, … , 𝑛 − 1 (6) 

∑ 𝑥𝑖𝑘

𝑛

𝑖=1

≥ ∑ 𝑥𝑖,𝑘+1

𝑛

𝑖=1

 𝑘 = 1, 2, … , 𝑛 − 1 (7) 

∑ 𝑦𝑖

𝑖

≥ 𝑠𝑙 × 𝐼  (8) 

𝑐𝑖 + 𝑦𝑗 × 𝑝𝑗
2 + (𝑧𝑖𝑗 − 1) × 𝑀 ≤ 𝑐𝑗 𝑖, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛, 𝑖 ≠ 𝑗 (9) 

(𝑝𝑗
1 + 𝑝𝑗

2) × 𝑥𝑗1 ≤ 𝑐𝑗 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛 (10) 

∑ ∑ 𝑝𝑖
1𝑥𝑖,𝑘′

𝑛

𝑖=1

𝑘

𝑘′=1

+ 𝑝𝑗
1𝑥𝑗,𝑘+1 + 𝑝𝑗

2𝑦𝑗 + (𝑦𝑗 − 1) × 𝑀 ≤ 𝑐𝑗 + 𝑀 ∑ 𝑥𝑗𝑘′

𝑘

𝑘′=1

 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛 
𝑘 = 1, 2, … , 𝑛 − 1 (11) 

∑ 𝑒𝑖𝑏

𝑛

𝑏=1

= 𝑦𝑖 
𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 
 (12) 
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∑ 𝑒𝑖𝑏

𝑛

𝑖=1

≤ 𝛽𝑏 × 𝑀 𝑏 = 1, 2, … , 𝑛 (13) 

𝑟𝑡𝑏 + 𝑀 × (1 − 𝑒𝑖𝑏) ≥ 𝑐𝑖 
𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 
𝑏 = 1, 2, … , 𝑛 (14) 

𝑇𝑖 + 𝑀 × (1 − 𝑒𝑖𝑏) ≥ 𝑟𝑡𝑏 − 𝑑𝑖 
𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 
𝑏 = 1, 2, … , 𝑛 (15) 

∑ 𝑎𝑟𝑠

𝑆

𝑠=1

≥ ∑ 𝑞𝑟𝑖 × 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 𝑟 = 1, 2, … , 𝑅 (16) 

𝑎𝑟𝑠 ≤ 𝑚𝑞𝑟𝑠 𝑟 = 1, 2, … , 𝑅 
𝑠 = 1, 2, … , 𝑆 (17) 

𝑐𝑖 , 𝑟𝑡𝑏, 𝑇𝑖 , 𝑎𝑟𝑠 ≥ 0 

𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 
𝑏 = 1, 2, … , 𝑛 
𝑟 = 1, 2, … , 𝑅 
𝑠 = 1, 2, … , 𝑆 

(18) 

𝑦𝑖 , 𝑥𝑖𝑘 , 𝑧𝑖𝑗, 𝑒𝑖𝑏, 𝛽𝑏 ∈ {0,1} 
𝑖, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛 
𝑘 = 1, 2, … , 𝑛 
𝑏 = 1, 2, … , 𝑛 

(19) 

 
های پذیرفته شده، دیرکرد های درآمد حاصل از سفارش( سود کل را با استفاده از مؤلفه1در مدل باال، تابع هدف )

(، 2کند. محدودیت )کننده حداکثر میهزینه خرید مواد اولیه برای انتخاب تأمینو ها دستهها، هزینه ارسال سفارش

( اطمینان 3د. محدودیت )یت در توالی اختصاص یابکند که هر سفارش پذیرفته شده به یک موقعاطمینان حاصل می

کند که هر دو بیان می( 5( و )4های )محدودیت کند که هر موقعیت در توالی به یک سفارش تخصیص یابد. حاصل می

کند که اگر هر دو ( اطمینان حاصل می6محدودیت ) برابر یک باشد. 𝑧𝑖𝑗که باید پذیرفته شوند، هنگامی 𝑗و  𝑖سفارش 

( 7محدودیت ) برابر یک باشد. 𝑧𝑖𝑗پردازش شود، آنگاه باید  𝑖قبل از سفارش   𝑗پذیرفته شده و سفارش  𝑗و  𝑖سفارش 

( بیانگر 8حدودیت )م .را حذف می کند 2و  1قبل از آخرین سفارش پردازش شده در هر دو ماشین  هر موقعیت خالی

( بدین معناست که اگر 9محدودیت ) .ها، پذیرفته خواهند شددرصد سفارش 𝑠𝑙 سطح سرویس است، یعنی حداقل

 پردازش سفارشبه عالوه زمان  𝑖 شسفارنباید زودتر از زمان  𝑗سفارش  باشد زمان تکمیل 𝑖قبل از سفارش  𝑗 سفارش

𝑗  که سفارشکند که در صورتی بیان می (10محدودیت )باشد.  2بر روی ماشین 𝑗  پذیرفته شود و این سفارش در

زودتر نیست.  2و1های در ماشین 𝑗 سفارشاولین موقعیت باشد، زمان پردازش این سفارش از جمع زمان پردازش 

𝑘  (2پذیرفته و در موقعیت  𝑗 سفارشکند که اگر بیان می (11محدودیت ) ≤ 𝑘 ≤ 𝑛)   پردازش شود، زمان تکمیل

های پردازش بر به عالوه زمان 1بر روی ماشین  𝑗های قبل از سفارش زودتر از جمع زمان پردازش سفارش 𝑗 سفارش

. دهدتخصیص می دستهشدن به یک را در صورت پذیرفته  𝑖( سفارش 12محدودیت ) نیست. 2و1های روی در ماشین

دهد زمان آماده ( نشان می14محدودیت ). دهدها تخصیص میدستههای پذیرفته شده را به ( سفارش13محدودیت )

ام  𝑖سفارش میزان دیرکرد ( 15محدودیت )ر باشد. دهای درون دسته میبودن هر دسته بعد از اتمام تمام سفارش

کنندگان برای پردازش ی کل مواد اولیه موردنیاز که از تأمین( به منظور محاسبه16محدودیت ) گردد.محاسبه می

که از  𝑟کند که سطح ماده اولیه ( اطمینان حاصل می17شود. محدودیت )های پذیرفته شده استفاده میسفارش

( دامنه متغیرها 19( و )18)های کننده است. محدودیتگردد حداکثر برابر با ظرفیت آن تأمینتأمین می 𝑠کننده تأمین

𝑀در این مقاله   کند.را تعیین می = ∑ (𝑝𝑖
1 + 𝑝𝑖

2)𝑛
𝑖=1 شود.در نظرگرفته می 

 نتایج محاسبات -3

 GAMSافزار چنین نحوه عملکرد مدل پیشنهادی، این مدل در نرمو هم مقالهمورد بررسی این  مسالهبرای تحلیل 
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 مورد اجرا قرار گرفت. 8گیگابایتی و در محیط ویندوز  8و حافظه  ایهسته 7تاپ با پردازشگر در یک لپ 5.23نسخه 

ین در بندی زنجیره تأمی زمانمسالهبه منظور بررسی تأثیر مدیریت درآمد مبتنی بر سیاست پذیرش سفارش در 

ل س مدکننده ایجاد شد. سپبا هشت سفارش، دو ماده اولیه و سه تأمین مثالیمحیط جریان کارگاهی دو ماشینه، 

به  1کل در ش پیشنهادی با در نظر گرفتن هفت هزینه ارسال متفاوت مورد تحلیل قرارگرفت. نتایج این بررسی که

ن دهد که استفاده از سیاست پذیرش سفارش نسبت به سیاست کالسیک )که در آنمایش در آمده است، نشان می

ه ارسال موجب ، در هر سطحی از هزین[14]شود می مسالهپیچیدگی امکان رد سفارش وجود ندارد( اگرچه موجب 

در سودآوری  تواند دلیلی بر اهمیت سیاست پذیرش سفارشگردد. این موضوع میگیری در سودآوری میافزایش چشم

فارش سذیرش سیاست پ مقالهرائه شده در این ریزی ریاضی ازنجیره تأمین باشد. به همین منظور در مدل برنامه

 درنظرگرفته شده است. 

 

 تأثیر سیاست پذیرش سفارش: 1شكل 

ای تهدسرسال ااول،  نوعارسال مورد بررسی قرار گرفت.  نوععالوه بر این به منظور بررسی سیاست توزیع، سه 

ها و تحویل دستهها به ها، تخصیص سفارشای که با تعیین توالی بهینه پردازش و تولید سفارشها است به گونهسفارش

دوم،  نوعهای سیستم و درنهایت افزایش میزان سودآوری گردد. سازی هزینهها به مشتریان منجر به حداقلدسته

در خصوص ها به محض تولید ارسال شوند. ها ارسال شوند. نوع سوم، سفارشها پس از اتمام تولید تمام سفارشسفارش

د مورتفاوت مرسال سه هزینه ارسال بیان شده، مدل پیشنهادی با درنظرگرفتن بررسی میزان سودآوری هر یک از انواع ا

ی از هزینه در سطحنشان داده شده است، بیانگر این موضوع است که  2شکل قرار گرفت. این نتایج که در  تحلیل

ارسال به محض هزینه ارسال، سیاست  چنین با افزایشباشد. همای سودآورترین نوع ارسال میارسال، ارسال دسته

اله در این مق ای است که در مدل ارائه شدهو این دلیلی بر اهمیت ارسال دستهتولید کمترین میزان سودآوری را دارد 

 این نحوه ارسال مدنظر بوده است.
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 ارسال بر میزان سودآوریتأثیر سیاست : 2شكل 

 پیشنهادات آتینتیجه و  -4

کننده و انتخاب تأمین اییکپارچه پذیرش و زمانبندی سفارش با درنظرگرفتن سیاست ارسال دسته مسالهدر این مقاله، 

یک  ،سالهمدر محیط جریان کارگاهی دو ماشینه با هدف حداکثرسازی سود مورد بررسی قرارگرفت. به منظور حل 

ل، زینه ارسااز ه گرفتن هر میزانی مدل برنامه ریزی عدد صحیح خطی ارائه شد. نتایج تحلیل نشان داد که با درنظر

باشد. مدیریت درآمد مبتنی بر سیاست رد و پذیرش سفارش با حالت ای سودآورترین نوع ارسال میستهدارسال 

جر پذیرش من وت رد کالسیک برای هر مورد مقایسه قرار گرفت و نتایج نشان داد با انطباق بهتر تولید در قالب سیاس

 شود.تم میبه افزایش سودآوری سیس

گردد. یشنهاد میزرگ پبرای مطالعات آتی در این حوزه، استفاده از رویکردهای ابتکاری به منظور حل مسائل با ابعاد ب

نمود.  جود است، مدلسازیعدم قطعیت مو مسالهرا در حالتی که در پارامترهای  مسالهتوان این عالوه براین، می

تواند مورد توجه ی است که میدی انعطاف پذیر از جمله موضوعات مهمهای تولیبرای محیط مسالهچنین بسط هم

 پژوهشگران قرار گیرد.
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 چکیده

د کرده نجیره ایجازنجیره تامین دیجیتال به عنوان یک رویکرد جدید در مدیریت زنجیره های تامین، تغییرات زیادی در ساختار ز

تصاد یع اقبا توسعه سر از سوی دیگر،. شوند یابیهماهنگ و رد بایددارند که  یچیدهپ هاییتاز فعال یبه حجم قابل توجه یازن که

 ،شردن ترالییجید و بهبود استاندارد زندگی مردم، فرآیند دیجیتالی شدن به سرعت در حال رشد کردن است.  به عبارت دیگرر،

یرران اد. در صنعت مفتول دار به دنبالرا  ییو کارا یریپذکند که انعطافیرا فراهم م ینتام هاییرهزنج یامکان تکامل نسل بعد

ت جیرره بره شردبا توجه به اینکه یک صنعت زیر بنایی و حلقه ی واسط صنایع دیگر می باشد نیاز به تغییر در مردیریت ایرن زن

ویرت ش،  برا اولاحساس می شود به دلیل اینکه داده های بزرگی در این زنجیره در حال تولید و انتقال می باشرد. در ایرن پر وه

ا هراست های زنجیره تامین دیجیتال به دنبال یک الگوی مناسب جهرت رتبره بنردی و اولویرت بنردی ایرن سیاسرت بندی سی

ختره عیاره پردام. از این رو، به ارائه یک مدل مفهومی برای زنجیره تامین دیجیتال، با کمک سیستم تصمیم گیری چند باشیممی

 ج تحقیق مرااست های زنجیره تامین دیجیتال انجام شده است.  نتایسپس با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت بندی سی

 د.خر انتخاب شدنبه عنوان اولویت آ "پرینت سه بعدی"به عنوان اولویت اول و گزینه  "های بزرگداده"دهد که گزینه نشان می

    .سیاست گذاری ؛فازی  AHPروش  ؛اولویت بندی؛ زنجیره تامین دیجیتال :کلمات کلیدی

 مقدمه -1

های دیجیتال، نحوه ارتباط و تعامل مردم با محیط اطراف خود را به شدت تغییر داده است. امروزه تکنولوژی

و  های خودکارهای شخصی، ماشینی تلفن همراه، رایانهههاهای تکنولوژیکی و ابزارهای شخصی مانند دستگانوآوری

های موفق دنیا بسیاری از سازمان. تغییر و تحول قرار داده استمورد و تبادل اطالعات جوامع را  ینحوه دسترس غیره

 یندهایفرآ یریتمد یها و اطالعات برااز داده یجیتالد ینتأم یرهزنج یک در زنجیره تامین خود دارای برتری هستند.

-تأمین یو هماهنگ کردن شرکا یارسال شده توسط مشتر ییهاول یتقاضا ییشناسا یگنالجامع )از س ینتام یرهزنج
 ییرهزنج یتموفق یدکل ،و سرعت ینشکند. مهارت، بیاقالم تا ارائه آن به مقصد خود( استفاده م یدتول یکننده برا

های ارتباطی( افزار، شبکهافزار، سختها )به عنوان مثال نرمزنجیره تامین دیجیتال ترکیبی از آن سیستم. است ینتام

های شرکا را در زنجیره تامین کنترل کند و فعالیتشده جهانی حمایت می توزیعهای است که از تعامالت بین سازمان

صنعت مفتول در  .  [1]جایی و فروش یک محصول استبهها شامل خرید، ساخت، ذخیره، جاکند. این فعالیتمی

تامین  .نجیره ی تامین سایر شرکت ها داردی باشد که نقش بسیار مهم و موثری در زایران یکی از صنایع مهم میانی م

سرچشمه می گیرند که دارای مواد اولیه مورد نیاز شرکت های تولید مفتول می باشند  فوالدصنعت مفتول در ابتدا از 

ا حمل و نقل به کارخانه انتقال که پس از انتقال به کارخانه ی جداسازی سنگ ها ی معدن مواد اولیه مورد نیاز را ب

می دهد سپس در کارخانه فرایند تولیدی انجام می گیرد و مفتول مورد نیاز با استفاده از توزیع کنندگان به شرکت 

 CHQ Wire (COLDهای مصرف کننده همانند سیم آبدیده بشل می رسد که به تولید محصوالت خود  
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HEATING WIRE).های اخیر، با توجه به اهمیت دیجیتالی شدن زنجیره تامین و استفاده از در سال می پردازد

-می آنها بررسی به که این حوزه صورت گرفته است، در های متعددیهای جدید در آن، مطالعات و پ وهشفناوری
با استفاده از  هچند هدف یسازینهبهیکرد گسترش رو"، در پ وهشی تحت عنوان [2]اوزکان و گوچر بویوک  .پردازیم

 ینتأم یرهدر زنج ایارزش بازه یشهود یبر اساس اعداد فاز یگروه یریگیمتصم یبرا (MOORA)نسبت  یلتحل

پردازد، که با توجه به ماهیت آن به پارامترهای می DSCکننده در محیط تامینبه بررسی مسئله انتخاب  "یجیتالد

گیرندگان و سایر زیادی بستگی دارد. بنابراین، یک روش حل و تحلیل چند معیاره ارائه شد، که دانش ناکافی تصمیم

 یمطالعه مورد شود. یکرا شامل می MOORAفشارهای درگیر در ارزیابی با کمک توسعه رویکرد سیستم نسبت 

ارائه شد. آنها در پ وهشی  DSCکنندگان مناسب در  ینانتخاب تأم یبرا یشنهادیپ یکرداثبات اعتبار رو یبرا یواقع

با  یشهود یفاز یطمحتحت  (ARAS)گسترش روش ارزیابی ضریب افزایشی "ای تحت عنوان ، به مطالعه[3]دیگر 

پرداختند. در این پ وهش با پرداختن به ماهیت چند معیاره "برای زنجیره تامین دیجیتال (IVIF)ی اارزش بازه

کننده معرفی کننده، یک رویکرد زنجیره تامین دیجیتال برای پشتیبانی فرآیند انتخاب تامینفرآیند انتخاب تامین

دهد. این پ وهش به منظور گیری گروهی را در یک محیط غیر قطعی توسعه میکند. این رویکرد یک روش تصمیممی

کننده مناسب در یک مطالعه موردی واقعی از ی انتخاب تامیننشان دادن اعتبار رویکرد ارائه شده با تجزیه وتحلیل برا

مروری بر اینترنت اشیاء در زنجیره تامین "، به پ وهشی تحت عنوان [4]گردد. ماناواالن و جایاکریشنا ترکیه ارائه می

های مختلف مدیریت زنجیره تامین، رسی جنبهپرداختند. هدف این پ وهش بر "4.0پایدار برای الزامات صنعت 

های بالقوه موجود در اینترنت اشیاء در زنجیره و یافتن فرصت 4.0ها، اینترنت اشیاء و صنعت ریزی منابع شرکتبرنامه

مورد  را گذارندیم یرتأث یدارپا ینتأم یرهکه بر زنج یعوامل مختلفهمچنین است.  4.0تامین برای تحول در صنعت 

 یرهسازمان زنج یآمادگ یابیارز یبرا ی، چارچوبهای انجام شدهیبراساس بررس ثبت شد. یجو نتا دادهقرار  یبررس

 یچهارم ارائه شده است. مدل چارچوب مفهوم یبه الزامات انقالب صنعت ییپاسخگو یمختلف برا یاز منظرها ینتأم

 ینتدو یریتمد یو استرات  ی، همکاریدارتوسعه پا، تکنولوژیتجارت،  یعنی ینتأم یرهزنج یریتاز پنج منظر مهم مد

 "اینترنت اشیا و مدیریت زنجیره تامین: مرور ادبیات"، به پ وهشی تحت عنوان [5]دایا و همکاران . بنشده است
بیات به بررسی نقش اینترنت اشیا و تاثیر آن بر مدیریت زنجیره تامین از طریق یک مرور گسترده در اد آنهاپرداختند. 

بندی مبتنی بر شناسی، بخش صنعت و تمرکز بر طبقهبندی از ادبیات از جمله مبتنی بر روشپردازد. چندین طبقهمی

های عمده زنجیره تامین ارائه شده است. با توجه به رشد تکنولوژی و سوق گرفتن صنایع مخلتف به سمت فرآیند

 آنالوگ تامین زنجیره بهبود برای فرآیندها سازیدیجیتال بر وثرم تجارت و زنجیره تامین دیجیتال، به شناسایی عوامل

 . شودگیری پرداخته میهای علم تصمیمبندی آنها با استفاده از تکنیکدیجیتال و سپس رتبه تامین زنجیره به

 روش تحقیق 2

 ها  شاخص و هامعیار از ای مجموعه ، شده انجام های پ وهش و ادبیات بر مروری از پس تحقیق این در کلی طور به

 اکتشافی و صیفیتو هدف لحاظ از و کاربردی نتیجه نظر ازو  کمی داده نوع نظر از حاضر پ وهش .گردد میوری آ جمع

ارکان  بندی رتبه دفه با نظر، مورد زمینه در گرفته صورت کارهای بررسی و مطالعه با تحقیق این اول فاز در. باشد می

جیره نز. رداخته استپ  معیارها زیر و معیارها شناسایی به موثر بر زنجیره تامین دیجیتال  معیارهای اساس دیجیتال بر

 :تامین دیجیتال دارای سه معیار اصلی است
 ) دیجیتال سازی ( دیجیتالی شدن 1-2

 بره یجیترالیروش د یرکو اتخراذ  ینترأم یرهزنج اهداف با یجیتالابتکارات د یمربوط به هماهنگ یشترها ب یآور فن

شرود. از عملکرد  یبه سطح باالتر منجر د تاموجود را درک کن یها یتمنابع و قابلمی باشد تا استفاده نشده  پتانسیل

زمایشى
خه آ

نس



 

 
 

دیجیترالی و  شدن شروع یجیتالید با اغلب DSC یندفرآ، مشاهده می کنیم، DSCموجود در مورد  ادبیات یبا بررس

 است. محصوالت و خدمات دیجیتال ، تجربه ی مشتریسازمان های دیجیتال و عملیات دیجیتال ، شامل شدن 

 پیاده سازی تکنولوژی  2-2

یاده ، جهت پارددرکز . این فرایند بر اجرای دقیق و موفق تمفرایند پیاده سازی فناوری با دیجیتال شدن متفاوت است

ه ت که باین فناوری ها  شناخت وضعیت هر کدام از فعال کننده های فناوری بسیار مهم اس DSCسازی درست 

ه های زنجیر این یک روند مداوم برای به روز نگه داشتنعنوان واحد های اساسی این اکوسیستم عمل می کنند. 

خت اسزیر شکل گیری و فناوری، ، روابط انسانیفرایندهای پیاده سازی مدیریت اید باتأمین است،. بنابراین، آن را ب

                                          ...و دسترسی به بازار دسته بندی کرد. های فناوری، و قابلیت های فناوری

  مدیریت زنجیره تامین 3-2

ز اک سری یاهداف شامل اتخاذ  طراحی مجدد سیستم زنجیره تأمین برای دستیابی به مجموعه ای از استرات یک

یند یک فرآ DSCسیستم زنجیره تامین این هدف متوالی توسعه برای  .تصمیمات پیچیده در طول زمان است

ین بخش عبارت تمرکز دارد. بنابراین زیر معیارهای مهم در اDSCمدیریت زنجیره موثر است در هدف اصلی تبدیل 

 یون می باشد.است از فرآیندها، یکپارچه سازی، پیکربندی، تجزیه و تحلیل و اتوماس

 مدل مفهومی تحقیق 4-2

ترال جهرت ارکران دیجیدر انتخراب  عوامل موثر بر زنجیره تامین دیجیتال یبند یتو اولو ییشناسا یقتحق ینهدف ا

یرده  سیم آبدکت در شر ینتام یرهدر نظر گرفتن اختالالت در زنج یدار صنعت مفتول باپاایجاد زنجیره تامین دیجیتال 

 است. FAHPبا روش 

 
 مسئله پیشنهادی)زنجیره تامین دیجیتال صنعت مفتول( یمدل مفهوم: 1شکل 

 روش حل مسئله   5-2

تولید  انواع مفتول  زمینه در که  سیم آبدیده بشل شرکت متخصصان کارشناسان، مدیران، تحقیق این در آماری جامعه

 CHQ Wireمدیران و تحقیق ادبیات اساس بر معیار بهترین تعیین از پس تحقیق، دراین .باشد می کنند می فعالیت 

 استفاده با سپس، و تهیه معیارها از هریک اهمیت درجه تعیین برای زوجی مقایسات جداول مطالعه، مورد شرکت ارشد
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 فازی معیارهای براساس گزینه های موثر  شده و نهایتا محاسبه معیارها وزن فازی ترجیحات ریزی برنامه روش از

در گام اول مصاحبه با خبرگان صورت می گیرد و لیستی از معیارهای مهم برای ارزیابی عوامل موثر بر  شود. می تعیین

زنجیره تامین دیجیتال تعیین می شود. و همچنین، نسبت به رد یا قبول معیار ها و زیر معیارها با کمک روش های 

ریک از معیارها محاسبه می گردد. بعد درجه اهمیت ه FAHPآماری تصمیم گرفته می شود و با استفاده از روش 

 ازآن، رتبه بندی گزینه ها صورت گرفته و بهترین گزینه  معین می گردد. 

 (FAHP)فازی روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 1-5-2

بعد از  1گام  شود.پرداخته میفازی بر اساس رویکرد آنالیز توسعه چانگ  AHP در این بخش به توضیح روش

تشکیل  2گام.های پ وهش باید مدل سلسله مراتبی پ وهش مشخص گرددمعیارها، زیرمعیارها و گزینهشناسایی 

وجی را ایجاد باید مقایسات ز AHP در این گام همانند روش جداول مقایسات زوجی و پاسخگویی بر اساس طیف زیر

 کرد و بر اساس طیف فازی زیر به این مقایسات زوجی پاسخ داد. 
 فازی: طیف 1 جدول

 مقیاس فازی مقدار زبانی عدد فازی

 (8،9،10) کامل 9

 (7،8،9) مطلق 8

 (6،7،8) خیلی خوب 7

 (5،6،7) نسبتاً خوب 6

 (4،5،6) خوب 5

 (3،4،5) ارجح 4

 (2،3،4) بد نیست 3

 (1،2،3) مزیت ضعیف 2

 (1،1،1) برابر 1

سه زوجی از ثبات و باشد یعنی مقای 0.1بررسی و چنانچه این نرخ کمتر از  نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی باید 3گام 

ات زوجی پاسخ هنگامی که چندین پاسخ دهنده به مقایس ادغام مقایسات زوجی 4سازگاری مناسب برخوردار است.گام 

ده حاصل شدغام تا یک ماتریس مقایسه زوجی ا داده اند برای ادغام آنها از روش میانگین هندسی استفاده می شود

 م با هم وای دوشود. ادغام ماتریس های فازی به این صورت است که درایه های اول همه مقایسات با هم ، درایه ه

ابتدا بر  است. انگمحاسبه اوزان با روش آنالیز توسعه چ 5گام  درایه های سوم نیز با هم میانگین هندسی میگیریم.

 .آوریمفازی بدست می را برای هر سطر ماتریس مقایسه زوجی Si طه زیر مقادیراساس راب

(1) 𝑆𝑖 =∑𝑀𝑔𝑖
𝑗
⊗ [∑∑𝑀𝑔𝑖

𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

]

−1
𝑚

𝑗=1

 

 .را بدست می آوریم Sk بر Si سپس بر اساس رابطه زیر میزان بزرگی )درجه ارجحیت( هر
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(2) 𝑉(𝑆𝑖 > 𝑆𝑘) =

{
 

 
1 𝑚𝑖 > 𝑚𝑘

0 𝑙𝑘 > 𝑢𝑖
𝑙𝑘 − 𝑢𝑘

(𝑚𝑖 − 𝑢𝑖) − (𝑚𝑘 − 𝑙𝑘)
𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

 

زان مجموع او ام برشوند که با تقسیم هر وزن خهای خام محاسبه میدر مرحله آخر نیز با استفاده از رابطه زیر وزن

 .گرددخام، وزن نرمال حاصل می

(3) 
𝑉(𝑆 > 𝑆1, 𝑆2,… , 𝑆𝑘) = (𝑉((𝑆 > 𝑆1),… , (𝑆 > 𝑆𝑘)) =  𝑀𝑖𝑛(𝑉((𝑆 ≥ 𝑆1),… , (𝑆 ≥ 𝑆𝑘))

=  𝑀𝑖𝑛 𝑉(𝑆 ≥ 𝑆𝑖) 

 wرا برای به دست آوردن وزن   نویسی اولویت فازیروش برنامه ،2000مایکلف در سال ی ، نویسی اولویت فازروش برنامه
= (W1,W2, … ,Wn)

T ماتریس مقایسات زوجی در  درFuzzy AHP  ارائره نمرود بطوریکره نسربتwi/wj   بایرد بره

 صورت زیر باشد:

 (4 )                                                                                                                  lij ≤̃
Wi

Wj
≤̃ uij    

وجود داشته باشد. در هر صورت نسبت های مختلفی از  Wjو  Wiممکن است یک  i ،jبرای هر 
Wi

Wj
برای  

 . تواند با توابع عضویت زیر محاسبه شودگیرندگان مختلف وجود دارد که میتصمیم

μij(
Wi

Wj
) =

{
 
 

 
 

Wi
Wj
−lij

mij−lij
,            

Wi

Wj
≤ mij,

uij−
Wi
Wj

uij−mij
           

Wi

Wj
≥  uij,

   (5)                                                                                                

اگر 
Wi

Wj
= mij  باشد. می 1آنگاه تابع عضویت برابر 

-می Qn−1با ابعاد  Zدر منطقه با جواب  *W بدست آوردن بردار بهینه )بصورت عدد قطعی( وزن ها FPPهدف از 
 باشد     

 (6                                                                         ) Qn−1 = {Wi| ∑ Wi ,    Wi > 0
n
i=1 } 

 درجه تابع عضویت می تواند بصورت زیر بیان شود:بیشترین 

λ∗ = μZ(W
∗) = (

max
WϵQn−1

(
min{μij(W)}

ij
))                                                     (7) 

 کند.  زاده معادله باال بصورت زیر تغییر پیدا میبا ماکزیمم کردن قانون بلمن و لطفی
(8) max λ 
(9) s.t. 
(01) (mij − lij)λWj −Wi + lijWj ≤ 0 
(11) (uij −mij)λWj +Wi − lijWj ≤ 0 
(12) 

∑Wk = 1

n

k=1

 

(13) Wk > 0 
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(14) i = 1,2, , … , n − 1, j = 2,3,… , n, k = 1,2,… , n 

حد پایین، حد میانی و حد  u و  m ،l است.  وزن اجزا Wمی باشد.  ، همان میزان نهایی درجه عضویت λهمه جا 

  باشد.نهایی عدد فازی می

 های تحقیقیافته -3
س مقایسات زوجی ، ابتدا باید ماتریFuzzy AHPبه منظور بدست آوردن وزن هر یک از معیارها با استفاده از روش 

جی توسط نظر سن کارشناس توزیع شده است. 10را تشکیل داد. در این تحقیق، فرم نظر سنجی طراحی شده بین 

شناس معتقد بودند کار 5تاً مهمتر دانسته اند.کارشناس معیار دیجیتال سازی را نسب 2کارشناس انجام شده است. 10

م پیاده سازی هکارشناس  3اهمیت معیار دیجیتال سازی و معیار پیاده سازی تکنولوژی به یک اندازه می باشد و 

یاده سازی پو  0.2886654معیار دیجیتال سازی در نهایت وزن بدست آمده برای  تکنولوژی را مهمتر دانستند.

ات باید برای عملیاین الزم به ذکر است که می باشد.  0.3299112و مدیریت زنجیره تامین  0.3299112تکنولوژی 

ین مقاله، ایت فضا در ها نسبت به زیر معیارها نیز انجام گردد. با توجه به محدودزیر معیارها نسبت به معیارها و گزینه

مساله  تیجه نهایینگردد. در ادامه به ارائه داری میها خوداز آوردن روند محاسباتی انجام شده برای معیارها و گزینه

 -2رگ داده های بز -1به ترتیب ین صورت است: رتبه بندی گزینه ها نیز بدشود.ها پرداخته میبندی گزینهیعنی رتبه

ه پرینت س -8رابط کاربری  -7انو تکنولوژی ن -6باتیک ر -5ماعی شبکه های اجت-4اء اینترنت اشی -3رایانش ابری 

 بعدی می باشد.

 بندیو جمع نتیجه -4
 بقرا برایه نیست. گوی تقاضاهای متعدد و پیچیدی تامین قدیمی پاسخدر اقتصاد پیچیده و دیجیتالی فعلی، دیگر فرآیند زنجیره

مروثر برر امرل عودر این مطالعه، سعی شده است ترا . است دیجیتال تامین یسیاست گذاری زنجیره به نیاز دیجیتال، اقتصاد در

س از پردین منظور ی نماییم. ببندیتو اولو ییشناسا یجیتال  در صنعت مفتول ایران را با ارائه یک مدل مفهومید ینتام یرهزنج

ل ویکررد تحلیرراستخراج مدل مفهومی، با استفاده از سیستم تصمیم گیری چند معیاره، معیارهای مرورد نظرر را برا اسرتفاده از 

 سه عامرلکه  دهدبندی نموده و درجه اهمیت آنها مشخص گردید. نتایج محاسبات این مقاله نشان میسلسله مراتبی فازی رتبه

 وثر در سیاسرتهرای مربه ترتیب از اولیت باالتری نسبت بره سرایر گزینره "یاءاش ینترنتا"و  "یابر یانشرا"، "های بزرگداده"

ی را در ار های اصرلقیقات اتی محققان می توانند هر یک از این معیگذاری زنجیره تامین مفتول ایران برخوردار می باشند. در تح

مرورد  همچنرین در زنجیره تامین مورد بررسی قرار دهند و یا از روش های متفاوت و به روز در محاسبه ی نتایج استفاده کنند و

رده و کلحاظ سازی اسبات ریاضی و مدلزنجیره های تامین استرات یک که زمان و هزینه بسیار مهم است تاثیر این ابعاد را در مح

  .مورد توجه قرار دهند
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در   رس متغیبندی و انتخاب بهترین گزینه با استفاده از کارایی متقاطع با بازده به مقیارتبه

 هاتحلیل پوششی داده

 1صبا صادقی گاوگانی

 gmail.com72sabasadeghi@ ؛سراب، ایراناستادیار گروه ریاضی، واحد سراب، دانشگاه آزاد اسالمی، 1
 

 چكیده

  عملگرد و کارایی آن کمک به توان می که هاییروش از یکیو  دارد آنها عملکرد ارتقاء در بسزایی سهمواحدها ارزیابی کارایی 
ارزیابی عملکرد واحدهای ر توانمندی خود را د هالیل پوششی دادهتح است. هاوششی دادهپ تحلیل داد،قرار ارزیابی مورد واحدها را

ی در حال هاسیستم آتیریزی هو پشتوانه ای برای برنام نشان دادهها وری آنارتقا سطح کارایی و بهرهجهت گیری در تصمیم
نتخاب او بندی هرتبو  است آن از مجموعه واحدهای کارا ، یکی از مشکالت اصلی گزینههمواره انتخاب بهترین  .است پیشرفت

ه قاطع اشارکارایی مت توان به روشبندی میی رتبهکاربردی برا هایاست. از روش در این موضوع از مباحث مهم یکیبهترین واحد 
رای حل آن برود. متقاطع مشکل اساسی این روش به شمار می وجود اوزان چندگانه و در نتیجه یکتا نبودن نمره کارایی .کرد

 .اندهاهداف ثانویه بیان شد

یت قی به واقعحقیئل در این پژوهش از مدل با بازده به مقیاس متغیر برای روش کارایی متقاطع استفاده شده است زیرا در مسا
 سی و قدرتبرر لی عددیپیشنهادی با مثا مدل ارائه شده است. بازده به مقیاس متغیر ای بر اساسهدف ثانویه .هستندتر نزدیک

  .است قرار گرفته اصلی مورد مقایسه بندی با مدلکارایی و رتبههادر محاسبه نمره آن

  ر.بندی؛ هدف ثانویه؛ کارایی متقاطع؛ بازده به مقیاس متغیها؛ رتبهتحلیل پوششی دادهکلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

همراه  ودهای نامحدتقاضا وپویای امروزی با دو ویژگی عمده منابع و امکانات محدود، نیازها  با توجه به اینکه در دنیای 

 گرایانه بهرشی واقعنگ کارایی و وریبهره. است معاصر عصر ضروریات از وریبهره به مضاعف توجه روشده است، از این

 مرهنه عنوان بعددی مقدار  کی نییاساس تعنی. براباشدیبهبود مستمر شرایط موجود م یمعیاری برا واست  ستمیس

 است. یضرور یامر درجهت بررسی عملکرد آنها یامروز هایستمیس یبرا ییکارا

 2گیریبه عنوان روشی علمی جهت بررسی کارایی نسبی واحدهای تصمیم )DEA( 1هاتحلیل پوششی داده

(DMUs) [بیان شد. در این روش برای هر 1توسط چارنز و همکاران ]گیری از چندین ورودی برای واحد تصمیم

شوند. در دو حالت شعاعی و غیر شعاعی بیان می  درمحاسبه کاراییDEAهای شود. مدلها استفاده میتولید خروجی

که دارای بازده به مقیاس   5BCC است و  4که دارای بازده به مقیاس ثابت, 3CCRان توهای شعاعی میاز مدل

کنند کارا و گیری را به دو قسمت تقسیم میهای تحلیل پوششی واحدهای تصمیممدلبرد.  را نام[ 2]است 6متغیر

                                                           
1Data Envelopment Analysis)  

2Decision Making Units)  
3Charnes, Cooper & Rhodes)  

4)Constant return to scale 
5Charnes & Cooper Banker,)   

6) Variable return to scale 
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را در بهترین  علت اینکه واحدهابهدهد. ولی ای بین صفر و یک اختصاص میگیری نمرهناکارا. به هر واحد تصمیم

توان تمایزی بین نمیدر این شرایط  د.ندهکند، معموال به بیش از یک واحد نمره یک اختصاص میشرایط بررسی می

-چتدین روش برای رتبهو اصالح این مشکل عملکرد واحدهایی که دارای نمره یک هستند قائل شد. در همین راستا 
[ روشی را معرفی نموند و با 3]7سکستون و همکاران 1986در سال  بندی و انتخاب بهترین گزینه بیان شده است.

گیری بیان شد و سپس توسط یابی واحدهای تصمیمبرای ارز 8نام کارایی متقاطعی جدیدی بهاستفاده از آن نمره کارای

شود و جای خود ارزیابی استفاده میها بهردهدر کارایی متقاطع از ارزیابی باهم [ گسترش یافت.4دویل و همکاران]

گیرد. هر واحد عالوه بر بررسی قرار می ارزیابی هر واحد با توجه به اوزان بهینه ورودی و خروجی بقیه واحدها مورد

شود گیری چندین کارایی محاسبه میشود و برای هر واحد تصمیمهای خود با اوزان دیگر واحدها نیز بررسی میوزن

های این روش مقایسه وضعیت عملکرد از مزیت [.5شود]واحد مورد بررسی نامیده میها کارایی متقاطع که میانگین آن

تر های قبلی واقعیآید، نسبت به روشبت به واحدهای دیگر است. در نتیجه نمره کارایی که به دست میهر واحد نس

توان براساس گیری است که میبندی کامل برای تمامی واحدهای تصمیماست. مهمترین مزیت این روش ارائه یک رتبه

ها فاکتوری موجود است که د. با تمامی این مزیتنمره کارایی انجام داد و کاراترین واحد را در یک سیستم مشخص نمو

های مدل که در حالت بازده به آورد و این مسئله به دلیل چندگانه بودن جوابکیفیت کارایی متقاطع را پایین می

افزارهای مختلف شود که نرمهای چندگانه باعث می. وجود وزنباشد، میاستفاده شده است (CCR)مقیاس ثابت

یکسانی را به عنوان وزن محاسبه نکنند و نمره کارایی به مقدار اوزان بستگی داشته باشد. این ضعف بزرگی برای مقادیر 

[ به 3روش کارایی متقاطع است.  یک راه برای جلوگیری از این مشکل برای اولین بار توسط سکستون و همکاران ]

آن راگسترش دادند. بعد از آن  [4]و دویل و همکاران توسط او ارائه شد عنوان هدف ثانویه پیشنهاد شد که دو مدل

-های مختلف بیان شدند و هر کدام بر پایه یک هدف ثانویه مقدار کارایی متقاطع را بههای زیادی براساس ایدهمدل
ای که دویل قالهو پیرو م CCRهای چندگانه مدلای حل مشکل جواب[ بر6]  9لیانگ و همکاران .[6-12]دست آوردند

های دیگر مقایسه [ ارائه داده بودند، چندین مدل را به عنوان هدف ثانویه ارائه دادند و هر مدل را با مدل4] همکارانو 

 .کردند
در این  .شودیم فیصتو متقاطع کارایی و در ادامه روش انبی را هاداده یپوشش لتحلی ابتدا مدل پژوهش نیدر ا 

ای هست. مدلاشده  تحقیق از مدلی که دارای بازده به مقیاس متغیر است، برای محاسبه نمره کارایی متقاطع استفاده

 کیر ادامه د  ند.تر هستدر بسیاری از موارد برای مسائل حقیقی زندگی به واقعیت نزدیک بازده به مقیاس متغیربا 

 یکاربرد عدد دراست. سپس [ است، به عنوان هدف ثانویه پیشنهاد شده 6مدل که تعمیمی از مدل لیانگ و همکاران]

 بیو معا ایامورد مز و در رندگییقرارم سهیمقابه دست آمده،  مورد در مدل کالسیک که  ینمره  به دست آمده با نمرات

  کرد. میبحث خواه روش

 هاهای اساسی در تحلیل پوششی دادهمدل -2

بیان خواهد شد. برای این منظور [ 1] (CCR)ها بازده به مقیاس ثابت تحلیل پوششی دادهدر این بخش ابتدا مدل با 

1jصورت ورودی به گیری موجود است هر واحد دارای واحد تصمیم nفرض کنیم  mj(x , , x ) j 1, , n  و

1jصورت خروجی به دارای  sj(y , , y ) j 1, , n  است وkDMU  وتحت ارزیابی است( 1, , ) rr s u  و

( 1, , ) ii m v ها است. واحد تحت ارزیابی کارا است اگر ها و ورودیترتیب وزن اختصاص داده شده به خروجیبه

                                                           
7 Sexton et al 
8 Cross efficiency 
9 Liang, Wu, Cook, Zhu 
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 ( برابر با یک باشد.1و فقط اگر  جواب بهینه مدل )
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دارای تکنولوژی تولید بازده به مقیاس ثابت است ولی با توجه به اینکه بازده به مقیاس تکنولوژی تولید  CCRمدل 

ورت زیر صبه   BCCمدل [ معرفی شد. 2توسط بنکر و همکاران] 1984تواند متغیر باشد، مدل جدیدی در سال می

 خواهد بود:
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 کارایی متقاطع بر اساس بازده به مقیاس ثابت -3

                                           ود:شمحاسبه می (3به صورت ) (1کارایی  از مدل)
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از روش زیر به  jDMUهای بهینه فردی کارایی متقاطع برای تمامی واحدها و مشخص نمودن وزن (1با حل مدل )

                                              آید:                      دست می
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DMU,اگر  n  1موجود باشد برای, kn DMU ماتریس کارایی بهینه آید. زن آن به دست میکارایی با توجه به و

دست ورت زیر بهصگیری، نمره کارایی متقاطع به و با میانگین:آیدواحدهای تحت ارزیابی به صورت زیر به دست می

                                                                                              آید:می
1

1 (5)
n

j jk
k

E E
n 

  

های [ بیان شد، روش3که این روش توسط سکستون و همکاران ] 1986از سال های چندگانه وجود جواب 

مورد  پردازیدهرای امتعددی برای حل این مشکل تحت عنوان اهداف ثانویه بیان شده و هر روش با توجه به اهدافی که ب

رائه دادند و هر مدل چندین مدل را به عنوان هدف ثانویه ا [6] لیانگ و همکاران  توجه بوده بیان و بررسی شده است.

 یشنهاد شده است :پ[ 6ریزی آرمانی زیر توسط لیانگ و همکاران ]پس مدل برنامه های دیگر مقایسه کردند.را با مدل
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 .شودیمم میها ماکزواحدشود و در نتیجه عملکرد  ها مینیمم میواحدها برای  که در این مدل جمع  ناکارایی

 و مدل پیشنهادی بازده به مقیاس متغیر کارایی متقاطع بر اساس -4

                                              شود:(محاسبه می7)به صورت  (2کارایی  از مدل)
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س ه به مقیابا بازد های بهینه فردی کارایی متقاطعبرای تمامی واحدها و مشخص نمودن وزن (2حل مدل )پس از 

                        آید: از روش زیر به دست می jDMU متغیر برای
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 های چندگانهکل جوابآید. با این وجود مش( مقدار کارایی متقاطع به دست می5با قرار دادن مقادیر محاسبه شده در )

  کنیم.[ مدل جدیدی پیشنهاد می6( ]6ظور با استفاده از هدف ثانویه )باقی است. برای این من
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 ام کارا است اگر: kواحد
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ای غیاب چنین نقطه در
j واحد به صورت متغیر انحرافی برایj با استفاده از  جمع ناکارایی مینیمم شود. است که باید

کمترین انحرافات را داشته باشند در حالتی که کارایی شوند که ( اوزانی برای ورودی و خروجی انتخاب می9مدل )

(( کارایی متقاطع با 5ها))گیری از آن( و با میانگین8(و )7واحد تحت ارزیابی ثابت باشد. با قرار دادن این اوزان در )
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 آید.دست میبازده به مقیاس متغیر به
 

 کاربرد عددی -5

تعریف  ه باو به علت اینک (1نشان دادن عدم قدرت مقایسه مدل )برای  1986که در سال [3]سکستون و همکاران 

 دادند که ائهاطع ارایی متقنمره کارایی با استفاده از کار بندی وجود ندارد،های ساده امکان رتبهچندین پارامتر با روش

 :ستاجی ست و دارای دو ورودی و دو خروگیری استفاده شده اعنوان واحد تصمیماز شش مرکز پرستاری به

: منابع مورد نیاز در هر روز. خروجی (Input2): ساعات کار کارکنان در هر روز.ورودی دوم(Input1)ورودی اول

-: هزینه(Output2)کند. خروجی دوم: کل هزینه مراقبت پژشکی و هزینه بیمار که بیمه پرداخت می(Output1)اول

( در ستون دوم کارایی 2اند. جدول )( خالصه شده1جدول )ها در تمامی داده شود.ای که توسط بیمار پرداخت می

دهد که از شش مرکز را نشان می واحدها((2و در ستون سوم کارایی با بازده به مقیاس متغیر)مدل ) ((1)مدل )ساده 

جدول  ستون سوم بندی مناسب نیست.مرکز کارا هستند. با توجه به این نتایج، این مدل برای رتبه پنجمورد ارزیابی، 

-بندی  بهدهد. نمره و رتبه(را نشان می9بندی ) داخل پرانتز( کارایی متقاطع با هدف ثانویه جدید )( نمره و رتبه3)
باشد و توسط است. این واحد بهترین گزینه می  دهد. کاراترین واحدبندی کاملی ارائه میدست آمده  رتبه

 رسد. ها )ورودی کمتر و خروجی بیشتر( منطقی به نظر میبه دادهنیز کارا ارزیابی شده است و  با توجه CCR مدل
 های شش مرکز پرستاری(: داده2جدول )

DMU In1 In2 Out1 Out2 
(1)

 1.5 0.2 1.4 0.35 

(2)
 4 0.7 1.4 2.1 

(3)
 3.2 1.2 4.2 1.05 

(4)
 5.2 2 2.8 4.2 

(5)
 3.5 1.2 1.9 2.5 

(6)
 3.2 0.7 1.4 1.5 

 مدل سههر  فاده ازها با استبندی آن( و رتبه9کارایی ساده و نمره کارایی متقاطع با استفاده از هدف ثانویه) (: نمره3جدول )

DMU CCR BCC  کارایی متقاطع

 (9با مدل )
  

)1( 1 (1) 1(1) 0.9996 (1)   
)2( 1 (1) 1(1) 0.993(3)   

)3( 1 (1) 1(1) 0.87(5)   
)4( 1 (1) 1(1) 0.998 (2)   
)5( 0.9775 (5) 1(1) 0.96 (4)   
)6( 0.867 (6) 0.8963(6) 0.856 (6)   

عیت دارد که موق کارا نیست ولی در ارزیابی کارایی متقاطع در رتبه سوم قرار CCRواحد پنجم در مدل ارزیابی 

ت به ری نسببهتخاطر آن است که برخی واحدهای ناکارا عملکرد بهتری نسبت به واحدهای کارای دیگر دارد و به

 ت.اهمیت اس ی دارایجای خود ارزیابدلیل استفاده از ارزیابی جمعی بهواحدهای کارا دارند. روش کارایی متقاطع به

1DMU
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 گیرینتیجه -6

ششی حلیل پوهای تروشتخاب بهترین واحد وجود ندارد. های کالسیک مبنای تئوری قوی برای مقایسه و اندر روش

دن ه دست آوراب و ببرای انتخ ،منطقی، علمی و دخالت دادن چندین معیار در ارزیابی کاراییها به دلیل مقایسه داده

ورت بندی صبهیی رتبعد از محاسبات با استفاده از نمره کارا .یک معیار کمی برای عملکرد سیستم گزینه مناسبی است

ستا ر همین راد د.ندهی واحدها نمیبندی کاملی براها رتبههای کالسیک تحلیل پوششی دادهولی مدل پذیرد.می

ئل حقیقی به مسا یرهای با بازده به مقیاس متغد. در این پژوهش با توجه به اینکه مدلوشمیکارایی متقاطع بیان 

زده به ه حالت بابقاطع نیز ،کارایی متیابدبا بازده به مقیاس متغیر تعداد  واحدهای کارا افزایش می در مدلو  نزدیکترند

 نوان هدف ثانویه عبه مدلی ،(2مدل )های چندگانه به وجود جواب با داللتولی . متغیر تعمیم داده شده است مقیاس

 6ای هدادهاز  هاوتبراساس بازده به مقیاس متغیر ارائه شده است. برای نمایش بازده و قدرت مدل در نشان دادن تفا

یر غایط امری این شر بندی و انتخاب بهترین واحد دراست. رتبهنج مرکز کارا هستند، استفاده شده مرکز پرستاری که پ

ه نجام گرفتاوی آن بندی کاملی ررسد.  با استفاده از کارایی متقاطع و مدل ثانویه پیشنهادی رتبهممکن به نظر می

  دهد.  می ک راهای کالسیتری از روشجای خود ارزیابی مقدار کارایی منطقیاست و استفاده از ارزیابی جمعی به
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 چکیده

ها، سازمان ایها و عملکرد شرکت یابیدر ارز (1DMU) یریگ میتصم یواحدها و رتبه بندی ییکارا محاسبه تیبا توجه به اهم
( DEAها )داده یپوشش لیمختلف در تحل یهاکارا که از اعمال مدل یمتناقض واحدها مختلف و گاهاً یهایمتاسفانه رتبه بند

 دیجد کردیرو کیمقاله  نیاساس در ا نیشود. بر ایکارا م یاحدهاها در انتخاب وشرکت رانیمد یشوند، باعث سردرگمیحاصل م
 شنهادیکارا پ یواحدها یجهت رتبه بند (موجود یهاباالتر نسبت به روش یریپذ کیقدرت تفک )با یمنطق فاز میبر مفاه یمبتن

حاصل شده است را با استفاده  DEAمختلف در  یهارا که از اعمال مدل یمختلف هایرتبه بندی ،یشنهادیپ کردیرو نیشود. ایم
دهد تا بتوانند در میها قرار شرکت رانیمد اریرا در اخت یینها یرتبه بند کیکرده و  قیتلف گریکدیبا  یکنترل فاز میاز مفاه

 یمختلف واحدها هاییبند هرتب ،یشنهادیپ کردیرو نیدرک بهتر از نحوه عملکرد ا یخود از آن بهره ببرند. برا یهایریگ میتصم
 یحداقل ساز ،یانحراف ریمتغ یحداقل ساز یعنی DEAدر  یآرمان یزیسه مدل برنامه ر یساز ادهیحاصل از پ یریگ میتصم

و سپس با  میدهیقرار م یابیرا مورد ارز ینمونه عدد کی یانحراف بر رو زانیحداکثر م یحداقل ساز ،یانحراف یرهایمجموع متغ
 یرتبه بند کی ،2یساز یفازیکرده و پس از د قیتلف گریکدیسه مدل را با  نیحاصل از ا جینتا یشنهادیپ یمنطق فاز کردیرو
به  یهااز تمام اطالعات مدلبه طور ضمنی کند تا یم یسع یکردیرو نی. چنمیدهیم هئارا یریگ میتصم یواحدها یبرا یینها

 جینتا انیشرکت ها قرار دهد. در پا رانیمد اریدر اخترا  یریگ میتصم یاز واحدها یینها یرتبه بند کیکار رفته، استفاده کرده و 
 .ستاشاره شده ا یشنهادیپ کردیرواین  یساز ادهیحاصل از پ یعدد

 .یساز یفازید ؛یآرمان یزیبرنامه ر ؛یساز نهیبه ؛منطق فازی ؛کارایی ؛تحلیل پوششی داده ها کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

گیری است. مدل تحلیل یکی از راههای سنجش کارایی واحدهای تصمیم  )DEA3( مدل تحلیل پوششی داده ها

گوناگونی  شیوه های. از آنجا که [1] مطرح شد CCRمدل  تحت عنواننخستین بار ها به شکل امروزی، پوششی داده

سرعت به  CCR کالسیک تعمیم یافته مدل هایوجود دارد، استفاده از  ریاضیبرای حل مدل های برنامه ریزی 

 پذیری ضعف قدرت تفکیک -الف :اصلی وجود دارددو مشکل  معموالً کارگیری مدل های کالسیک در ب گسترش یافت.

پذیری  ضعف قدرت تفکیک زانیبودن م نییپا مسأله توزیع غیرواقعی وزن ها به ورودی ها و خروجی های مدل. -ب و

کند که تعداد واحدهای تحت بررسی در مقایسه با مجموع تعداد ورودی وقتی ظهور می، یمختلف رتبه بند یروش ها

افتد که مدل، وزن های بزرگ را وزن های غیرواقعی وقتی اتفاق می مسأله ها و خروجی ها به اندازه کافی زیاد نباشد.

غیر منطقی است.  یدهد، که امر خاص اختصاصیا وزن های خیلی کوچک را به یک ورودی  خاصبه یک خروجی 

و ریزی آرمانی نسبت به مدل های کالسیک توانایی باالتری در قدرت تفکیک پذیری برنامه بر یمبتن DEA یها مدل

                                                           
1 Decision Making Unit-DMU 
2 Defuzzification 
3 Data Envelopment Analysis-DEA 
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 ریمتغ ینمونه به حداقل ساز یتوان برا یم یآرمان یزیبر برنامه ر یمبتن DEA یاز مدل ها. ارائه وزن های واقعی دارد

 یرهایکه در آنها متغ انحراف اشاره کرد زانیحداکثر م یحداقل ساز ،یانحراف یرهایمجموع متغ یحداقل ساز ،یانحراف

شده و  نییآرمان تع زانیم نیب تالفسطح اخ انگریشود که بیم فیانحراف از آرمان تعر یرهایتحت عنوان متغ یدیجد

به  یریگ میتصم یواحدها یدر رتبه بند یاساس یاز چالش ها یکی. [2]باشندیمقدار تابع هدف بدست آمده م

مختلف موجود در  یاضیر یمختلف و گاها متناقض است که از حل مدل ها یکارا وجود رتبه بند یخصوص واحدها

DEA زانیم شیعالوه بر افزاتا  یبر منطق فاز یمبتن دیجد کردیرو کیبا  میواهخ یمقاله م نیحاصل شده است. در ا 

را تا حد امکان برطرف  یریگمیتصم یواحدها یشده در رتبه بند ادی یکارا، چالش اساس یواحدها یریپذ کیتفک

را با  یاضیر یحل مدل هااز  اصلح یریگمیتصم یواحدها یرتبه بند یمنطق فاز کردیمنظور، رو نیا ی. برامیکن

 .دهدیم هئارا ریگ میتصم یواحدها یینها یرتبه بند یبرا اریمع کینموده و  قیتلف گریکدیبا  یمنطق فاز میمفاه

به صورت  DEA یابتدا به معرف 2پژوهش در بخش  نیا در شده است: یسامانده ریمقاله به صورت ز نیا یساختار کل

شوند. پس از یم یمقاله معرف نیمورد استفاده در ا یآرمان یزیررنامهبمدل چند  3شود. در بخش یخالصه پرداخته م

 گریکدی ارتو باپ یجواب ها سهیدر مقا یمنطق فاز کردیو نحوه استفاده از رو یفاز میمفاه هئبه ارا 4آن در بخش 

صوص به خ یریگ میتصم یواحدها یجهت رتبه بند یفاز قبر منط یمبتن یشنهادیپ کردیرو شود.یپرداخته م

ا کارا ب یدهاواح یحاصل از رتبه بند یعدد جی. نتاردیگیو مطالعه قرار م یمورد بررس 5کارا در بخش  یواحدها

 آورده شده است. 6در بخش  یشنهادیپ دیجد کردیرو

 لیل پوششی داده ها:تحدر یآرمان یزیبر برنامه ر یمبتن یاضیر یدل هام -2

را  خروجی ، با چند ورودی و چندها DMUیاضی است که کارایی مجموعه ای از یک مدل ر ،تحلیل پوششی داده ها

ارزیابی  "ر با عنوان در رساله دکتری رودز و به راهنمایی کوپ 1976کند. این مدل اولین بار در سال اندازه گیری می

دل ن اولین مابرایگرفت. بندر دانشگاه کارنگی مورد استفاده قرار  "پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ملی آمریکا

 [1نام گرفت.] CCRآنها اضعان ا بر اساس حروف اول نام وتحلیل پوششی داده ه

 برای ارزیابی واحد صفر، به صورت زیر ارائه شده است:ورودی محور برنامه ریزی خطی کالسیک مدل 
Max  𝑍0 = ∑ 𝑢𝑟

𝑠
𝑟=1 𝑦𝑟0 

st: 
∑ 𝑣𝑖 

𝑚
𝑖=1 𝑥𝑖0 = 1 

∑ 𝑢𝑟
𝑠
𝑟=1  𝑦𝑟𝑗  - ∑ 𝑣𝑖

𝑚
𝑖=1 𝑥𝑖𝑗  ≤  0     (j=1,…, n) 

𝑢𝑟 ≥0   ,    𝑣𝑖≥0                                
  ورودی محور CCR(: مدل کالسیک 1مدل )                                             

  واحد امین خروجی برای rمقدار  𝑦𝑟𝑗تعداد ورودی ها،  m، تعداد خروجی ها sتعداد واحدهای تحت بررسی،    nکه  
jام ، 𝑥𝑖𝑗 مقدار ورودیi  ام برای واحدj  ،ام 𝑢𝑟  وزن تخصیص یافته بهr  امین خروجی و𝑣𝑖  وزن داده شده بهi  امین

نوشته نیز واحدهای دیگر  nتمام . این مدل برای کندمیرا بیان  صفر کارایی نسبی واحدمیزان  𝑍0مقدار  ورودی است.

-محاسبه می ها DMUکارایی  ،مدلبا حل این  ند.کع هدف و محدودیت اول آن تغییر میتنها تاب در آن می شود که
در غیر این ، واحد کارا با مقدار تابع هدف یک یواحد آن حداقل صفر و حداکثر یک است. تابع هدف که مقدار شوند

 شوند.ناکارا نامیده می واحدصورت 
 
 DEAدر  مدل برنامه ریزی آرمانی -3

 با هدف حداقل سازی متغیر انحرافی DEA مدل الف( 

ارائه  (2مدل )( را می توان به صورت یک مدل برنامه ریزی آرمانی به شکل 1مدل )، DMUبرای بررسی کارایی یک 
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 کرد:

 
Min      𝑑0 
St: 
∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖0

𝑚
𝑖=1  = 1 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗
𝑠
𝑟=1  - ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗

𝑚
𝑖=1 + 𝑑𝑗= 0        (j=1,…,n) 

𝑢𝑟 ≥0 , 𝑣𝑖≥0 , 𝑑𝑗 ≥0 

 متغیر انحرافیمدل (: 2مدل)

 . در این مدل، واحد تحت بررسیشودتعریف می  jمتغیر انحرافی واحد   𝑑𝑗متغیر انحرافی واحد صفر و  𝑑0در آن  که

 𝑑0   𝑍0-1=با شود. اگر واحد مورد ارزیابی کارا نباشد، امتیاز کارایی آن برابر 𝑑0 0= که استا )واحد صفر( زمانی کار

 ارزیابی کارایی هد. برایدن میرا نشا واحد صفر ی ناکارایی، اندازهکندتغییر می [0،1ه در بازه ]ک 𝑑0و مقدار   است

 است تابع هدف و محدودیت اول را تغییر دهیم.سایر واحدها کافی 

 

    (Min Sumمجموع متغیرهای انحرافی)با هدف حداقل سازی  DEA( مدل ب

 ا راین مدل د. رساندیگر از شیوه های اندازه ناکارایی، مدلی است که مجموع متغیرهای انحرافی را به حداقل میکی ی

 است: (3مدل )صورت می نامند و فرم کلی این مدل به  Min Sumمعیار 
Min    Z = ∑ 𝑑𝑗

𝑛
𝑗=1  

St: 
∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖0

𝑚
𝑖=1  = 1 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗
𝑠
𝑟=1  -  ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗

𝑚
𝑖=1   +𝑑𝑗 = 0      (j = 1,…,n) 

𝑢𝑟 ≥0 , 𝑣𝑖≥0 , 𝑑𝑗≥0 
 Min Sum( : مدل 3مدل )                                                            

           یام از رابطرره jمیررزان کرارایی برررای واحرد  .کنردتغییررر مری (3در مردل ) بررای سرایر واحرردها فقرو محرردودیت اول

𝐸𝑗 = 1 − 𝑑𝑗 .به دست می آید 

 

 با هدف حداقل سازی حداکثر میزان انحراف  DEA( مدل ج 

 نشان داده شود، رابطه زیر برقرار است:  M میزان انحراف با اگر حداکثر
𝑑𝑗 ≤ M               (j=1,…,n) 

معرروف   Min Max مردل د. این مدل بهنمی شو کمینهمقدار متغیرهای انحراف از آرمان  یعنیشود  کمینه Mحال اگر 

 می شود: بیان (4مدل )صورت و به  است
Min    Z = M 
St: 
∑ 𝑣𝑖

𝑚
𝑖=1 𝑥𝑖0 = 1 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗
𝑠
𝑟=1  - ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗

𝑚
𝑖=1 +𝑑𝑗 = 0     (j = 1,…,n) 

M - 𝑑𝑗 ≥ 0                                     (j = 1,…,n) 
𝑢𝑟  ≥ 0 , 𝑣𝑖  ≥ 0 ,  𝑑𝑗 ≥ 0 

  Min Max(: 4مدل )                                                 

 آید.به دست می 𝑑𝑗−1ی ام از رابطه j میزان کارایی در این مدل نیز برای واحد 

 

 منطق فازی بر ایهمقدم -4

 . کندیم هیتک یفاز یهامجموعه هیبر نظرکه است  یارزش چندی هااز جمله منطق (:منطق فازیتعریف )
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اسرت. اگرر درجره  �̃�ی  به مجموعه فاز  xعنصر  تیعضو زانیم انگریب µ𝐴 (x) تیدرجه عضو :(تابع عضویتتعریف )

باشرد، آن  کیعضو  کی تیعنصر از مجموعه صفر باشد، آن عضو کامالً از مجموعه خارج و اگر درجه عضو کی تیعضو

 .باشدیم وعض تیعضو میزان انگریب کمیت نیباشد، ا کیصفر و  بین تی. اگر درجه عضواستدر مجموعه  عضو کامال

جواب های پارتو در مسایل بهینه سازی ظاهر می شوند که هر جرواب مسراله بره صرورت یرک : (4جواب پارتوتعریف )

تایی تعریف شود که برای مقایسه این جواب ها از مفاهیم جواب های چیره شده و یا چیره نشرده اسرتفاده مری nبردار 

 .شود

                                                                       رویکرد منطق فازی در رتبه بندی واحدهای کارا-5 

 مردلنروع سره در ادبیات موضوع وجود دارند کره در ایرن مقالره  ها DMUرتبه بندی  کارهای تحقیقاتی زیادی جهت

برا مزایرای هر یک از مدل ها یک نوع رتبه بنردی  آورده شد که( را 4( و )3) ،(2)برنامه ریزی آرمانی در قالب سه مدل 

را ارایه می دهند. رتبه بندی های مختلف توسو مدل های مختلف می تواند نوعی چالش اساسی  نسبی مختص به خود

تصرمیم  ان مبنرایبه عنروبرای مدیران شرکت ها ایجاد کند که کدام یک از رتبه بندی ها می تواند گزینه مناسب تری 

نکته دیگر این که در خروجی برخی از مدل ها تعداد واحدهای کارا منحصربفرد نیست  .باشدگیری های آتی شرکت ها 

برای رتبه بندی واحدهای کرارا هسرتیم. درایرن  AHPو یا  A&Pو ناگزیر به استفاده از رویکردهای مختلف مانند روش 

دهیم تا با استفاده از مفاهیم فازی و تلفیق خروجی مدل های مختلف، یک رتبه ه می ی جدیدی ارائبخش رویکرد تلفیق

زمینه الزم بررای اسرتفاده این رویکرد پیشنهادی به صورت ضمنی ه دهیم. ئبندی جدید با قدرت تفکیک پذیری باال ارا

ن رویکرد پیشنهادی، ابتدا رتبره در ادامه برای درک بهتر از نحوه عملکرد ای حداکثری از مزایای هر مدل را فراهم نماید.

را  DMUی بدست آمده، رتبه هر هاخروجی ( محاسبه می کنیم. سپس بر اساس4)-(2مدل )را به کمک سه  DMU هر

𝐸𝑖) مرتب سه تاییبه صورت یک  , 𝐸𝑖
′, 𝐸𝑖

′′)=iEf  ن در آ کهتعریف می کنیم𝐸𝑖 ،𝐸𝑖
𝐸𝑖و  ′

میزان کارایی بیانگر به ترتیب  ′′

iDMU  کره بره  ،را حاصل های مرتبسه تایی یشنهادی، در رویکرد پ. می باشد (4( و )3)(، 2) حاصل از حل مدل های

این مقایسه  و قوانین پایه فازی به فازی با استفاده از منطق به عنوان جواب های پارتو تعریف و ،هستند ها DMUتعداد 

یک عدد کرارایی ، رویکرد پیشنهادی، به هر سه تایی مرتب استفاده ازبه عبارت دقیق تر، با جواب های پارتو می پردازد. 

 . کرداستفاده  واحدها می توان از آنها ندی جدیدرتبه ب به عنوان معیاری جهتکه  داده می شودقطعی نسبت 
 : جدول قوانین پایه فازی1جدول 

3کارایی مدل  خروجی  2کارایی مدل     1کارایی مدل  
 Min Min Min خوب

 Max Min Min متوسو
 Min Max Min متوسو
 Max Max Min نسبتاً بد
 Min Min Max متوسو
 Max Min Max نسبتاً بد
 Min Max Max نسبتاً بد

 Max Max Max بد
 

مری باشرد، مقردار عضرویت را بررای هریرک از  1صورت شکل به که تابع عضویت نمودار بر اساس برای توضیح بیشتر، 

𝐸𝑗 ،𝐸𝑗مقادیر  
𝐸𝑗و  ′

  به صورت زیر محاسبه می کنیم. ′′

مقاله به صورت زیر  نیما در ا نیبنابرا کند،یم ریی[ تغ0،1در بازه ] یریگ میواحد تصم کی ییاز آنجا که کارا

                                                           
4 Pareto Solution 
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 کنیم:تعریف می
maxMin = 0 ,  minMax = 1 

µ𝑚𝑎𝑥𝐸5مقادیر عضویت متناظر برابر با  1آنگاه بر اساس شکل  𝐸5 0/79=به طور مثال اگر = و  0.75

µ𝑚𝑖𝑛𝐸5 =  می باشد. 0.21

                                                      

 [3]تابع عضویت متناظر با میزان کارایی .1 شکل

که برای هر واحد تصمیم گیری به را  مرتبسه تایی های  می توان 1پایه تعریف شده در جدول قانون  8بر اساس 

𝐸𝑗صورت  , 𝐸𝑗
′, 𝐸𝑗

، کارایی واحدها قطعی ، تا با کمک این اعدادمتناظر کرد 5قطعییک عدد با را ، تعریف شده اند )(′′

 :شودزیر انجام می توسو رابطهاین اعداد  سازی. غیرفازی واحدها پرداخت رتبه بندی سپس به را مقایسه و

∑  =  عددی قطعی  𝑊𝑖µ𝐴(𝑊𝑖)𝑁
𝑖=1

∑ µ𝐴(𝑊𝑖)𝑁
𝑖=1

 

𝑁) تعداد قوانین N در آن که = 8 ،)𝑊𝑖 و  مقدار ورودیµ𝐴(𝑊𝑖)  تابع عضویت𝑊𝑖 روش محاسبه  باشد.میµ𝐴(𝑊𝑖) 

 به صورت زیر خواهد بود:  i=1,…,8 ام که jواحد  برای

𝜇𝐴(𝑊1) = Max (µmin(Ej), µmin(Ej
′), µmin(Ej

,µA(𝑊2)  = Max(𝜇𝑚𝑖𝑛(𝐸𝑗)  و ( (′′ 𝜇𝑚𝑖𝑛(𝐸𝑗
′), 𝜇𝑚𝑎𝑥(𝐸𝑗

′′)) 

𝜇𝐴(𝑊3) = Max(𝜇𝑚𝑖𝑛(𝐸𝑗), 𝜇𝑚𝑎𝑥(𝐸𝑗
′), 𝜇𝑚𝑎𝑥(𝐸𝑗

′′)) 𝜇𝐴(𝑊4) و  = Max(𝜇𝑚𝑎𝑥(𝐸𝑗), 𝜇𝑚𝑎𝑥(𝐸𝑗
′), 𝜇𝑚𝑎𝑥(𝐸𝑗

′)) 

𝜇𝐴(𝑊5) = Max(𝜇𝑚𝑎𝑥(𝐸𝑗), 𝜇𝑚𝑎𝑥(𝐸𝑗
′), 𝜇𝑚𝑖𝑛(𝐸𝑗

′′)) و   𝜇𝐴(𝑊6) =Max(𝜇𝑚𝑎𝑥(𝐸𝑗), 𝜇𝑚𝑖𝑛(𝐸𝑗
′), 𝜇𝑚𝑖𝑛(𝐸𝑗

′′)) 

𝜇𝐴(𝑊7) =Max(𝜇𝑚𝑎𝑥(𝐸𝑗), 𝜇𝑚𝑖𝑛(𝐸𝑗
′), 𝜇𝑚𝑎𝑥(𝐸𝑗

′′)) و   𝜇𝐴(𝑊8) =Max(𝜇𝑚𝑖𝑛(𝐸𝑗), 𝜇𝑚𝑎𝑥(𝐸𝑗
′), 𝜇𝑚𝑖𝑛(𝐸𝑗

′′)). 

 مثال عددی:-6

صمیم گیری از واحد ت 17مربوط به عددی که این مثال  شود.[ ذکر می4اکنون برای درک بهتر موضوع، مثالی از ]

رای ب، از سه ورودی و چهار نوع خروجی متفاوت تشکیل شده است که یک جنگل است مختلف مدیریت بخش های

 . [ مراجعه کرد4یات بیشتر می توان به ]ئجز

نرم افزار  بال آنها حو فوق   DMUواحد  17مربوط به  هایداده ی( برا4( و )3(، )2) هایاز مدل کیهر  پیاده سازیبا  

در د واح 17ای های خروجی برداده .دیرس می، خواهیشنهادیپ رویکرد فراخوانی یبرا ازیموردن داده هایلب به تم

یشنهادی، در پرویکرد  حاصل از پیاده سازی کارایی میزانو  آورده شده است 2جدول ستون های دوم، سوم و چهارم 

ک واحد یدر صورتی که تمام مدل های مختلف نشان دهنده  ،مشاهده می شود .اشاره شده است 2جدولستون آخر 

ک واحد توسو مدل یمالحظه شود(. هرچه رتبه  2رویکرد پیشنهادی نیز واحد را کارا نشان می دهند )واحد  باشدکارا 

ه مالحظ 10 و 7د های مختلف عدد باالتری را نشان دهد عدد رتبه رویکرد پیشنهادی را نیز باالتر خواهد بود )واح

 شود(.
  یشنهادیپ و رویکرد موجود حاصل از سه مدل یرگیمیتصم یواحدها ییکارامقایسه : 2جدول

                                                           
5 crisp 
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 کارایی رویکرد پیشنهادی 3کارایی مدل  2کارایی مدل  1کارایی مدل  واحد

1 1 1 0.4369 0.9198 

2 1 1 1 1 

3 1 0.6175 0.5757 0.856 

4 1 0.7544 0.8138 0.917 

5 1 0.9295 0.9139 0.968 

6 1 0.7577 0.8387 0.923 

7 1 0.569 0.6655 0.861 

8 1 0.8344 0.9172 0.954 

9 1 0.6231 0.5711 0.856 

10 0.9406 0.8721 0.9199 0.925 

11 0.9346 0.6398 0.833 0.862 

12 0.829 0.6692 0.6923 0.768 

13 0.7997 0.6227 0.742 0.753 

14 0.7732 0.7124 0.7472 0.755 

15 0.7627 0.6375 0.6786 0.718 

16 0.7435 0.468 0.6306 0.663 

17 0.6773 0.5093 0.5411 0.618 

 یریگ جهینت -7
 یاحدهاو یریپذ کیتفک زانیم شیعالوه بر افزاتا  ی پیشنهاد شدبر منطق فاز یمبتن دیجد کردیرو کیمقاله  نیدر ا

برطرف  ،یریگ میتصم یواحدها یدر رتبه بند متناقض گاهادر خصوص وجود نتایج مختلف و  یکارا، چالش اساس

 میهمفا را با یاضیر مختلف یاز حل مدل ها اصلح یریگ میتصم یواحدها یرتبه بند ،یمنطق فاز کردی. روشود

 دهد. یم هئراا یریگ میتصم یواحدها یینها یرتبه بند یبرا کمی اریمع کینموده و  قیتلف گریکدیبا  یمنطق فاز

 احد کاراودر صورتی که تمام مدل های مختلف نشان دهند یک  ،مشاهده می شود کهبه دست آمده عددی نتایج در

ا رباالتری  ف عددرویکرد پیشنهادی نیز واحد را کارا نشان می دهند. هرچه رتبه یک واحد توسو مدل های مختل ،است

 بود.  نشان دهد عدد رتبه رویکرد پیشنهادی برای آن واحد نیز باالتر خواهد

 مراجع -8
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 چكیده

 یهابه بافت و کمپلکس یاتصال یهایبادیآنتاتو لهیبه وس که در آغاز، دهدیقرار م یبیسآها را تحت ها و سلوللوپوس منتشر، ارگان
 دهیچیتظاهرات پ نیا .مغز است رد،یقرار گ یجد بیمورد آس تواندیکه م ییهاارگان نیتراز حساس یکی [1].شودیم جادیا یمنیا

 صیبعد از تشخ یر هر زماند ایو  یماریقبل از ظهور ب تواندیم . NPSLE درک نشده است یها به خوبآن یولوژیزیهستند و پاتوف
حداقل  ماریب. هر میکرد افتیمبتال به لوپوس را از مطب پزشک در ماریب 350پرونده  .[2]رخ دهند تماتوزیار کیستمیلوپوس س

 350ها را با داده سیماتر . سپسمیاتهدرنظر گرف ماریهر ب یرا برا هاشیاز آزما یکی ریانجام داده است و مقاد شیآزما یسر کی
 ایداشتن  یمغز یتالستون مربوط به اب کیها و استخراج شده از پرونده یژگیو 58 یستون به ازا 58و ماریب 350 یسطر به ازا

ردازش پ شیاست، نوبت به پ یمرحله تمام شدن کیکاغذ  یها که فقط رو. پس از مرحله شناخت دادهمیداد لینداشتن، تشک
به شناخت حرکت  پردازششیو از پ پردازششیو چند بار از شناخت به پ نیپژوهش چند نیا یهاداده یسازآماده ی. ما برارسدیم

 دهیو با ا میکرد یتخاب داده را طما مناسب نبودند، بارها مرحله ان قیتحق یها براو همه داده هایژگیکه همه و ییجا. از آنمیکرد
به کار  هایژگیرا با آن و یو سپس شبکه عصب میاستخراج کرد هایژگیاز و تیبا اهم یارمجموعهیز کیلجست ونیسگرفتن از رگ

 درصد است. 87 ینیب شیصحت پ میانگین یکه دارا میبست

 .لجستیکگرسیون ر شبکه عصبی؛ کاوی؛داده روانی؛-لوپوس عصبی کلیدی: کلمات

 مقدمه -1

ای مشخص های هستهژنها، در برابر آنتیبادیاتوآنتیم طریق حضور مستقیاز  1بیماری لوپوس اریتماتوز سیستمیک

شود. در این بیماری فاکتورهای ژنتیکی و قابلیت فردی همچنین عوامل محیطی اهمیت زیادی دارند. لوپوس منتشر می

 شود.علوم شناخته مییا لوپوس یک نوع بیماری خودایمنی چند ارگانی است که هنوز به عنوان یک بیماری با علت نام

 ییکایکالج آمرهای مختلف صورت کرفته است. تحقیقات زیادی بر روی علل ایجاد آن، عوامل دخیل در ابتالی ارگان

 1997 . در سال [3]نمود شنهادیپ SLE مارییبندی را برای بدسته ارهاییی از معامجموعه1982 روماتولوژی در سال 

 SLE یبرا یصیتشخ اریمع 11  مجموعدر  [4 ].بندی اضافه شددسته اریمع نیبه ا زین د،یپیفسفولضد هایبادییآنت

اما  است. SLE پشت سر هم نشان دهد مبتال به  ایعالمت را به طور همزمان  11 نیمورد از ا 4فردی  اگر. دیارائه گرد

توان به عنوان میرا  روانی-لوپوس عصبیهمچنان معیاری برای چگونگی ابتالی ارگانهای مختلف وجود نداشت. 

تعریف  SLE های روانی در بیماران مبتال بههای عصبی سیستم عصبی مرکزی ، محیطی و خودمختار و سندرمسندرم

کرد که در آن علل دیگر حذف شده است. با استفاده از این مدل ، نامگذاری اجماع دقیق و تعریف موارد توسط کمیته 

                                                           
1 Systemic Lupus Erythematosus 
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  .است تهیه شده 1999در سال  ACR 2موقت کالج آمریکایی روماتولوژی

تظاهرات سیستم عصبی مرکزی  شامل گستره وسیعی از  3روانی-لوپوس عصبی معیارهای کالج آمریکایی روماتولوژی برای

تواند قبل می NPSLEها به خوبی درک نشده است. این تظاهرات پیچیده هستند و پاتوفیزیولوژی آن. و محیطی است

-برآوردها از شیوع لوپوس عصبی از ظهور بیماری و یا در هر زمانی بعد از تشخیص لوپوس سیستمیک اریتماتوز رخ دهند.

 هستند. ACRشده قبل از معرفی تعاریف ها براساس تحقیقات انجامثر آنروانی گسترده است و اک

 کافی باشد.  ACRبا استفاده از تعاریف  SLEبندی اصلی رسد شناسایی و طبقهبه نظر می

،  ACR رهایها دارای اشکاالتی هم باشند، تنها راه به جلو، استفاده ازمعیاحتی اگر تعاریف موجود در شکل فعلی آن

 خواهد بود.جغرافیا هایی بر پایه بندیهای مختلف به منظور به دست آوردن طبقهها از جمعیتآوری و ادغام دادهجمع

هدف اول ما این است که یک دسته از تظاهراتی که قبل یا بعد از ابتالی مغزی در بیماران مبتال به لوپوس منتشر در 

قیقات پیشین ابتالی کلیوی به وفور مورد بررسی قرار گرفته است اما درباره شناسایی کنیم. در تحرا ایران  وجود دارد 

آن در لوپوس حتی در سطح جهانی تحقیقات کمی انجام گرفته است. هدف تظاهرات ابتالی مغزی با توجه به پیچیدگی 

یماران مبتال به لوپوس آگهی درباره آن در ببینی برای وقوع ابتالی مغزی و در نتیجه پیشدوم ما ایجاد یک مدل پیش

هدف دوم به طور اختصاصی با و پزشکی و سپس انجام داده کاوی استمنتشر بوده است. هدف اول نیازمند مطالعات 

 کمک شبکه عصبی تحقق یافت. 

  

 متن اصلی -2

نجام داده است اآزمایش  مرتبهبیمار مبتال به لوپوس را از مطب پزشک دریافت کردیم. هر بیمار حداقل یک  350پرونده 

 بیمار و 350سطر به ازای  350ها را با ایم. سپس ماتریس دادهها را برای هر بیمار درنظر گرفتهو مقادیر یکی از آزمایش

ها و یک ستون مربوط به ابتالی مغزی داشتن یا نداشتن، تشکیل ویژگی استخراج شده از پرونده 58ستون به ازای  58

گیرد این نیاز احساس ون مجموعه داده نشکیل شده بسیار تنک است و این تنک بودن از ذات مساله نشات میچ دادیم.

های مهم اما تنک باقی و سپس راه حلی برای ویژگی شخص کنیمهای تاثیرگذار را با نظر خبره مکه باید ابتدا ویژگی شد

شوند فته میمهم را که در تشخیص ابتالی مغزی درنظر گرویژگی 11 کنیم. با نظر پزشک روماتولوژیست  ارائه مانده

 هها همراآن ویژگی را به عنوان مواردی که در اکثر افرادی که لوپوس 11شناسایی کردیم. درواقع پزشک متخصص این 

پذیر بود،  که امکان های داده کاوی تا جاییروش گیرد. این ویژگی ها را با استفاده ازتحت نظر می ،با ابتالی مغزی است

سازی کردیم. ها را پاکها استفاده کردیم و نمونهداده کاوی در مرحله انتخاب داده هایدیگر تکنیکتکمیل کردیم. از 

 11های ما شامل انتها ماتریس دادهدر  بیمارهایی که برچسب کالس نداشتند یا فاقد اطالعات کافی بودند حذف کردیم.

بند مناسب هه یک مدل دستتوان بنمی هزیاد است به طوری ک نمونه، 222یژگی برای و 11تعداد  سطر است. 222ستون و 

ها خاب شوند و سپس آنار انتهای تاثیرگذتر از ویژگیکه یک زیرمجموعه کوچک . به همین دلیل الزم استدست یافت

 ز رگرسیون لجستیک انجام دادیم.کار را با استفاده ااین رار گیرند.مورد کاوش ق
 

بند در دستهابتالی قلبی  وp13(WBC))پارستزی(، imuneFac ،p9های بینید ویژگیمی زیر چنان که در شکل

                                                           
2 American College of Rheumatology 
3 Neuropsychiatric Systemic Lupus Erythematosus 
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 شناخته شدند. ی معنادارتاثیرگذار دارای رگرسیون

 

 بند رگرسیون: دسته1شكل 

 بین، یک شبکه عصبی پرسپترون بادر انتها برای طراحی یک مدل پیش

انتشار خطا با خور است که آن را با الگوریتم پسیک الیه مخفی طراحی کردیم. شبکه عصبی پرسپترون یک شبکه پیش

 نظمی متقابل و روش کاهش گرادیان مجهز کردیم. خطای بیتابع ضرر 

مغزی است.  نورون و الیه خروجی شامل دو نورون برای کالس ابتالی مغزی و عدم ابتالی 8الیه ورودی و مخفی شامل 

نمونه  150 است.در نظر گرفته شده SoftMaxخروجی تانژانت هایپربولیک و تابع فعالیت الیه  تابع فعالیت الیه مخفی

و نتایجی بدست آوردیم  داده دیگر شبکه را آزمایش کردیم 25ایم و سپس با به شبکه دادههای آموزشی را به عنوان داده

 .خواهیم پرداختها به ارائه آنبخش بعد در که 

 بندینتیجه و جمع -3

شود مشاهده می 2طور که در شکل همانبینی ما است، ابتالی مغزی داشتن یا نداشتن ویژگی مستقل و هدف پیش

درصد از  74.1ها ابتالی مغزی داشتند. درصد از آن 32.8مبتال به لوپوس فاقد ابتالی مغزی و  یهاخانم ازدرصد  67.2

 .اندمربوط به ابتالی مغز بروز نداده ها تظاهراتیدرصد از آن 25.9آقایان ابتالی مغزی داشتند و 

 :ویژگی ابتالی مغزی به تفكیک جنسیت2شكل 

 

 

. imuneFacو  WBC، ESR، بیماری قلبی، پارستزیاز  معنادار است عبارتنددر تحقیق ها تاثیر آن هایی کهویژگی

. برخی از این کمی هستند WBC و  ESR کیفی دو مقداری و imuneFacو   پارستزی ، بیماری قلبی هایویژگی

 اند. های زیر توصیف شدهها در جدولویژگی
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 به تفكیک ابتالی مغزی imuneFacویژگی :3شكل 
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 .گذرانیمنتایج حاصل از رگرسیون لجستیک را از نظر می حال

 

 : نتایج رگرسیون لجستیک5شكل 

بیمار را  13اند به درستی شناسایی کرده و بیمار را که ابتالی مغزی نداشته 105مدل دسته بند رگرسیون لجستیک 

بیماران دارای ابتالی مغزی قرار داده است. همچنین درباره بیماران دارای که عارضه مغزی نداشتند به غلط در دسته 

بیمار را به طور صحیح دارای ابتالی مغزی تشخیص داده است. به طور  23بیمار را به غلط فاقد و  34ابتالی مغزی، 

 است. 73.1میانگین این مدل دارای درصد صحت 

 نتایج شبکه عصبی طراحی شده با سه الیه به صورت زیر است.در نهایت، 
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 شانس تیفازي محدود کردیبا رو دارو نیتام رهیشبکه زنج زيیربرنامه
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 چکیده

 تواندمی دارو کمبود و فقداندر زمان و مکان مناسب است.  ازیمورد ن يبه موقع دارو نیتام ماران،یب يهادغدغه نیاز مهمتر یکی
دارو  نیتام رهیشبکه زنج یجهت طراح یاضیر زيیرمدل برنامه کیمقاله،  نیاثر بگذارد. در ا مارانیبر سالمت ب میبه طور مستق

-عیتوز ،دکنندهیدارو شامل سطح تول نیتام رهیمدل، سطوح مختلف زنج نیارائه شده است. در ا ايدر یک افق زمانی چنددوره
 نهیشامل هز، دارو نیتام رهیکل شبکه زنج هاينهیسازي هزنهیکم شنهادي،ی. هدف مدل پشددر نظر گرفته  يو مشتر کننده

و از  عمرکزتوزی تا کارخانه از نقلوحمل هاينهیهز د،یولت هاينهیهز ع،یکز توزامر سیثابت تاس نهی، هزهاکارخانه سیثابت تاس
و تقاضا  نهیکه پارامترهاي هز نیبا توجه به ا. اي استانتشار گازهاي گلخانهمحدودیت و با در نظر گرفتن  يتا مشتر عیمرکز توز

از  .گرفته شده است نظردر  یرقطعیها به صورت غنهیهز تقاضاي دارو و شنهادي،یپ یاضیهستند، در مدل ر تیعدم قطع يدارا
عددي حاصل  جیپارامترهاي مدل استفاده شده است. نتا تیقطع براي برخورد با عدم سشان تیفازي محدود زيیربرنامه کردیرو

در سطوح  ماتیتصم مدل پیشنهادي امکان اخذکه  دهندو نشان می کنندیم دییرا تا شنهاديیمدل پ ییدل، کارااز حل م
 سازد.را میسر می دارو  نیتام رهیمختلف زنج

 .ریزي فازي محدودیت شانسبرنامه ؛عدم قطعیت ؛زنجیره تامین دارو :ديیکلمات کل

 مقدمه -1

کنندگان، نیها مانند تاماز سازمان یکه در آن گروه شودیدر نظر گرفته م کپارچهی ندیفرآ کیبه عنوان  نیتام رهیزنج کی

 نیرا ب هاو آن کنندیکار م ییمواد خام به محصوالت نها لیتبد يفروشان براکنندگان و خردهعیکنندگان، توزدیتول

 ینقش مهم يریگمیاز مشکالت مهم تصم یکیکارا به عنوان  نیتام رهیشبکه زنج یراح. طکنندیم عیتوز یینها انیمشتر

همه  نیو مواد در ب یموثر و کارآمد اطالعات، مال تیریمد نیتام رهیزنج تیریدم .[1دارد] نیتام يهارهیدر عملکرد زنج

 نیتام يهارهیزنج نیتراز مهم یکی .[2را به حداکثر برساند] يمشتر تیتا کل سود و رضا ردیگیشبکه را در بر م ياجزا

و  کیآن در سطوح استراتژ يزیرو برنامه تیریدارو است که اگر به روش درست مد نیتأم رهی، زنجسالمت يهاستمیس

دارو در زمان و  افتی، دردارو نیتام رهیزنج ینخواهد شد. هدف اصل سریتوجه نشود، بهبود سالمت در جامعه م یاتیعمل

 شود.  یشکل ممکن طراح نیبه بهتر ستیبایدارو م نیتام رهیزنج جهیاست. درنت ماریتوسط ب ناسبمکان م
شده است. بخش  لیتشک یینها يدارو و فروش دارو به مشتر عیدارو، توز دیتول یدارو از سه بخش اصل نیتام رهیزنج

 نیاخذ مجوز دارو  و همچن يبرا ی، مراحل قانونجهت ساخت دارو هیو توسعه اول قیتحق نظیر ییهادارو، از گام دیتول

شود متفاوت  یدارو انجام م دیمختلف در بخش تول يدر کشورها که ییشده است. گام ها لیدارو تشک يسازيمرحله تجار

. بسته فروشان جهت فروش را داردواردکنندگان به خرده ای دکنندگانیانتقال دارو از تول فهیدارو، وظ عیاست. بخش توز

تواند یدارو م عیزبخش تو ،یینها انیمشتر ییایمحل جغراف نیو واردکنندگان و همچن دکنندگانیتول ییایبه مکان جغراف

دارو را در زمان و  ستیبایدارو است که م نیتام رهیگام آخر در زنج ،یینها يمتفاوت باشد. بخش فروش دارو به مشتر

 یو در برخ هامارستانیها، بداروخانه نظیر یفروشانمرحله دارو از خرده نیدرا برساند. یینها يمکان مناسب به مشتر

 تیاست. کم شیدارو در جهان رو به افزا مصرف .[3] شودیانتقال داده م ماریب یعنی یینها يکشورها، پزشکان به مشتر
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دارو  عیتوز يها ستمیس ستیبایسالمت انسان م تیاست. با توجه به اهم شیدر جهان در حال افزا زیو تنوع دارو ها ن

 داشته باشند. یتر به داروها دسترسکنندگان بتوانند آسانشوند که مصرف نهیبه يطور

 توسط یضایر زيیربرنامه ا استفاده ازدارو ب نیتام رهیزنج سازيدر مورد مدل عات متعدديمطال ،هاي اخیرسالدر طول 

 کیو  حیعدد صح یخط يزیرمدل برنامه کی بیبا ترک دیجد کردیرو ک[ ی3مونیز وهمکاران ]. ستا انجام شدهمحققان 

در طول مرحله  دیتول يهايریگمیو تصم کپارچهی یطراح ماتیبه تصم یدگیرس يبراکارلو  مونت يسازهیروش شب

 يمدل برا کی  [4سوادکوهی و همکاران ]. ندارائه کرده نانیعدم اطم طیشرا و ییدارو عیدر صنا، دیتوسعه محصول جد

 استیس و در شبکه مواد يهاانیجرو  عیو توز دیمراکز تول تاسیس تصمیمات نظر گرفتنبا در شبکه دارو  یمساله طراح

 با در ییدارو نیتام رهیشبکه زنج یطراح يبرا یاضیمدل ر ک[ ی5و همکاران ] ظهیري توسعه دادند.  نهیهي بموجود

 تقاضاکردن کل و حداکثر  نهیهزکردن حداقل  با دو هدف فیبودن و تخف ینیگزیمحصول، جا يریپذنظر گرفتن انعطاف

گذاري تصمیمات طراحی فرآیند و سرمایه يبرا چند هدفه ریزيمدل برنامه کی [6مارکوئیز و همکاران ] .توسعه دادند

 .رساندیبه حداکثر م رندهیگمیتصم حاتینظر گرفتن ترج با دررا ي وربهرهقطعیت معرفی نمودند که در شرایط عدم

که  ندکرد یطراح ییدارو عیشرکت توز کیدر  هینقل لیوسا یابیریمسمساله  يبرا یاضیمدل ر ک[ی7کمپلو و همکاران ]

  .ردیگیآزاد در نظر م يهاخیروزانه و توافقات سطح خدمات مختلف مانند پنجره زمان و تار لیرا با تحو انیمشتر

 ریاضی مدل -2
 سطحی سه تامین زنجیره یک مدل اینارائه شده است.  دارو تامین زنجیره طراحی مسئله ریاضی مدل قسمت این در

دارو در  ابتدا ،مدل این در .کندمی طراحی زمانی دوره چندین در را مشتري توزیع کننده و ،ولید کنندهت سطوح شامل

ها، در ادامه ابتدا مجموعه شود.ذخیره میتا رسیدن تقاضاي مشتري به توزیع کننده ارسال و کارخانه تولید و سپس 

 .خواهد شد ارائهمقاله  یاضیو سپس مدل ر شده یمعرف میتصم رهايیپارامترها و متغ

 مجموعه ها-1-2

i هاي تولید دارو کارخانه ينامزد برا يهامکان مجموعه 1,2,...,i I 

j ي مراکز توزیع دارونامزد برا يهامکان مجموعه  1,2,...,j J 
l  ( هاها و داروخانهها / درمانگاهمارستانیبمجموعه مشتریان )  1,2,...,l L 
p  مجموعه انواع محصوالت تولیدي 1,2,...,p P 

t هاي زمانیدوره 1, 2,...,t T  
 پارامترها-2-2

ijpc واحد محصول  هر نقلوحمل نهیهزp  کارخانهاز i توزیعمرکز  به j 

lptd يمشتر يتقاضا l واحد محصول  هر يبراp  در دورهt 

jlpe واحد محصول  هرنقل وحمل نهیهزp مرکز توزیع  از j يبه مشتر l  

ipf کارخانه  تاسیسثابت  نهیهز i واحد محصول  هر دیتول يبراp  

jg تاسیس مرکز توزیعثابت  نهیهز j 

j ي مرکز توزیعسازرهیذخ تیظرف j 

ip واحد محصول  هر تولید نهیهزp  تولید دارو  کارخانهدرi  

ip کارخانه تولید دارو دیتول تیظرف i واحد محصول  هر يبراp  

pijgh اي به ازاي حمل و نقل هر واحد محصولمیزان انتشار گاز گلخانهp  از کارخانهi  به مرکز توزیعj 
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pjlgn ازاي حمل و نقل هر واحد محصولاي به میزان انتشار گاز گلخانهp  از مرکز توزیعj  به مشتريl 
GHG اي در کل زنجیره تامینحداکثر میزان مجاز انتشار گازهاي گلخانه 

Q دارو دیتول يهاحداکثر تعداد کارخانه 
B عیحداکثر تعداد مراکز توز 

 متغیرها-3-2

jlpto مقدار محصولp مرکز توزیع از ارسالی j  ي به مشترl  در مدتt  

ijptu  محصولمقدار p  ارسالی از کارخانه i به مرکز توزیع j   در دورهt 

ipx  کارخانهاگر i محصول  دیتول يبراp 0 صورت نیا ریدر غ،  1 شود تاسیس 

jy مرکز توزیع اگر j 0 صورت نیا ریغ در،  1 شود تاسیس 

 بندي مدلفرمول-4-2

(1)  ip ip j j ip ijp ijpt jlp jlpt
i p j i j p t j l p t

Minw f x g y c u e o         

(2) ijpt ip ip
j

u x                   , ,p i t             

(3) ijpt j j
p i

u y             ,j t      

(4) pij ijpt pjl jlpt
p i j t p j l t

gh u gn o GHG    

(5) jlpt ijpt
l i

o u               , ,j p t  

(6) ijpt lpt
i j l

u d           ,p t  

(7) ip
i p

x Q  

(8) j
j

y B  

(9)  , 0,1ip jx y                    , ,i j p         

(10) , 0ijpt jlptu o                       , , , ,i j l p t  

 
 نهیهز ،کارخانه سیثابت تاسدد نهیهز هایی از قبیلمینیمم هزینه نمایش داده شددده اسددت، (1) که در رابطهتابع هدف 

 دارو نقلواز کارخانه تا مرکزتوزیع و هزینه حملدارو  نقلوحمل يهانهیهز د،یتول يهانهیهز، مرکز توزیع سیثابت تاسدد

از مراکز  کیمحصدول در هر  کیکل  دیکه سدطح تول کندیم نیتضدم (2) حدودیتم اسدت. از مرکز توزیع تا مشدتري

 ورودي مقدارکه  کندیم نیتضدددم (3)محدودیت  .کندیآن محصدددول تجاوز نم دیتول تیدر هر دوره، از ظرف يدیتول

که  کندیم بیان (4محدودیت ) باشدددد. يسدددازرهیذخ تیاز ظرف شیب دیهر دوره نبادر مرکز توزیع کیمحصدددوالت به 

محصول از کارخانه تا مرکز توزیع و از مرکز توزیع تا مشتري نباید  نقلواي به ازاي حملنتشار گاز گلخانهمیزان امجموع 

که میزان  کندیم بیان (5محدودیت ) بیشتر باشد. اي در کل زنجیره تامینحداکثر میزان مجاز انتشار گازهاي گلخانهاز 

که  کندیم نیتضددم (6محدودیت )برابر باشددد.  بایدهر محصددول در هر دوره  يورودي و خروجی هر مرکز توزیع به ازا

شود. ضا براي هر محصول در هر دوره برآورده  که تعداد کارخانه تولید دارو نباید  کندیم بیان (7محدودیت ) حداقل تقا

شد. شتر با ضمین (8محدودیت ) از حداکثر مجاز تعداد کارخانه تولید دارو بی که تعداد مراکز توزیع از حداکثر  کندیم ت

 دهد. متغیرهاي تصمیم را نشان می ( نوع10(و)9محدودیت ) باشد.نباید بیشتر  مجاز تعداد مراکز توزیع
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 شانس محدودیت فازي ریزيبرنامه مدل-3
 از قطعیت عدم با برخورد براي. هستند غیرقطعی هاهزینه مقادیر نیز و تقاضا مقدار قبل بخش در شده ارائه مدل در

 .است زیر بصورت ریاضی مدل قطعی معادل .است شده استفاده [8] شانس محدودیت فازي ریزيبرنامه روش
 

(11)  

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)

(1) (2) (3) (4)

( ) ( )
4 4

( ) ( ) .
4 4

( )
4

ip ip ip ip j j j j
ip j

i p j

ip ip ip ip ijp ijp ijp ijp
ijpt

i j p t

jlp jlp jlp jlp
jlp

f f f f g g g g
Minw x y

c c c c
u

e e e e
o

   

     
 

      
   

 

  


 



t
j l p t


 

s.t. (10)-(7،) (5)-(2)  

(12) (3) (4)((1 ) . )ijpt lpt lpt
i j l

u d d              ,p t  

(13) 0.5 1   

 
 
 عددي جینتا-4

 4کننده و توزیع 4کارخانه تولید دارو،  4ر مثال اول مثال نشان داده شده است. ددر این قسمت نتایج عددي با دو 

 6کننده و توزیع 6، کارخانه تولید دارو 6ر مثال دوم د محصول در نظر گرفته شده است. 4دوره زمانی و  4،مشتري

اجرا شده  و یسیافزار گمز کدنودر نرمپیشنهادي نیز مدل  محصول در نظر گرفته شده است. 4دوره زمانی و  4،مشتري

 تومان بر حسب واحد ها نهیهز شایان ذکر است که نشان داده شده است.له ا( حدود پارامترهاي مس1در جدول )ت.اس

 نشان داده شده است.
 

 حدود پارامترهاي مدل -1جدول 
 پارامتر پارامترحدود  پارامتر حدود پارامتر

]710*2, 710[ ip [2000, 2700] ijpc 

[100, 300] pijgh [10000, 30000] lptd 

[100, 300] pjlgn [1000, 2000] jlpe 

910 GHG ]910*2, 910*1.1[ ipf 

10 Q/B ]910*1.4, 910*1.1[ jg 

[1000, 2000] ip ]710*4, 710[ j 

 
با سطوح  1fccZو مدل برنامه ریزي فازي شانس  1detZ یتابع هدف مثال اول مربوط به مدل قطع ری( مقاد2در جدول )

و مدل  1detZ یمربوط به مدل قطع دومتابع هدف مثال  ریمقادنیز ( 3جدول ) نشان داده شده است.اطمینان مختلف 

شود مقادیر تابع هدف طور که مشاهده میدهد. هماننشان میبا سطوح اطمینان مختلف  1fccZبرنامه ریزي فازي شانس 

شود. بیشتر نمایان می سیستم هايهزینهتفاوت بین  ، α افزایش با با یکدیگر متفاوت است و  1fccZو  1detZقطعی 
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 دهد.تري ارائه میکارانهیابد و مدل مقادیر محافظههاي سیستم افزایش میهمچنین با افزایش سطوح اطمینان، هزینه
 

 مختلف اطمینان سطوح با اول مثال هدف تابع مقادیر -2 جدول

fcc1Z det1Z α 

9596958400 
10711520000 

0.5 
9810498880 0.7 

10024039360 0.9 
 

 مختلف اطمینان سطوح با دوم مثال هدف تابع مقادیر -3 جدول

2fccZ 2detZ α 

11094690100 
12475744285 

0.5 
11407529534 0.7 
11720368968 0.9 

 
 مقادیر مختلف تابع هدف با .شده است انتخابه از ابعاد بزرگتري برخوردار است، کمثال دوم ، تیحساس لیتحل جهت 

تابع   راتیینمودار مربوط به تغ( 1شکل) درصد محاسبه شده اند. 25و  15،10به میزان  lptd و ipافزایش دو پارامتر 

 است.  lptd راتییتابع هدف نسبت تغ راتیی( نمودار مربوط به تغ2)شکل  دهد.را نشان می ipراتییهدف نسبت تغ

هاي سیستم هم در مدل قطعی و هم در هاي تولید، هزینهشود با افزایش تقاضا و افزایش هزینهطور که مشاهده میهمان

 یابد.مدل فازي محدودیت شانس افزایش می

 
 
 

  

   ip راتییتابع هدف نسبت تغ راتییتغ -1شکل    lptdراتییتابع هدف نسبت تغ راتییتغ -2شکل 

 نتیجه گیري -5

 سازينهیارائه شده کم یاضیهدف مدل ر. ارائه شددارو  نیتام رهیشبکه زنج براي طراحی یک مدل ریاضیمقاله  نیدر ا

در این مدل  است. اي ارو و در نظر گرفتن انتشار گازهاي گلخانهدتقاضاي  نیشبکه با توجه به تام کل هاينهیهز

 ،شانس تیفازي محدود زيیربرنامهاز رویکرد و با استفاده  گرفته شدقاضا و هزینه به صورت غیرقطعی در نظرپارامترهاي ت

هزینه کل  دهد که با افزایش مقدار سطوح اطمینانشان مین حل مدلتایج حاصل از ن .دست آمدمدل معادل قطعی به 

. متفاوت استشانس  تیمحدود فازي زيیر و مدل برنامه یمدل قطعمقدار تابع هدف  نینیابد و همچسیستم افزایش می

 کمک کند.در اخذ تصمیمات تاسیس، تولید و حمل و نقل  گیران حوزه زنجیره تامین داروه تصمیمب تواندمی  مدل نیا
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و  یتصادف زيیربرنامه ای و استوار سازينهیمانند به تیقطععدم برخورد با گریهاي داز روش استفادهجهت مطالعات آتی 

 .شودها با رویکرد ارائه شده در این مقاله پیشنهاد میمقایسه آن
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 چكیده

در عصر حاضر با توجه  شود.یو کنترل پروژه محسوب م تیریدر حوزه مد یمهم و کاربرد یهاکیاز تکن یکی یسپارامروزه برون
بندی سنتی، پردازش شود. در مسائل زمانسپاری بیش از گذشته احساس میبه رقابتی شدن صنایع مختلف نیاز به تکنولوژی برون

 کنند. سپاری میهای خود را برونامکان پذیر بود ولی در واقعیت، اغلب صنایع بسیاری از فعالیت مجموعهها فقط در داخل فعالیت

و  یدر نظر گرفتن نکات کاربرد نیجواب و همچن نیبه بهتر دنیرس برای یاضیمدل ر کی یپژوهش ارائه و بررس نیاهدف از  
مدل پنج هدفه با در نظر  کیدر این پژوهش  .باشدیم یسپاربرون یتکنولوژ استفاده ازپروژه با  یمهم در کنترل و زمان بند

 ت.اسارائه شده ،هاآن یسپارو امکان برون هاتیانقطاع فعال تیقابل نیکارکنان و همچنها، سطح مهارت تیفعال تیگرفتن اولو
 ،مدل ریاضیاین دیگر اهداف در  ازباشد. حداقل سازی زمان اتمام پروژه می پژوهشترین هدف مورد بررسی در این اصلی

 با ذکر یک NP-hardدر دسته مسائل  مسالهبا توجه به قرارگیری  در ادامه سپاری و هزینه دیرکرد است.سازی هزینه برونحداقل
 .میاجامع  پرداخته اریعنرم افزار گمز و حل کننده بارون به روش م درمذکور  مدل به حل چندهدفهکوچک  در سایز نمونه مساله

 بدست آورد. وتاهبهینه ای در مدت زمان کتواند برای مسائل با ابعاد کوچک، جواب دهد که این مدل میانتها، نتایج نشان می در

  .جامع اریروش مع ؛چند هدفه ؛سطح مهارت ؛انقطاع ؛پروژه یزمان بند ؛برون سپاری کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

پروژه  یهاتیفعال تاییدو  کنترلشامل  کنترل پروژه. گیردمیپروژه انجام  تیریکه مستقل از مد ستیندیکنترل پروژه فرآ

مربوط به  لیمساهای ابزار ندها،یتر، کنترل پروژه شامل افراد، فرآ. به عبارت سادهاستعملکرد و اهداف  تیتقو یبرا

 بگذارند.  ریپروژه تاث کیاست که ممکن است بر  ییهاسکیزمان و ر نه،یو کاهش هز تیریمد ،یزیررنامهب

یک پروژه و انگیزه همه افراد درگیر در آن برای های ریزی، نظارت و کنترل تمام جنبهمدیریت پروژه به عنوان برنامه

 [1].شودرسیدن به اهداف پروژه در زمان و هزینه مشخص، کیفیت و عملکرد در نظر گرفته می

در ساختار  نیادیبن یدر واقع در حکم تحول یامر نیچن": دیگویو آثار آن م یسپاردر ارتباط با برون [2]دارکر تریپ

بدل شوند که  یالتیبزرگ به تشک یهاکه سازمان ستین یالزام گریبدان معناست که د نیجهان فردا است. ا یهاسازمان

 یکه به درآمدها شوندیم لیتبد یالتیها به تشکسازمان لیقب نی. ادافراد را در استخدام خود داشته باشن یادیز تعداد

 اند،افتهی تیها مامورکه به خاطر آن کنندیتمرکز م ییهاتیتنها بر فعال رایز کنند،یم دایباال دست پ یورو بهره یعال

 "ها مربوط است.آن یبه اهداف سازمان قایرا انجام دهند که دق ییکارها
 یهااما در سال شدیاطالعات م ستمیس ایقطعات  دیمربوط به تول یمانکاریاز خدمات پ یاریاگرچه، درگذشته بس

ارتباط از راه دور،  ،یانسان یروین یهاتیفعال ،یخدمات ادار لیمختلف از قب یهادر بخش گرید فیاز وظا یاریبس ریاخ

 [3]است. دهش یسپار، برونتیامن یو حت کی، لجست یخدمات مشتر

ن یک سپاری با در نظر گرفتبندی پروژه با استفاده از تکنولوژی برونزمان مسالهسعی شده است  پژوهشدر این 

 مدل ریاضی مورد بررسی قرار گیرد.
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 پیشینه تحقیق -2

سخت و تنگاتنگ هم در سطح  یرقابت طیها با شراآن کنندگان نیها و تاماز سازمان ارییورود به هزاره سوم بس با

امروزی  انیرو هستند. مشترهروب سازمان، است و هم در سطح داخل مرزهای رییبه سرعت در حال تغ کهی بازارهای جهان

تر عیسر لیتحو زمان باالتر و تیفیتر، با کو به دنبال محصوالت و خدمات ارزان داشته تریو جزئ شتریتقاضاهای ب

 تعدادی از انیم نید. در اوشمیاحساس  شتریسپاری هر چه ببرون لزوم استفاده از طیشرا نیبا وجود ا [4].هستند

 ،[5]خود قاتیدر تحق برخی از محققان مثال عنوان سپاری پرداختند. بهاستراتژی برون ییکارا لیو تحل هیبه تجز محققان
 لیدال نیاز ا یکی. داده اندسپاری استفاده کنند، شرح ها از استراتژی برون شرکت شود یرا که باعث م یلیدال [7] و[6]

سپاری مؤثر برون را برای ییهااز محققان چارچوب ی. برخگرددیم ستمیس ییکارا شیری باعث افزاسپااست که برون نیا

سپاری در عملکرد استراتژی برون نییبرای تع چارچوب کی [8]مالک و همکاران برای نمونه اند.داده شنهادیو کارا پ

سپاری به منظور حفظ توان برون به میبرای تصم یچارچوب [9]وئو و همکاران .انددادهارائه  ی راسطح چند نیتأم رهیزنج

از  گرید یبرخ .اندکرده شنهادیسپاری پدر مورد برون رییگ میبرای تصم ابزار در دراز مدت با ارائه تعدادی یرقابت

تاراکی و  اند. برای مثالقرار داده یسپاری مورد بررسبرون را با وجود استراتژی رییگ میمسائل تصم قاتیتحق

مقاله  در [11]همچنین کیم بی .بودنددر نظر گرفته  را 1نگهداری تعمیر و هایتیفعال برای پاریسبرون [10]همکاران

 است.کردهمطرح  را های موجود نهیگز نیاز ب مانکارانیپ انتخاب خود

 اخیر هایسال در سازی،کوچک قالب در وریبهره و ارتقای هاسازمان توسعه ابزارهای از یکی به عنوان سپاریبرون
 موضوع تاکنون اما است؛درآمده اجرا به های مختلفصورت به و قرارگرفته هاسازمان مسئوالن و مدیران مورد توجه

 نگردیده ارائه سپارینبرو برای الگوی مشخصی و گرفته قرار ارزیابی مورد و ارائه شده کلی به صورت غالباً یسپارنبرو
 [12]است. پیدا کرده روز به روز کاربردهای بیشتری اقتصادی و ساده اجرایی ابزار یک به عنوان سپاریاست. برون

 یدهسفارش ستمیپروژه چندحالته براساس س یمسأله زمان بند یو همکاران در پژوهش خود، به مدلساز یدولت آباد

 منابع و یافته تعمیم نیازی پیش روابط از و است 2نیازی های پیششبکه صورت بهها آن مسأله ساختارمنابع پرداخته اند.
مجموع  کردن کمینه اجرایی، هایفعالیت اتمام کردن زمان کمینه شامل مساله . اهدافاندکردهاستفاده  با زمان متغیر

 [13]هستند. پروژه اتمام زمان ایجریمه و تشویقی هایسیاست از ناشی سازی هزینهخالص و دهیسفارش هایهزینه

های اند که ویژگیبرنامه ریزی فرآیند یکپارچه و زمان بندی مطرح کردهدر مقاله خود یک مدل چان و همکاران 

ها در این مقاله رقابت با سناریوهای موجود در بازار را به ارث برده است. آن برای 3سپاری و اصول لیگالبرجسته برون

این مقاله بوده است.  4زمان بندی را مورد توجه خود قرار داده اند و به طور کلی هدف آن ها حداقل کردن زمان مساله

ها در مقاله همچنین آن .دهدها نشان میکاهش آن ارتباط هر دو استراتژی را در بهبود عملکرد صنایع، از لحاظ زمان

، شبیه  5های برجسته الگوریتم ژنتیککه این الگوریتم از ویژگی اندخود برای حل مدل یک الگوریتم جدید ارائه کرده

 [14]بهره برده شده است. 7و کنترلر منطق فازی 6سازی تبرید
ش خو در ب شودیه مئارا مساله یاضیش سوم مدل رخشده است: در ب یسامانده تصور نیبه ا قیتحق نیادامه ا

در  تیشود. در نهایراج مخاست جیه شده حل شده و نتائارا یاضیبا استفاده از مدل ر کوچک با ابعاد مسالهیک چهارم 

 ه خواهند شد.ئارا یآت تقایتحق نهیزم حاضر و قیاز تحق یریگجهیش پنجم، نتخب

                                                           
1 maintenance 
2 Precedence Network (PN) 
3 Leagile( این واژه از ترکیب دو واژه ناب lean( و چابک )agile .به وجود آمده است و در مباحث زنجیره تامین کاربرد دارد ) 
4 makespan 
5 genetic algorithm 
6 Simulated Annealing algorithm 
7 Fuzzy logic controler 
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 مسالهبیان  -3

مهارته بعنوان  ر چندها و نیروی کابندی پروژه با در نظر گرفتن قابلیت انقطاع فعالیت در این تحقیق به ارائه مدل زمان

زمان متفاوت  است. همچنین یکی دیگر از مفروضات مدل پرداخته شدهها سپاری فعالیتو امکان برونمنابع تجدید پذیر 

ها در عالیتفعالیت است که ف nانجام است. در مدل ارائه شده در تحقیق حاضر، پروژه دارای  برایها حضور فعالیت

 ایبرفعالیت  نشان داده شده است. هر ireadyهای متفاوت آماده انجام هستند )حضور دارند( که این پارامتر با زمان

داد معینی از تکمیل نیازمند تع برایباشد و همچنین هر فعالیت می ipپردازش نیازمند صرف زمان از پیش تعیین شده 

 .ه شودها ممکن است به سازمان دیگری سپردهمچنین برخی فعالیت باشد.های مورد نیاز مینیروی کار با مهارت

 سطح) 10کارگر و 9استاندارد ،8ارشد:  از عبارتند که شودمی گرفته نظر در مهارت سطح سه ماهر، کار نیروی مورد در

. داراست را خود از تر پایین مهارت انجام توانایی فرد هر که است ذکر به الزم. باشد می مهارت یک دارای فرد هر(. پایین

 از برخی به تکمیل برای فعالیت هر پروژه، در. هست نیز کارگر و استاندارد مهارت دارای ارشد مهارت با فرد مثال بعنوان

 .شودمی گرفته نظر در قطعی بصورت مقدار این که دارد نیاز ساعت نفر خاصی میزان به( بیشتر یا مهارت یک) هامهارت

انجام، دارای اولویت هستند که در صورتی که یک فعالیت در حالت پردازش توسط یک نیروی کار با یک  برایها فعالیت

است، اگر فعالیتی دیگر که دارای اولویت باالتر باشد و در آن زمان در کارگاه حضور یابد  sمهارت خاص مانند مهارت 

باشد، بیکار  sز طرفی نیروی کار دیگری که دارای مهارت باشد، ا s)آماده پردازش باشد( و نیازمند نیروی کار با مهارت 

 شود.نباشد، پردازش فعالیت با اولویت کمتر متوقف و نیروی کار به فعالیت با اولویت باالتر اختصاص داده می

 مسالهپارامترهای ها و انديس -1. 3

i,j های پروژه.: اندیس فعالیت 

n ها: تعداد فعالیت. 

s  وs' ( اندیس مهارت :s,s'=1,2,3 ) )ارشد، استاندارد، کارگر( 

K نیروی کار. تعداد : اندیس 
M( تعداد مدهای اجرایی در دسترس :m .)اندیس مد 
S های پروژه های موجود و مورد نیاز فعالیت: مجموعه مهارتS=(1,2,3)  

K  )تعداد کارکنان )نیروی کار :K=(1,2,…, K )  

p𝑖𝑠 زمان پردازش فعالیت :i  ام در مهارتs .)فعالیت برونسپاری نشود( 

p′𝑖𝑚 زمان پردازش فعالیت :i  ام در مد اجراییm .)فعالیت برونسپاری شود( 
cost𝑖𝑚 هزینه پردازش فعالیت :i  در مد اجرایی امm. 

 : 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦𝑖  زمان حضور فعالیتi  انجام. برایام 
ijJs : ها نسبت به یکدیگر است که در صورتی که فعالیت این پارامتر نشان دهنده اولویت فعالیتi فعالیت  بهj  اولویت

 است و در غیر اینصورت مقدار آن صفر است. 1داشته باشد، مقدار آن 

𝑤𝑖 جریمه دیرکرد فعالیت :i   .ام 
𝑏𝑖𝑠  : برای مهارت  نیازتعداد نیروی کار موردs  تکمیل فعالیت  برایامi  نشود(.)فعالیت برونسپاری ام  

                                                           
8senior 
9standard 
1 0junior 

زمایشى
خه آ

نس



 

 
 

kRSL  سطح مهارت واقعی نیروی کار :k .ام 

𝐷i  موعد اتمام فعالیت :i ام. 
𝑝𝑒𝑛  :های پایین تر از مهارت واقعی خود.جریمه در نظر گرفته شده برای  تخصیص کارکنان به مهارت  

 مسالهمتغیرهای  -2. 3

: RKkj  سطح مهارت تخصیص یافته نیروی کارk   ام به فعالیتi ام. 

 : 𝑥ik
𝑠 زمان شروع فعالیتi  ام توسط نیروی کارk  ام در مهارتs .ام 

𝑥′
𝑖𝑚 سپاری شده در مد اجرایی : زمان شروع فعالیت برونm . 

𝑢i
𝑚  فعالیت : اگرi  در مد اجراییm است. 0است و در غیر اینصورت برابر با  1سپاری شود برابر با ونرب  

:𝑦ik
s است و  1ام تخصیص داده شود، مقدار این متغیر برابر با  iبه فعالیت  sام در سطح مهارت  kاگر نیروی کار   

)الزم به ذکر است که تخصیص ممکن است از طریق انتقال از فعالیت دیگر صورت گرفته  است 0در غیر اینصورت برابر با 

 .(.باشد یا اینکه از ابتدا به فعالیت تخصیص داده شده باشد

iC  زمان تکمیل فعالیت :i .ام 

iT  دیرکرد فعالیت :i .ام 
im  : حداکثر زمان تکمیل فعالیتi ام. 

in  : حداکثر زمان اتمام فعالیتi سپاری شودام در صورتی که برون. 

 مدل رياضی -3. 3

min 𝑧1 = ∑ ∑ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖𝑚

𝑚𝑖=1,2,…𝑛

𝑢𝑖
𝑚                                                                                   (1) 

min 𝑧2 = ∑ 𝑤𝑖𝑇𝑖

𝑖=1,2,…𝑛

                                                                                                    (2) 

min 𝑧3 = ∑ ∑ ∑ 𝑝𝑒𝑛(𝑅𝑆𝐿𝑘 − Rk𝑖𝑘)𝑦𝑖𝑘
𝑠

𝐾

𝑘=1

3

𝑠=1

𝑛

𝑖=1

                                                            (3) 

min 𝑧4 =  ∑ Ci − Di

𝑖

                                                                                                     (4)   

min 𝑧5 =  𝑐𝐼                                                                                                                      (5) 

𝑐𝑖 = 𝑚𝑖 (1 − ∑ 𝑢𝑖
𝑚

𝑚

) + 𝑛𝑖𝑢𝑖
𝑚      ∀𝑖                                                                           (6) 

𝑚𝑖 ≥(𝑥𝑖,𝑘
𝑠 + 𝑝𝑖𝑠)       ∀𝑘, 𝑠, 𝑖                                                                                          (7) 

𝑛𝑖 ≥ (𝑥′
𝑖𝑚 + 𝑝′

𝑖𝑚
)      ∀𝑚, 𝑖                                                                                         (8) 

𝑥𝑖,𝑘
𝑠 ≥ 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦𝑖                                                                                                                   (9) 

𝑥′
𝑖𝑚 ≥ 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦𝑖                                                                                                                 (10) 

 𝑐𝑖 ≤ (𝑥𝑗,𝑘
𝑠  (1 − ∑ 𝑢𝑗

𝑚

𝑚

) + ∑ 𝑥′
𝑗𝑚

𝑚

𝑢𝑗
𝑚)𝐽𝑆𝑖𝑗        ∀𝑖 , 𝑗                                         (11) 

𝑥𝑗k
𝑠′

≥ (𝑦𝑖𝑘
𝑠 )(𝑦𝑗𝑘

𝑠′
)(𝑥ik

𝑠 + 𝑝𝑖𝑠) (1 − ∑ 𝑢𝑖
𝑚

𝑚

)   ∀𝑖, 𝑘, 𝑠, 𝑠′, 𝑚, 𝑗                                (12) 
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∑ 𝑢𝑖
𝑚

𝑀

𝑚=1

≤ 1                 ∀𝑖                                                                                                  (13) 

𝑥ik
s , 𝑥′

𝑖𝑚 , 𝑚𝑖 , 𝑛𝑖 ≥ 0  ∀𝑖, 𝑘, 𝑠                                                                                        (14) 
𝑇i   عالمت آزاد , ∆𝑡𝑖 ≥ 0  ∀𝑖                                                                                         (15) 

𝑦ik
s , 𝑧𝑖𝑗𝑘

𝑠 , 𝑢𝑖
𝑚 = {0,1}   ∀𝑖, 𝑘, 𝑠                                                                                         (16) 

𝑇𝑖 = Ci − Di     ∀𝑖                                                                                                             (17) 
𝑅𝑆𝐿𝑘 ≥  𝑅𝐾𝑘𝑖                ∀i , 𝑘                                                                                          (18) 

∑(Rkki. yik
s ) ≥ b𝑖𝑠   ∀i, s

K

k=1

                                                                                              (19) 

𝑥ik
s ≤ 𝑀𝑦𝑖𝑘

𝑠   ∀𝑖, 𝑘, 𝑠                                                                                                          (20) 

∑(𝑦𝑖𝑘
𝑠 )

3

𝑠=1

≤ 1                  ∀k                                                                                               (21) 

( 3رابطه )، دیرکرد جریمه مجموع سازی کمینه( 2رابطه ) .کندمی یساز نهیمها را کسپاری فعالیتهزینه برون( 1رابطه )

 راتیمجموع تاخ یحداقل ساز( 4از خود، رابطه ) تر پایین مهارتی سطوح به کارکنان تخصیص هایسازی مجموع جریمهکمینه 

را  هاتیزمان تکمیل فعال (8( و )7،)(6) هایرابطه دهند.را نشان می پروژه انیزمان پا یحداقل ساز (5رابطه ) ،هاتیفعال یتمام

رابطه  باشد. تیبزرگتر از زمان حضور فعال تیفعال کیکه زمان شروع پردازش  کندیم نیتضم( 10( و )9رابطه ). دکنمحاسبه می

 یسپاربرون یهاتیفعال برای که کند( تضمین می12رابطه ) گردند. لیباالتر تکم تیبا اولو یهاتیکه ابتدا فعال کندیم نی( تضم11)

 کندیم نی( تضم13رابطه ). ده شوددا تخصیص فعالیت دو به تواندام بطور همزمان نمی kنشده، یک نیروی کار مانند نیروی کار 

 نشان دادن محدوده متغیرهای تصمیم نوشته شده اند. برای( 16( و )15(، )14روابط ) مد اجرا گردد. کیتنها در  تیکه هر فعال

 یروین افتهی صیسطح مهارت تخصدهد که نشان می( 18رابطه ) .رودام بکار می i تیمحاسبه میزان دیرکرد فعال برای( 17رابطه )

 ها،فعالیت همه که کند( تضمین می19رابطه ) ام است. kکار  یرویمهارت ن یسطح واقع یام کوچکتر مساور i تیام به فعال kکار 

تخصیص  صورت در دهد( نشان می20)رابطه  ه اند.کرد دریافت را تکمیل برای نیازشان مورد هایمهارت انجام برای الزم کار نیروی

 کندیم نی( تضم21)رابطه  ع شود.شرو تواند، این فعالیت با این تخصیص می sانجام مهارت  برایام  iام به فعالیت  kنیروی کار 

 ای ردیچند مهارت را به کار گ تواندینم تینفر در هر فعال کیو  ابدی صیتخص i تیبه فعال sتواند با مهارت  یکه هر کارگر تنها م

 .ابدی صیتخص تیهمزمان به چند فعال

 نتايج حل مدل رياضی -4

که  میدهتا نشان شودیحل م قیبه صورت دق یتصادف یهاداده یچند هدفه ارائه شده برا یاضیمدل ر این بخش در

. روش حل به کار گرفته شده باشدیم نهیحل و جواب به یفضا ی، دارابخش قبلچند هدفه ارائه شده در  یاضیمدل ر

 .شودیحل م  25.1GAMSاز نرم افزار  تفادهکه با اس باشدیم کیمتر LPچند هدفه  یاضیحل مدل ر برای

مدل را با استفاده  رونیچند هدفه را ندارد، از ا یهامدل میحل مستق تیقابل 25.1GAMSنرم افزار  نکهیا لیبه دل

 نیچند هدفه، به چند یاضیکه مدل ر باشدیصورت م نیبه ا کیمتر LPحل  روش .میینمایحل م کیمتر LPاز روش 

. سپس تابع شودیحل م میتک هدفه به صورت مستق یاضیر یهااز مدل کیشده و هر  میتک هدفه تقس یاضیمدل ر

 .میکنیم یساز مینیرا م (22)رابطه  یهدف کل

𝑀𝐼𝑁 𝑓𝑇 = 𝑣1 (
𝑓1 − 𝑓1

∗

𝑓1
∗ )

ℎ

+ 𝑣2 (
𝑓2 − 𝑓2

∗

𝑓2
∗ )

ℎ

+ 𝑣3 (
𝑓3 − 𝑓3

∗

𝑓3
∗ )

ℎ

+ 𝑣4 (
𝑓4 − 𝑓4

∗

𝑓4
∗ )

ℎ

+ 𝑣5 (
𝑓5 − 𝑓5

∗

𝑓5
∗ )

ℎ

       (22) 

ا ها برابر بو مجموع آن باشدیاز توابع هدف م کیهر یوزن بینشان دهنده ضرا 𝑣5تا  𝑣1ر یمقاد فوقدر معادله  که
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𝑓1 است. یک
𝑓5 تا ∗

باشد  یتک هدفه م یاضیحل شدن به عنوان مدل ر یبه ازا 5تا  1 نشان دهنده مقدار توابع هدف ∗

 است. یعیطب یعدد hو مقدار 

 مسالهحل يک نمونه  -1. 4

کار در  یروین 10کل پروژه  ی. برامیدار تیفعال 8پروژه با  کیکه  میکنیفرض م ،یشنهادیپ یاضیحل مدل ر یبرا

در نظر  مهیجر نیمفروض شده است. همچن ییمد اجرا 5سطح مهارت و  3کار  یرویهر ن یباشند و برا یدسترس م

 هایداده. در ادامه باشدیم 100 ها،آن یواقع تتر از سطح مهارنییپا یکارکنان به مهارت صیتخص یگرفته شده برا

 معادالت آورده شده است. بیضرا سیمربوط به ماتر

 ها اکتفا شده است.به ذکر دامنه آن مسالههای با توجه به گستردگی و زیاد بودن داده
 

 حد باال حد پایین عنوان داده حد باال پایینحد  عنوان داده

p𝑖𝑠 20 100 𝑤𝑖 56 94 

p′𝑖𝑚 21 50 𝐷i 70 250 

cost𝑖𝑚 78 196 𝑏𝑖𝑠 0 1 

𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦𝑖 6 15    

 نمونه مسالهداده های : 1 جدول

 قابل مشاهده است.  زیر( در جدول RSLkام ) kسطح مهارت واقعی نیروی کار 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 

3 2 3 3 2 3 2 1 3 2 

 ام kسطح مهارت واقعی نیروی کار : 2جدول 

 

 .استها نسبت به هم نشان داده شدههای پروژه و تقدم و تاخر هر یک از آنای فعالیت، نمودار شبکهذیل در شکل

 

 

 ای فعالیت های پروژهنمودار شبكه: 1شكل 
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 به صورت تک هدفه مسالهحل  -2. 4

کنیم، تا بهترین جواب حل می به صورت تک هدفه و مجزا تابع هدفهر  در این مرحله مدل ریاضی را با استفاده از

 بدست آید.  مسالهها و شرایط حاضر ممکن این تابع هدف با توجه به محدودیت

 به صورت تک هدفه مسالهبا جايگزينی جواب بدست آمده از حل  مسالهتابع هدف  5؛ مقادير 3جدول 

 به صورت چند هدفه مسالهحل  -3. 4

 یگذاری. با جامیکنیحل م 1در حالت توان  کیمتر LPحاصل از روش  یرا با استفاده از تابع هدف کل یاضیمرحله مدل ر نیدر ا

مرحله تابع  نی. در ادیآیچند هدفه بدست م یسازنهیبه مساله ی، تابع هدف کل(23) رابطهاز توابع هدف در  کیجواب هر  نیبهتر

 .میکنیم یسازنهیبه مساله یهاتیرا با توجه به محدود (23) هدف

𝑀𝐼𝑁 𝑓𝑇 = 𝑣1 (
𝑓1 − 0

0.01
)

1

+ 𝑣2 (
𝑓2 + 24693

24693
)

1

+ 𝑣3 (
𝑓3 − 0

0.01
)

1

+ 𝑣4 (
𝑓4 + 365

365
)

1

+ 𝑣5 (
𝑓5 − 203

203
)

1

   (23)    
به دلیل صفر بودن مخرج کسر، از عدد کوچک  3و  1قابل مشاهده است، در مخرج کسر عبارت  (23)همانطور که در عبارت 

مقادیر بهینه  4در جدول گیریم. را برابر در نظر می 𝑣5تا  𝑣1استفاده شده است تا از تقسیم بر صفر جلوگیری شود و مقادیر  0.01

 دهد. شان میبه صورت چند هدفه ن مسالهتمامی توابع هدف را در حالت حل 

 مقدار تابع هدف شرح تابع 
بهترین مقدار بدست آمده 

 هاز حل تک هدف

Z1 0 434 سازی هزینه برون سپاری حداقل 

Z2 24693 -644 حداقل سازی هزینه دیرکرد- 

Z3 0 0 حداقل سازی هزینه تخصیص به سطوح پایینتر 

Z4 365 -3 حداقل سازی مجموع تاخیرات- 

Z5 203 343 اتمام پروژه سازی زمان حداقل 

 ... 42817 متریک LPتابع چند هدفه  

در مقايسه با بهترين جواب  مسالهبه همراه تابع هدف کلی حاصل از حل چند هدفه  مسالهتابع هدف  پنج؛ مقادير 4جدول 

 حاصل از حل تک هدفه هر يک توابع

 
است که نسبت به حالت محاسبه شدهواحد  343مقدار  یسپاربرون نهیهز نهیقابل مشاهده است، مقدار به 4ل همانطور که در جدو

حل  نیب زیادی تفاوت تر،نییپا یکار به سطح مهارت یروین صیو تخص رکردید نهیشده است. در رابطه با هز شتریتک هدفه آن ب

حل  قیقدار بدست آمده از طرم رات،یمجموع تاخ یسازتابع هدف حداقل ی. براندارددر حالت تک هدفه و چند هدفه وجود  مساله

مقدار تابع هدف زمان اتمام پروژه در  نیرا محاسبه کرده است. همچن یشتریچند هدفه نسبت به حالت تک هدفه مقدار ب مساله

 داشته است. شیحالت چند هدفه نسبت به حالت تک هدفه افزا

  شرح تابعمقادیر بدست آمده برای اهداف / هدف اول هدف دوم هدف سوم هدف چهارم هدف پنجم

 Z1 حداقل سازی هزینه برون سپاری 0 92528 7640 1248 555

 Z2 حداقل سازی هزینه دیرکرد 1112 -23578 9006 -351 203

 Z3 حداقل سازی هزینه تخصیص به سطوح پایینتر 900 88518700 0 11958840 2985120

 Z4 حداقل سازی مجموع تاخیرات 1125 -24693 8835 365- 205

 Z5 حداقل  سازی زمان اتمام پروژه 1042 20269- 8366 286- 203
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 بندینتیجه و جمع -5

باشد. ما در این پژوهش با استفاده از تکنولوژی زمان بندی آن می مسالهیکی از عوامل مهم در کنترل و مدیریت پروژه، 

پنج هدف ها و چند سطح برای نیروی کار، انقطاع فعالیت قابلیتسپاری و با در نظر گرفتن عوامل دیگر از جمله برون

مسأله  کی بندی مانز مساله این خاطر که نیبه اهمچنین  .تر شویمواقعی نزدیک مسالهبه  نمودیم سعیتعریف کردیم و 

NP-hard و  یطراح یشیآزما ی این پژوهش. در انتهاباشدینم یاضیدر ابعاد بزرگ، قابل حل با مدل ر نیبنابرا ،است

 آورد.بدست می را یقابل قبول جینتا کوچک اجرا شد که نشان داد مسأله در ابعاد
 سایر گرفتن نظر در این مدل ریاضی با در سپاریبرون و زمان بندی مساله برای فراابتکاری و های ابتکاریروش توسعه

 باشد.می آینده تحقیقات برای کاری هایزمینه ها، ازمحدودیت
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 توسعه پایدار هایآرمانطراحی مدل پایداری صنعت نفت ایران مبتنی بر 
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 چکیده

 یطابق با برابرم یبر اساس توسعه اقتصادالزم است  داریتوسعه پا یاساس نفعانیبه عنوان ذ یصنعت یهاسازمانروند تحول در 
وسعه پایدار دارد. صنعت نفت به عنوان محور اصلی توسعه اقتصادی نقش بسزایی در ت .شود ایجاد یکیاکولوژ یو در مرزها یاجتماع

داخته شده است. به بررسی آرمان توسعه پایدار در صنعت نفت پر (ISM)در این پژوهش با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری 
های تحقق آرمان های مدل، مسیرپایدار بر مبنای رسالت صنعت نفت است. مبتنی بر یافتهمدل ساختاری تفسیری نقشه راه توسعه 

و پس از آن  های  پایداری اولین سطحگردد و مشارکت برای اجرای آرمانتوسعه پایدار این صنعت در شش سطح ساختاردهی می
ب و پاسخگویی و آپایدار در خشکی، زیستن پایدار در پذیر، زیستن های صنعتی، جوامع ایمن و انعطافزیرساخت هایتحقق آرمان
این سلسله  که ودب بعد دسترسی به انرژی پاک، اقدام برای اقلیم و برابری جنسیتی خواهد سطح در. قرار دارد توجه عدالت مورد
در . باشدور میدر کش رشد اقتصادی و اشتغال، تولید و مصرف مسئوالنه و کاهش نابرابری و در نتیجه کاهش فقر به مراتب منجر

ه، بدون گرسنگی های مسئولیت اجتماعی شامل آب آشامیدنی باکیفیت، سالمتی و رفانهایت صنعت نفت با مشارکت در اجرای پروژه
  .گیردهای توسعه پایدار قرار میو آموزش با کیفیت در مسیر تحقق آرمان

 .پایداری صنعت ملّی نفت ایران ؛(ISM)ی تفسیری سازی ساختارمدل ؛توسعه پایدار هایآرمان :کلمات کلیدی

 مقدمه -1

های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. توسعه فرایند گذار از وضع موجود به وضع مطلوب در عرصه

موضوع توسعه پایدار در حال حاضر به عنوان یکی از مباحث اساسی در جهان مطرح شده و مفاهیم و موضوعات مرتبط 

آرمان  2015در سال  سازمان ملل متحد یاین رویکرد به صورت مستمر در حال تکوین و تکامل است. مجمع عمومبا 

را به تصویب  2030به عنوان چشم انداز توسعه پایدار جهانی در سال را  داریپاو خود  کیتفک رقابلیغی گانههفده های 

تحول و  ندرو .شوددر نظر گرفته می یجهان یو اساس تحول اقتصاد هیبه عنوان پا داریهای توسعه پاآرمان .[1]رسانید

به  یصنعت یهاساخته شود. سازمان یکیاکولوژ یو در مرزها یاجتماع یمطابق با برابر ی باید بر اساس وتوسعه اقتصاد

ارزش  جادیر اب دیحرکت کنند که تأک دیجد یالگو کیبه سمت  دیبا یجهان داریتوسعه پا یبرا یاساس نفعانیعنوان ذ

و توسعه پایدار و نیز موانع  نیتأمبر پایداری زنجیره  مؤثرهای زیادی در زمینه علل و عوامل تاکنون پژوهشدارد.  داریپا

ریزان سازمانی حوزه پایداری کمتر مورد توجه و شناخت های توسعه پایدار در میان برنامهتوسعه انجام شده است اما آرمان

هایی همراه کرده است. ریزی در این راستا را با چالشگذاری و برنامهشناخت مسائل اساسی و هدف باشد و در نتیجهمی

های اخیر در راستای های موثری که در سالصنعت نفت در توسعه و رشد اقتصادی کشور و گام مؤثربا توجه به نقش 

ها با یکدیگر بندی و سطح بندی و ارتباط آرمانویتگذاری در این حوزه داشته است الگویی که به اولریزی و سیاستبرنامه

های سازمانی در این صنعت بپردازد ضروری است. بنابراین هدف از این مقاله ارائه مدلی سازی آرمانبه جهت یکپارچه

ی در بندی و شناسایی مسیر پایدارها و اولویتهای توسعه پایدار و تعیین ارتباطات بین آرمانبرای سطح بندی آرمان

زمایشى
خه آ

نس



 

 
 

به جهت یافتن سطوح  (ISM) 1ساختاری تفسیریسازی به مدلاین پژوهش صنعت نفت و گاز کشور است. بنابراین در 

تا  میباشیمحوزه پایداری صنعت نفت ایران ریزان های توسعه پایدار با توجه به نظر خبرگان و برنامهارتباطی میان آرمان

ریزان سازمانی در این حوزه ارتقا یابد و مدل ساختاری تفسیری با استفاده از این مدل درک و شناخت مدیران و برنامه

 های توسعه پایدار به هم راستایی اهداف پایداری در صنعت نفت و گاز در مسیر توسعه پایدار منجر شود.آرمان

 بررسی موضوعی و پیشینه پژوهش:   -2

 2(SDGs) داریتوسعه پا هایآرمان توسعه پایدار

 یاندهیبه طور فزا یداریپا یهایدارد. نگران یعیاز منابع طب داریاستفاده پا جیدر ترو شهیر داریمفهوم توسعه پا یهاشهیر

 ستیز طیبا مح یزگار، سانهیزم نیاست. در ا افتهی یشتریب تیآنها در سراسر جهان اهم نفعانیها و ذسازمان نیدر ب

 ستیز یمربوط به بهره ور یهاشاخص یهاشده است و تالش لیتبد داریمداوم در جهت انتقال به توسعه پا یبه ابزار

ورد استفاده قرار م یو اجتماع یطی، محی، ارائه عملکرد بهتر مالیریگ میتصم یو کارها یاسهیمطالعات مقا یبرا یطیمح

ادی و اجتماعی آورد که مدل آتی پیشرفت اقتصمی جدیدی را به ثمر یهامجموعه ارزش ،پایدار توسعه .[2]گرفته است

ن آسیب به حفاظت و بقا و نقصا انسانی و نیازهای محیط طبیعی حال حاضر و آینده یژهیو یهارا با هدف ارزش

 .[3]هدایت خواهد کرد هاستمیاکوس

-سازی رضایتصان منابع طبیعی باید روی بیشینهاقتصادی جاری و نق یدرنظرگرفتن توسعه پایدار با یهای توسعهآرمان
-با مقوله آرمان تواندیم 3برانتلند بنابراین توسعه پایدار همانند گزارش د.مندی جمعیت و کاربرد موثرتر منابع تمرکزکنن

 مرتبط باشد: توسعه سیستم اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکیهای 

برد مؤثر سازی کارکاالها و خدمات تولیدشده در تکنوسفر، بیشینهسازی میزان بیشینه سیستم اقتصادی: هایآرمان

 دنی و فرآوری محصوالت.انطباقی، منابع مع یهایاطالعات و انرژی؛ فناور یهاانیمنابع معدنی، بیولوژی، جر یهاانیجر
ا یی ، ملّتخصیص مساوی کاالها و خدمات بین شرکای پیمان اجتماعی در سطح بومی سیستم اجتماعی: هایآرمان

ق با استفاده و اتخاذ ساختارها و اقتصادی؛ خل -اعضای جامعه در فرایند اجتماعی یجهانی؛ آموزش کافی همه

دتنظیمی اجتماعی پذیری و خومدیریت اطالعات که انعطاف یهاستمیدائمی سیاسی، نهادی یا مرتبط با س یهاسمیمکان

هنگی برای همبستگی فرگشت اقتصادی، اجتماعی و محیطی؛ حفظ تنوع فر یهاستمی؛ سکنندیو اقتصادی را ارائه م

 پشتیبانی از انطباق سریعتر فرصت.
مطلوبیت  یهاسمیحفظ تنوع زیستی در پشتیبانی از احتمال اتخاذ بیوسفر زمینی، مکان سیستم اکولوژیکی: هایآرمان

 طبیعی و خودتنظیمی در بیوسفر. یچرخه یهازمان
 یمه کشورهاهتوسط  2015در سال  و شودیشناخته م یهای جهانبه عنوان آرمان هفده گانه توسعه پایدارهای آرمان

و  ارهیاز س دادن به فقر، محافظت انیاقدام به منظور پا یبرا یفراخوان جهان کیعضو سازمان ملل متحد به عنوان 

هفده اصل توسعه اند. شده رفتهیار خواهند شد، پذبرخورد تاز صلح و سعاد 2030که همه مردم تا سال  نیاز ا نانیاطم

 دیگذاشت و توسعه با خواهد ریتأث گرید جیمنطقه بر نتا کیکه اقدام در  دانندیها مآن یعنیهستند  کپارچهی پایدار،

 .را متعادل کند یطیمح ستیو ز ی، اقتصادیاجتماع یداریپا
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منتشر شد. این گزارش بر لزوم محفاظت از محیط زیست تأکید کرد  ندۀ مشترک ماآی ، با عنوان1۹۸۷های کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه. در حاصل بررسیاین گزارش 

 .توزیر وقت نروژ، برعهده داشنخست ،کمیسیون را گرو هارلم برونتالنو اصطالح توسعۀ پایداررا رواج داد. ریاست این 
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 (2020، 4برنامه توسعه سازمان ملل متحدهای هفدگانه توسعه پایدار )ماخذ: آرمان – 1جدول 

 شرح آرمان توسعه پایدار آرمان

 .ددهی قرار هدف جا همه در خود اشکال تمام به را فقر بدون فقر

 .داریپا یکشاورز جیو ترو هیو بهبود تغذ ییغذا تیبه امن یابی، دستیگرسنگ انیپا بدون گرسنگی

 .دیدهیانجام م یهمه افراد در هر سن یرا برا یستیکرده و بهز نیسالم را تضم یزندگ سالمتی و رفاه

 همه یمادام العمر برا یریادگی یهاآموزش و ارتقاء فرصت هو عادالن ریفراگ تیفیک نیتضم آموزش با کیفیت

 همه زنان و دختران یو توانمندساز یتیجنس یبه برابر دنیرس برابری جنسیتی

 همه یآب و فاضالب برا داریپا تیریو مد یاز دسترس نانیاطم آب سالم و بهداشتی

 همه یو مدرن را برا داریمقرون به صرفه، قابل اعتماد، پا یبه انرژ یدسترستضمین  دسترسی به انرژی پاک

 همه یول براو کار مناسب و معق یدی، اشتغال کامل و تولداریو پا ری، فراگداریپا یارتقاء رشد اقتصاد رشد اقتصادی و اشتغال

 پرورش یو نوآور داریو پا ریفراگ یساز یصنعت جی، تروریانعطاف پذ یهارساختیساخت ز صنعت، زیرساخت و نوآوری

 کشورها نیدر داخل و در ب یکاهش نابرابر کاهش نابرابری

 داریو پا ری، انعطاف پذمنیا یانسان جوامعشهرها و  جادیا شهرها و جوامع ایمن 

 هدف داریپا دیتول یمصرف و الگوها یداریاز پا نانیاطم مسئوالنهتولید و مصرف 

 .دیآن انجام ده راتیو تأث ییآب و هوا راتییمقابله با تغ یرا برا یاقدامات فور اقدام برای اقلیم

 داریع پااستفاده و استفاده از مناب داریتوسعه پا یبرا ییایرو منابع د اهای، درهاانوسیاز اق زیستن پایدار در آب

 زیستن پایدار در خشکی
 ابانیها، مبارزه با بجنگل داریپا تیری، مدینیزم یهاستمیاز اکوس داریاستفاده پا جیو ترو یابیحفاظت، باز

 یستیرفتن تنوع ز نیو معکوس و از ب نیزم بیو متوقف کردن تخر ییزا

 پاسخگویی و عدالت
مؤسسات  ادجیهمه و ا یبه عدالت برا ی، دسترسداریتوسعه پا یبرا ریو فراگ زیآم المتارتقاء جوامع مس

 در همه سطوح ریمؤثر، پاسخگو و فراگ

 داریتوسعه پا یبرا یمشارکت جهان یایو اح یابزار اجرا تیتقو مشارکت برای اجرای اهداف 

ح مّلی و صنایع مختلف بندی عوامل در سطکه به اولویتی فراوانی وجود دارد هاپژوهشدر زمینه پایداری و توسعه پایدار 

صورت نگرفته است،  های توسعه پایدار در ایرانبندی روابط بین آرمان. تاکنون پژوهشی متمرکز بر سطحاندشدهمطرح 

 در بررسی پیشینه به بررسی موضوعات مرتبط با پایداری در صنعت نفت و گاز کشور پرداخته شده است. 
 های مرتبط با پایداری و توسعه پایدار صنعت نفت ایرانررسی پیشینه پژوهشب -2جدول 

 های پژوهشیافته روش عنوان پژوهش پژوهشگر

نارخد و گاردز 

201۸ 

 تعیین شناسایی عوامل

 زنجیره مدیریت کننده

 پایدار در زنجیره نیتأم

 گاز و نفت نیتأم

 دیمتل

 ییباال یو وابستگ برانگیزانندگیز قدرت عامل آموزش و طراحی سبز ا

یع سازی و توز، ذخیرهمحیطی، مصرف انرژیزیست آلودگی .ندبرخوردار

ی مالی، هامشوق، کاهش جریمه و زیان، هانهیهزسوخت سبز، کاهش 

 [4]ضعیفی دارند  قدرتاما  یقو یقدرت وابستگ سالمت و ایمنی

 راوت و همکاران
201۷  

شناسایی عوامل کلیدی 

موفقیت مدیریت زنجیره 

 پایدار در صنایع نفت نیتأم

ISM  و
SEM 

 طرف از. دارد را محرک قدرت باالترین نظارتی فشار کننده تعیین عامل

 سبز مشارکتی لجستیک کننده تعیین عامل که داد نشان نتایج، دیگر

 .[5]دارد تجاری و عملیاتی عملکرد در داری معنی تأثیر

 13۹۷پور هاشم

 موفقیت عوامل شناسایی
 سبز نیتأم زنجیره مدیریت

 پاالیش گاز صنعت در

تحلیل 

 عاملی

 عامل 42 بین در را اولویت اول زیست محیط جامع کیفیت مدیریت
 سازگار محصوالت طراحی برای مشتری با همکاری سپس کرد کسب

-زیست مواد بردن بین از یا کاهش برای طراحی و محیط زیست با
 .[6]اندگرفته قرار سوم و ی دومهارتبه در ترتیب به خطرناک محیطی

فوکردی و 

 13۹6محتاط، 

تحلیل محتوای گزارش 

پایداری پاالیش و پخش 

 ی نفتی هافرآورده

 دیمتل

 گزارش محتوایی اصول با بیشتری انطباق ازجی آر آی   معیار 22
 محیطی زیست جنبۀ معیارهای عالوه، به .بودند برخوردار پایدار دهی

 سهم اجتماعی، و اقتصادی جنبۀ دو معیارهای به نسبت پایدار توسعۀ

                                                           
4 United Nation Development Programm 
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 های پژوهشیافته روش عنوان پژوهش پژوهشگر

 .[7]داشتند بیشتری

رضایی پندری و 

 13۹5یکه زارع، 

مدل ساختاری تفسیری 

عوامل انتقال فناوری در 

 راستای توسعه پایدار
ISM 

عوامل زیرساخت مناسب، مشارکت دولت و سیستم سیاسی کشور 

شوند یزیربنای انتقال فناوری شناخته مدریافت کننده فناوری به عنوان 

زم و کشورهای در حال توسعه در راستای دستیابی به توسعه پایدار ال

 .[8]ی داشتاژهیواست به این عوامل توجه 

 بروجردی

13۹4 

موانع زنجیره تامین پایدار  

 در صنعت نفت 
 نظریه گراف

یر موانع مربوط به مشارکت مدیریت در باالترین اولویت نسبت به سا

 .[9]رندیگیموانع قرار م

 (ISM)ساختاری تفسیری مدلسازیشناسی پژوهش: روش  -3

 ISM  ساختار تفسیری است که به شناسایی عوامل موثر و اساسی پرداخته و سپس روابط بین این مدلسازی یک روش

و می  پردازدمی آنهادر چند سطح مختلف به تحلیل ارتباط بین  عواملبا تجزیه  ISM . روشگرددمشخص میعوامل 

های گامد. اند، استفاده شوشده های چند متغیر که برای یک مساله تعریفبرای تجزیه وتحلیل ارتباط بین ویژگی تواند

گام دوم : تشکیل ماتریس ، با مسئلههای مرتبط گام اول : شناسایی متغیر :شرح است دینبمدل سازی ساختاری تفسیری 

گام ، گام چهارم : ایجاد ماتریس دسترسی نهایی ، اولیه 6گام سوم : ایجاد ماتریس دسترسی، 5خود تعاملی ساختاری

  .[10]رسم مدل اولیه و نهایی ساختار تفسیریگام ششم:، بندی سطحپنجم: بخش

 های پژوهشیافته  -4

 مساله عوامل اردهیساخت به سازان حوزه پایداری صنعت نفتریزان و تصمیمبرنامه مشارکت با اولیه نتایج تحلیل از پس

 ایداری صنعت نفتآرمان های  پ مسالهتر شفاف ساختاردهی و ترقیدق فهم جهت تفسیری ساختاری مدل از استفاده با

آرمان های   رگانخب سپس. گردید طراحی یاپرسشنامه مرحله این در. شد پرداخته آرمان های  بین روابط یافتن و ایران

یس خودتعاملی شناسی ماترمنطبق با گام دوم روش و نمودند بررسی هم با زوجی و دو به دو صورت به را توسعه پایدار

 این در. شد لحاص نهایی دسترسی ماتریس متغیرها روابط در پذیری انتقال نمودن وارد با پسسساختاری ایجاد گردید. 

 مجموعه. مدآ دست به متغیر هر برای ورودی و خروجی مجموعه نهایی، دسترسی هایماتریس از استفاده با مرحله،

 جدول حشر به متغیر هر برای مشترک مجموعه طریق این از و تعریف زیر صورت به متغیر یک برای ورودی و خروجی

 مراتب سلسله از سطح باالترین در بودند، مشابهها کامالً آن مشترک و خروجی مجموعه که متغیرهایی. شد حاصل 3

 االترینب اجزای سیستم، بعدی سطح دهنده تشکیل اجزای یافتن منظور به. گرفتند قرار تفسیری ساختاری سازیمدل

 نتعیی روش مانند بعدی سطح اجزای تعیین به مربوط عملیات و حذف مربوط جدول ریاضی محاسبات در آن سطح

 مشخص مسیست سطوح کلیه دهنده تشکیل اجزای که شد تکرار آنجا تا عملیات این. شد انجام سطح باالترین اجزای

 .شد
 پژوهش توسعه پایدار صنعت نفت : یافتهآرمان های   بندی سطح ماتریس -4 جدول

 سطح مجموعه مشترک مجموعه ورودی مجموعه خروجی توسعه پایدار آرمان

 5سطح  1,8,10 1,2,3,4,6,8,10,12,16 1,8,10,12 بدون فقر

 6سطح  2,3,12,16 1,2,3,8,12,16 1,2,3,12,16,17 بدون گرسنگی

 6سطح  2,3,17 2,3,11,12,17 1,2,3,4,6,11,12,17 سالمتی و رفاه

 6سطح  4,9,17 1,3,4,9,16,17 1,4,9,17 آموزش با کیفیت

                                                           
5 Structural Self-Interaction Matrix 
6 Reachability matrix 
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 سطح مجموعه مشترک مجموعه ورودی مجموعه خروجی توسعه پایدار آرمان

 3سطح  5,16 5,10,16 5,16,17 برابری جنسیتی

 6سطح  6 3,6 1,6,17 آب سالم 

 3سطح  7,12 7,8,12,13,14,15 7,9,12,13,14,15 دسترسی به انرژی پاک

 4سطح  1,8,9 1,7,8,9,16 1,2,7,8,9 رشد اقتصادی و اشتغال

 2سطح  4,11,17 4,7,8,9,11,17 4,8,11,16,17 زیرساخت صنعتی 

 4سطح  1,10,12,16 1,10,12,16 1,5,10,12,16 کاهش نابرابری

 2سطح  9,11,12,16 3,9,11,12,15,16,17 3,9,11,12,15,16 جوامع ایمن 

 4سطح  1,2,3,12,16 1,2,3,7,10,11,12,16 1,2,3,12,13,14,15,16,17 تولید و مصرف مسئوالنه

 3سطح  7,13,14,15,16 7,12,13,14,15,16 7,9,13,14,15,16,17 اقدام برای اقلیم

 2سطح  7,13,14,15 7,13,14,15,17 7,13,14,15,16,17 زیستن پایدار در آب

 2سطح  7,13,14,15 7,12,13,14,15 7,13,14,15,16,17 زیستن پایدار در خشکی

1,2,3,4,5,8,9,10,11 1,2,3,4,5,9,10,11,12,13,16 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,16,17 پاسخگویی و عدالت
 2سطح  12,13,16,

 1سطح  3,4,9,12,14,16,17 2,3,4,5,6,9,12,13,14,15,17 3,4,9,12,14,16,17 اجرای اهداف مشارکت 

 در هاپذیریانتقال حذف طریق از و رسم اولیه مدل یک نهایی دسترسی ماتریس و متغیرها سطوح به توجه با نهایت در

 در ایریشه هدف شود،می مشاهده که طورهمان. ترسیم گردید 1 شکل مطابق تفسیری ساختار نهایی مدل اولیه مدل

 مشارکت برای اجرای اهداف پایداری در صنعت نفت به مربوط صنعت نفت و گاز های توسعه پایدارمسیر تحقق آرمان

پذیر، زیستن پایدار در خشکی، های صنعتی و نوآوری، جوامع ایمن و انعطافدوم زیرساخت سطح در. است شده شناسایی

دسترسی به انرژی پاک، اقدام  سوم سطح در. است گرفته قرار توجه زیستن پایدار در آب و پاسخگویی و عدالت مورد

تولید و مصرف مسئوالنه و کاهش نابرابری رشد اقتصادی و اشتغال،  به منجر که بود برای اقلیم و برابری جنسیتی خواهد

شود مسیر تحقق پایداری و توسعه پایدار در صنعت نفت متناظر با رسالت سازمانی این همانطور که مشاهده می. باشدمی

صنعت در راستای رشد و توسعه اقتصادی، با در نظر گرفتن همزمان مسائل اکولوژیکی و اجتماعی و عدالت محور است 

های آب آشامیدنی باکیفیت، سالمتی و رفاه آرمان سطح ششم، ند منجر به کاهش فقر گردد. پس از آن درتواکه می

های سطح اجتماعی، بدون گرسنگی و آموزش با کیفیت قرار دارد. با توجه به رسالت وزارت نفت، از آنجایی که آرمان

کوشند، صنعت نفت با در ها میقیم در تحقق آنششم ذینفعان و متولیان اصلی دیگری در کشور دارند که به طور مست

ای تر ها در سطوح ریشهنظر گرفتن مسئولیت اجتماعی خویش در راستای توسعه جوامع محلی پس از تحقق آرمان

 نقشه و تفسیری ساختاری مدل 1 های توسعه پایدار در کشور داشته باشد.  شکلتواند مشارکت برای اجرای آرمانمی

مدل پایداری صنعت نفت ایران در راستای ایجاد ارزش مشترک . دهدمی نشان های توسعه پایدار راآرمان بین ارتباطی

های نفتی کاربرد در بین کلیه واحدهای درگیر مسئله پایداری در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پاالیش و پخش فرآورده

های توسعه پایدار، موضوعات اساسی خود ا توجه به آرمانریزی مسئله پایداری بدارد. به طوری که کلیه واحدهای برنامه

ها با توجه به مدل و سلسله مراتب موجود شناسایی کرده و بر اساس موضوعات اساسی پایداری را متناظر با دامنه آرمان

زمایشى ریزی کنند. در جهت کاهش آثار منفی و افزایش آثار مثبت فعالیت خویش برنامه
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 تفسیری پایداری صنعت نفت ایران : یافته پژوهشمدل ساختاری  -1 شکل

 گیرینتیجه -5

ریزان درگیر مسئله پایداری صنعت ریزی و تفاوت دیدگاه برنامهطور که اشاره شد با توجه به پیچیدگی مسئله برنامههمان

ی صنعت نفت به ساختاربندی مسئله پایدار (ISMسازی ساختاری تفسیری )نفت در این پژوهش با استفاده از مدل

-ریزان و تصمیمو شناخت برنامه به درک تفسیری ساختاری مدل از استفاده با مسئله پرداخته شده است. ساختاردهی
های توسعه پایدار و سطح بندی بین آرمان روابط یافتن اهداف پایداری و سازان پایداری صنعت نفت در راستای تحقق

حرکت  دیجد یالگو کیبه سمت  دیباکشور  داریتوسعه پا یاساس نفعانیبه عنوان ذ صنعت نفتگردد. آنها منجر می

ریزان سازمانی حوزه پایداری کمتر مورد های توسعه پایدار در میان برنامهآرماندارد.  داریارزش پا جادیبر ا دیکنند که تأک

هایی این راستا را با چالشریزی در گذاری و برنامهباشد و در نتیجه شناخت مسائل اساسی و هدفتوجه و شناخت می

های های موثری که در سالصنعت نفت در توسعه و رشد اقتصادی کشور و گام مؤثرهمراه کرده است. با توجه به نقش 

بندی و سطح بندی و ارتباط ریزی و سیاستگذاری در این حوزه داشته است الگویی که به اولویتاخیر در راستای برنامه

سازی اهداف پایداری سازمانی در این صنعت بپردازد ضروری است. با استفاده از این ه جهت یکپارچهها با یکدیگر بآرمان

های توسعه ریزان سازمانی در این حوزه ارتقا یابد و مدل ساختاری تفسیری آرمانمدل درک و شناخت مدیران و برنامه

ه پایدار منجر شود. مدل ساختاری تفسیری حاضر ها در صنعت نفت و گاز در مسیر توسعپایدار به هم راستایی آرمان

 ریزی سازمانی در حوزه پایداری و توسعه پایدار در نظر گرفته شود. تواند مبنایی برای هدفگذاری و برنامهمی

 مراجع -6

 (. 13۹5. ) و اقتصاد محیط زیست. به سفارش سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر توسعه پایدار محیط زیستسازمان حفاظت  ]1[

 .تهران: گروه بین الملل طرفه، انتشارات حک. اهداف توســعه پایــدار 
[2] Goyannes GusmãoCaiadoa, R., Freitas Dias, R., VeigaMattos, L., GonçalvesQuelhas, O., & l Filho, 

W. (2017, november 1). Towards sustainable development through the perspective of eco-efficiency -
A systematic literature review. Journal of Cleaner Production, 165, 890-904.  

 

[3] Ďurana, K., Kočí, J., Maděra, J., & Poko, J. (2015). Modification of the computational model of 
coupled heat and moisture transport: The transition between the liquid and gaseous phases of water. 
AIP Conference Proceedings. 1648. Department of Materials Engineering and Chemistry, Faculty of 
Civil Engineering, Czech Technical University in Prague, Thákurova 7, 166 29 Prague 6, Czech 
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Republic.  
[4] Narkhede, B., Gardas, B., (2018), Hindrances to sustainable workforce in the upstream oil and gas 

industries-interpretive structural modeling approach, International journal of business excellence, 
vol. 16,No. 1, 2018. 

 

[5] Raut, R.D., Narkhede, B., Gardas, B.B., 2017. To identify the critical success factors of sustainable 
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 چکیده

تمی، بـا هـدف سیسـها از انواع رویکردهای سخت و نـرم و روش رویکرد سیستمی چندگانه تالشی آگاهانه برای ترکیب ابزارهـا
فکران ای بین متمالحظه قابل چندگانه به شکل سیستمی شناسی. روشژوهش استهای پگام درک عمیـق مسـئله و مـدیریت

، به منظور حل و های چندگانه و فراپارادایمیشناسیگیری از روشبهره و اسـت شـده رایـج مـدیریت و ه سـازمانسیستمی حـوز
 ردار اسـت.بیشتری نسبت به رویکـردهـای منفـرد در مـداخالت سیسـتمی برخـوموفقیـت  از چندبعدی مسائل پیچیده و فصـل

ی مفروضات ها به معرفی فراترکیب آشکارسازدر این پژوهش مبتنی بر چارچوب مداخله سیستمی در حل مسائل پیچیده سازمان
شناسی وشبه عنوان یک ر (SD)شناسی سیستم ییمند پویاکه حاصل ترکیب دو رویکرد قدرت (SASD)استراتژیک پویایی سیستم 

های شناسی آشکارسازی و آزمودن پیش فرضقدرتمند پارادایم تفکر سخت سیستمی به جهت تحلیل پیچیدگی مسئله و روش
ها و شبررسی ارزپژوهش حاضر به پردازد. به عنوان یک رویکرد سیستمی نرم در پارادایم تفسیری می (SAST)استراتژیک 
رکیب ها با فراتهای پیچیده، چگونگی غلبه بر محدودیتدر موقعیت (SAST)و  (SD) هایشناسیهای اصلی روشمحدودیت

ین اای پس از آن چارچوب هفت مرحله .نشان داده شد (SASD)خالقانه آشکارسازی مفروضات استراتژیک پویایی سیستم 
 .ردیدگچندپارادایمی ارائه -شناسی چندگانهروش

 ؛ازمانیمسائل پیچیده س ؛ SASTهای استراتژیکآشکارسازی و آزمودن پیش فرض ؛SDشناسی سیستم پویایی :کلمات کلیدی

  .چندپارادایمی-روش شناسی چندگانه

 مقدمه -1

ها از انواع رویکردهای سخت و نـرم سیسـتمی، بـا و روش رویکرد سیستمی چندگانه تالشی آگاهانه برای ترکیب ابزارهـا

ای مالحظه قابل چندگانه به شکل سیستمی شناسی. روشژوهش استهای پگام هـدف درک عمیـق مسـئله و مـدیریت

های چندگانه و شناسیگیری از روشبهره و اسـت شـده رایـج مـدیریت و سـازمانه بین متفکران سیستمی حـوز

بیشتری نسبت به رویکـردهـای منفـرد در وفقیـت م از مسائل پیچیده و چندبعدی فراپارادایمی، به منظور حل و فصـل

شناسی چندگانه همواره دغدغه بسیاری از پژوهشگران طراحی چارچوب روش مـداخالت سیسـتمی برخـوردار اسـت.

باشد تا های سیستمی مکمل در موقعیت مداخله مسئله میشناسیحوزه تحقیق در عملیات است که در جستجوی روش

گیری از بهره ها در استفاده هم زمان، ابعاد منطبق با موقعیت مسئله را پوشش دهند.شناسیشبا تعیین ترکیب رو

 .[1]ناپذیر است مسائل پیچیده و چندبعدی، اجتناب های چندگانه و فراپارادایمی، به منظور حل و فصـلشناسیروش

 تجزیه شده و سپس به ها به اجزایشانشناسیهای چندگانه، به وضعیتی اشاره دارد که در آن روششناسیرویکرد روش

شوند. این اجزا ممکن است به ترکیب می برای مواجهه با یک موقعیـت خـاص شناسی اتفاقیمنظور ایجاد یک روش

شناسی ، روشSD 1پویاشناسی سیستم .]2-5[داشته باشند های پـارادایمی مختلـف تعلـقها بـا ریشـهشناسیروش

                                                           
1System dynamics (SD)  
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تحلیل وضعیت پیچیده در جهان واقعی است، اما ابعادی در موقعیت مسائل پیچیده وجود دارد که این قدرتمندی برای 

شناسی به بررسی ترکیب روش (2005) رودریگز یولوئا .[6]دهدمورد انتقاد قرار می شناسی را در مواجهه با پیچیدگیروش

SSM سیستم  2شناسیو پویایی(SD) شناسی پرداخته استهای ترکیب این دو روشپرداخت و امکانات و محدودیت 

دو  حاصل از تلفیق شناسی سیستمییک روش )SSDM( 3یسیسـتمنرم  رویکـرد پویـایی (2011) رودریگز یولوئا. ]7[

( یک رویکرد ترکیبی 2017زالتانویچ ) . [6] است SSMو  SDمختلف، رویکرد سیستمی، از دو الگـوی تفکـر سیسـتمی

 5، همپارچگی گروهی(SAST) 4حل مسائل پیچیده به ترکیب آشکار سازی و آزمودن مفروضات استراتژیکچندگانه برای 

(TS) 6های ماناو مدل سیستم (VSM) های سیستمی ( به ارتباط دادن روش2018سوشیل ) . ]8[ پرداخته است

( به توصیف 2019احمدی )و علیوحیدی  .[9] ها با رویکرد سیستمی چندگانه پرداخته استپذیر و ترکیب آنانعطاف

در  .[10] دهندهای پیچیده پیشنهاد میرا در موقعیت SDو  VSMپردازند و ترکیب ضرورت رویکرد چندگانه می

 7و نقشه نگاشت شناختی SSMو  SD( با استفاده از رویکرد ترکیبی 1390مطالعات داخلی نیز صادقی مقدم و همکاران )

(CM) ( منطبق با 1398صمدی فروشانی  و حسین زاده ). [11]استسازی سیستم کنترل قاچاق پرداخته به مدل

شناسی چندگانه تحقیق در عملیات، فراترکیب پویاشناسی موقعیت مسائل سازمانی در ایران و با استفاده از چارچوب روش

بر این  .[12] اندندگان پیشنهاد دادهکنهای پیچیده با فرض قدرت یکسان مشارکترا در موقعیتSSDM نرم سیستمی 

چندپارادایمی و بررسی -شناسی سیسمی چندگانهدر این پژوهش تالش شده است ابتدا با توجه به چارچوب روشاساس 

را برطرف کند،  SD هایشناسی سیستمی نرم مکمل که محدودیتپیشینه پژوهش در این زمینه به جستجوی روش

-چارچوب مداخله سیستمی چندگانه ارائه گردد. بنابراین پس از معرفی چارچوب روش بپردازیم و سپس بر مبنای آن
و روش شناسی آشکارسازی SD های شناسیهای اصلی روشها و محدودیتشناسی سیستمی چندگانه و بررسی ارزش

پیچیده سازمانی به معرفی فراترکیب سیستمی چندگانه در حل مسائل  8SASTهای استراتژیک فرضو آزمودن پیش

 خواهیم پرداخت.

 (SASD)پویایی سیستم -آشکارسازی مفروضات استراتژیکرویکـرد فراترکیب -2

ترین بیش SASTو  SCشناسی شناسی چندگانه، روشها در چارچوب روششناسیارزی شبکه روشبر مبنای تحلیل هم

زمان از مهحوزه سخت است. بنابراین استفاده های شناسیو روش SDهم ارزی را دارند و دارای هم ارزی منفی با 

ارسازی مفروضات آشکرویکـرد بنابراین  .[14-13]شودهای فوق در مراحل مختلف یک مداخله توصیه میشناسیروش

وی دو رویکرد سیستمی، از دو الگـ حاصل از تلفیق شناسی سیستمییک روش (SASD) استراتژیک پویایی سیستم

که به جهت مداخله سیستمی  است SASTی مو رویکرد سیست SDشناسی سیستمیپویایی مختلف، تفکـر سیسـتمی

ز ، یک چارچوب فکری جدید و خالقانه است که ا SASDشناسی. روشدر موقعیت مسئله در نظر گرفته شده است

ئله مس های قدرت یکسان درگیرانبرای حل مسائل پیچیده سازمان در موقعیت  SASTو SD ترکیب برخی از مراحل

 SASTد و رویکر SDشناسی و محدودیت اصلی شناسی ابتدا به بررسی روشقبل از توصیف این روش طراحی شده است.

س از آن پشود و ها نشان داده میهای پیچیده برای غلبه بر محدودیتدر موقعیت SASDو چگونگی طراحی فراترکیب 

 گردد.ای این روش شناسی ارائه میچارچوب هفت مرحله

 

                                                           
2 System dynamics (SD) 
3 Soft System Dynamics Methodology (SSDM) 
4 Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST) 
5 Team Syntegrity (TS)  
6 Viable Systems Model (VSM) 
7 Cognitive Mapping (CM) 
8 Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST) 
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هار اصل بر مبنای چ SASTشناسی روش:  SASTآشکارسازی و آزمودن مفروضات راهبردی  شناسیروش-2-1

ی یکپارچه ساز-4باحثات دیالکتیکی)جدلی(؛ م-3ردن پیش فرض ها؛ کآشکار -2تشکیل گروه؛ -1: شوندبه کار گرفته می

 .[1] ()سنتز کردن
های مورد نظر در آن سازمان ها و مسئلهو منافع بیشتری در سیاست ها و افراد مرتبط با سازمان، عالیقهرقدر گروه

ها درگیر شوند. در درون هر گروه هدف آن است که همگرایی را دارا باشند باید بیشتر در فرایند آشکارسازی پیش فرض

 سازنده تحقق فردی به حداقل برسد و فرآیندهای گروهیِ -اندازها بیشینه شود تا کشمکش ها و اختالفات میانچشم

های ها کمک شود تا پیش فرضهاست آن است که به گروهفرضپیدا کند. هدف از اجرای مرحله دوم که آشکارسازی پیش

ها را واکاوی )تحلیل( نمایند. اند معین نموده و آنها مورد نظران قرار دادهمورد نظر خود را که مبنای راهبردها یا راه حل

های دیالکتیکی)جدلی( درگیر شوند. هدف از مرحله سنتز شوند که بحثشوند و ترغیب میمی ها دور هم جمعهمه گروه

حلی است که هاست که حاصل آن دستیابی به راهبرد و راهکردن رسیدن به نوعی توافق و مصالحه در مورد پیش فرض

ها ادامه پیدا ها و تعدیل کردن آنفرضیشهای پیشین قرار دارد. مذاکره در مورد پدر سطحی باالتر از راهبردها و راه حل

های مورد توافق تهیه فرضکند و فهرستی از پیشها ادامه پیدا میها و تعدیل کردن آنکند و فهرستی از پیش فرضمی

شود و بررسی در مورد اختالفات باقی مانده شود. اگر نتوان به سنتز خاصی دست پیدا کرد، موارد عدم توافق ثبت میمی

اند هایی که مبنای آن راهبردها شدهشود عمیقاً درک شده است و پیش فرضشود. هر راهبردی که پذیرفته میانجام می

 کنند.آغاز به اثر گذاری می

های ، کمک به مدیران برای درک و شناخت سیستمSDهدف اساسی :  SDشناسی پویایی سیستم روش-2-2

 SDها با مقاصدشان اطمینان یابند. نظریه زیربنایی ها از تناسب رفتار آنین سیستمپیچیده است تا بتوانند با مداخله در ا

فرض بر این  SDتوان گفت که در کند. با این دیدگاه میبراین اساس است که ساختار سیستم، رفتار آن را تعیین می

دنیای »توان ساختار و فرایندهای پویای پذیر است و این که میاست که تحلیل موقعیت از یک دیدگاه عینی بیرونی امکان

های ریاضی بازآفرینی کرد. در چنین شرایطی خواسته اصلی ما این است که را در نمودارهای سیستمی و مدل« واقعی

بینی و تا حدی تبیین بخشی از برای نمایش، پیش SDی یک مدل های ایجادکنندهتوان از مکانیسمدریابیم چگونه می

ه کرد و یا این که چگونه از این اطالعات به منظور کنترل سیستم بهره جست. این ویژگی به باور جکسون واقعیت استفاد

های بازخور علّی ها و حلقهتوان با پیچیدگی ساختار اجزای آنهای اجتماعی را میبسیاری از کسب و کارها و موقعیت

ر داد. خروجی یک جزء ورودی جزء دیگر است و بنابراین تا ای که بین اجزای آن ها وجود دارد، مورد بررسی قراچندگانه

گام بعدی کدگذاری آن در  SDی تغییر را تبیین کند. با نمایش مدل تواند پدیدهحد زیادی پیچیدگی این تبادالت، می

برای ما مشخص  سازی و سناریوهای آینده راها را شبیهکامپیوتر است تا با سرعت، انبوه تعامالت و ارتباطات درونی حلقه

توانیم تغییرات ساختار مدل را مشخص و جا که میکند. این فرایند، ابزاری موثر برای ارتقای بصیرت انسان است. ازآن

های توانیم دیدگاهها را کنترل کنیم، گویی ما قابلیت انجام این کارها را در شرایط واقعی کسب و کار داریم، یعنی میورودی

 .[1] ها را در آینده آگاهی یابیم نیم و از نتایج آنسازی کخود را شبیه
 ها با رویکرد ترکیبیو چگونگی برطرف نمودن آن SASTو  SDهای های روش شناسیمحدودیت -3-2

یک روش بسیار قدرتمند برای تحلیل وضعیت پیچیده در جهان واقعی است، اما ابعادی در موقعیت  SD در حالی که

 دهد:مورد انتقاد قرار می شناسی را در مواجهه با پیچیدگیدارد که این روشمسائل پیچیده وجود 

استفاده از رویکرد ترکیبی  و نحوه برطرف کـردن آن بـاSAST و SD جدول ذیل نقاط ضعف هر یک از رویکردهای 

 .نشان داده شده است
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 و چگونگی برطرف نمودن آنها با رویکرد ترکیبی SASTو  SDهای روش شناسی های محدودیت: 2جدول 

 SASDبرطرف نمودن محدودیت با رویکرد ترکیبی  SASTو  SDمحدودیت های 

ت 
محدودی

SD
 

 مشکل تعریف مسئله-1
دنیای واقعی است نه در  کند که سیسـتم دراین رویکرد فرض می-1-1

 حقـایقپس متعاقباً مسئله میتوانـد از طریـق  کننـدهذهن مشـاهده

-تفسیر می را مشابه مسئله مشخصی که هر مشـاهده کننـده در وضـعیت
 .نماید، تعریف کرد

وضــعیت پیچیــده دنیــای  در این رویکرد با نگـاه سـاده سـازی بـه-1-2

 .نمایدبیان می "مسئله" اصطالح واقعــی، آنرا بــا

ذینفعان درون و  شناسایی و تحلیل در این رویکرد با-1-1

و  دنیـای واقعـی ها درمشارکت گروهی آن وبرون سازمانی 

 .شودتعریف مسئله حل میتوافق بر 
مسئله را وضعیتی که نیاز به ایــن رویکــرد -1-2

تشکیل با استفاده از  و ساختاربندی دارد در نظر می گیرد

آشکارسازی مفروضات علّی و ، گروه های با دیدگاه متضاد

 .مشکل را برطرف میکند این وه هامباحث دیالکتیکی ین گر

  مسـئله تمشکل مدلسازی وضعی-2
معلولی  –ی آن مدل علٌ مشخص نبودن دیدگاهی که بـر اسـاس-2-1

 .شودساخته می
دهی مدل جـامع منظور شکل به مدل اولیـه بـه SDهای افزودن حلقه-2-2

 ،SDوضعیت طریق دیدن و تجربه نمودن تمامی کلی که از بـا مـدل 

 .بود آید، برابر نخواهـددست میزا بهمسئله

اساس آن مدل  مشخص نمـودن دیـدگاهی کـه بـر-2-1

با استفاده از مشخص بودن چشم  شودمفهومی ساخته می

 هابینی گروهانداز و جهان
در تمامی مراحل  داشتن دید جامع به وضعیت مسئله-2-2

 مدلسازی

 مشکل اجرای سیاست-3
لی از مطلوب واز نظر سیستمی  پیشــنهادی ممکــن اســتســناریوهای 

 .پذیر نباشدامکان نظر اجرا

راهکارهای استراتژیک و رتبه بندی بر از طریق شناسایی 

مبنای میزان شکست یا موفقیت استراتژی و نیز اطمینان از 

ی پیاده سازی آن ها را به امکــانپــذیردرستی راهکارها 

 یگیرد.صورت مشارکتی در نظر م

ت 
محدودی

SA
ST

 

 مشکل تغییرات در طول زمان-4

بدون  برای اجرا در دنیای واقعـی کلـی و هـای ارائـه شـدهحلاغلب راه

 SASTکه اصـوالً به دلیل آن .هستند در نظر گرفتن تغییرات در طول زمان

 .گیری تغییرات نداردابزاری برای اندازه

پیش بینی تغییرات  و امکـان SDبا استفاده از رویکـرد 

 .دهدمنطقی ارائه می هـایحـلدر آینده، راه

 هامشکل منتفی شدن پیش فرض-5

های خاص مسئله فرآیند ها و جهان بینیبا منتفی شدن پیش فرض

 ها دیگر قابل توجیه نخواهد بود.آشکارسازی پیش فرض

پیش بینی تغییرات  و امکـانSDبا استفاده از رویکـرد 

. و چرخه دهدمنطقی ارائه می هـایحـلراهدر آینده، 

 یادگیری مدل امکان بازنگری در کلیه مراحل را دارد.

 های جذابمشکل چالش راه حل-6

در مسائل پر چالش توجه اصلی روی روشن کردن اهداف و پیدا کردن 

-حلهایی که در مقایسه با راهحلهای جذاب متمرکز است و نه ارائه راهراه
 ها بهترین باشند.آمده از سایر روش های بدست

کنند تا روابط مدل پویایی سیستم به مدیران کمک می

سیستمی که در آن درگیرند و تصمیماتشان بر آن ها 

های اثرگذارند، درک نمایند. درک چگونگی تعامل میان حلقه

شود به مدیران بازخورد موجب شناسایی رفتار سیستم می

 راهکارهایی را نشان دهد.

 (SASD)پویایی سیستم -آشکارسازی مفروضات استراتژیکرویکـرد -4-2

منطبق با مراحل هر دو روش شناسی و فرا ترکیب  SASDبا توجه به معرفی دو روش سیستمی چارچوب فراترکیب 

چارچوب فرا ترکیب مداخله سیستمی مفروضات استراتژیک پویایی سیستم را  1چندگانه تشریح داده شده است. شکل

و چرخه یادگیری فرآیند  SDو  SASTشود مراحل مربوط به روش شناسی دهد. همانطور که مشاهده مینشان می

 شود.دهد. در ادامه به تشریح مراحل پرداخته میریزی مسائل سازمانی را نشان میمهسازی را در برنامدل
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 SASDچارچوب فرا ترکیب مداخله سیستمی مفروضات استراتژیک پویایی سیستم  : 1شکل 

باشد. مرحله سه و چهار به طراحی مدل و مرحله یک و دو مربوط به شناسایی مسئله و ساختاردهی دقیق مسئله می

کارهای توافقی و قابل اجرای سیستمی قرار دارد. پردازد و مرحله پنجم و ششم در راستای رسیدن به راهتحلیل آن می

 سازی جریان دارد. مرحله هفتم یادگیری سیستم را دربردارد، اگر چه چرخه یادگیری در کل فرآیند مدل
 دهد.خالصه مراحل این روش شناسی را نشان می 3جدول 

 SASDمراحل فرا ترکیب مداخله سیستمی مفروضات استراتژیک پویایی سیستم  : 3جدول
 تشریح  مرحله

اول
 

شناسایی ذینفعان و  -یک
 تصمیم سازان سازمانی مسئله

سازی به شناسایی ذینفعان درون و برون منطبق با موقعیت ساختارنیافته مسئله و هدف مدل
اساس ساختار سازمانی و هرم وظیفه سازمانی سازمانی بپردازید. ذینفعان درون سازمانی بر 

منطبق با تصمیم سازان و درگیران مسئله مورد پژوهش به  سپس باشندقابل شناسایی می
-در درون هر گروه هدف آن است که همگرایی چشمتشکیل کارگروه هایی پرداخته می شود. 

 اندازها بیشینه شود تا فرآیند های گروهیِ سازنده تحقق پیدا کند.

تشکیل گروه ها بر  -دو
مبنای چشم انداز متضاد در حل 

 مسئله

دو
 م

آشکارسازی پیش  -یک
فرض های موثر بر ساختار 

 مسئله
های علّی بروز مسئله را با توجه به جهان بینی و چشم انداز گروهی و بر شناسایی پیش فرض

به مباحث دیالکتیکی مفروضات بین گروه ها بپردازند تا به توافق نسبی  SASTمبنای روش 
بررسی روندها و  -دو بررسی روندهای موجود مسئله برسند.  گروهی در مورد فرضیه پویای مسئله

 طراحی فرضیات پویای مسئله

سوم
نمودار علی و ساخت مدل پویا پرداخته منطبق با پویایی سیستم به طراحی ساختار مفهومی و  طراحی مدل مفهومی -یک 

شود. باید توجه داشت که کلیه نمودارها با توجه به اجماع نظر گروه های درگیر، مورد می
مباحثه دیالکتیکی قرار خواهند گرفت و در صورت لزوم تعدیل و تغییر خواهند کرد تا در نهایت 

 نمودار علیطراحی  -دو

طراحی مدل پویا  -سه
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 تشریح  مرحله
 به مدل های مورد توافق نسبی گروهی برسیم. مسئله

چهار
 م

 تحلیل حساسیت مدل پویا
تحلیل حساسیت مدل پویا جهت شناسایی نقاط اهرمی مسئله است. در این مرحله پیش 

های علی آشکارسازی شده مورد آزمون قرار خواهند گرفت و رفتار سیستم در مواجهه فرض
 با تغییرات فرضیات سنجیده می شود.

پنج
 م

ارائه راهکارهای حل  -یک
 مسئله بر مبنای پیش فرض ها

با توجه به مدل پویای مسئله از کارگروه ها خواسته می شود به شناسایی و ارائه راهکارهایی 
منطبق با فرضیات خود بپردازند. بدین منظور ابتدا لیستی از راهکارهای ارائه شده از هر یک 

آنها خواسته می شود به رتبه بندی راهکارهای خود بر  شود و ازاز کارگروه ها خواسته می
 مبنای دو معیار بپردازند.

 رتبه بندی راهکارها -دو

شم
ش

 

 سیاست گذاری حل مسئله

توان استفاده کرد . از مدل برای طراحی و ارزیابی سیاست های مختلف در جهت بهبود ، می
کند و سپس مجددًا تغییر ایجاد میسیاست های مختلف ، در پارامترهای مختلف در مدل 

کند و تاثیر این سناریوها را بر متغیرهای سازی میمدل را با مقدار جدید برای پارامتر شبیه
 دهد. مدل مورد ارزیابی قرار می

هفتم
 

 چرخه یادگیری

شد، موجب سازی، بازخوردهایی که از مداخله در موقعیت مسئله ایجاد در طول فرایند مدل
گردد. کنندگان از مسئله که به بازنگری در مراحل قبلی منجر میفهم اولیه مشارکتتغییر 

 ی بزرگتر یادگیری و اقداماتی که پیوسته در سازماندر یک چرخهسازی مدلعالوه بر آن 
 گیرد، قرار دارد.صورت می

 

 نتیجه گیری -3

های شناسی سیستمی مکمل که محدودیتبه جستجوی روش چندگانه های سیستمیدر این پژوهش پس از مرور روش

-شناسیزمان از روشاستفاده همشناسی چندگانه، بر مبنای چارچوب روشپویایی سیستم را برطرف کند، پرداخته شد. 
آشکارسازی مفروضات رویکـرد بنابراین  .[14-13] در مراحل مختلف یک مداخله توصیه شده است SASTو  SDهای 

دو رویکرد سیستمی،  حاصل از تلفیق سیستمی چندگانه شناسییک روشبه عنوان  (SASD) استراتژیک پویایی سیستم

که به جهت مداخله سیستمی در موقعیت مسئله در نظر گرفته شده  است SASTو رویکرد  SDمختلف،  پارادایماز دو 

برای   SASTو SD از ترکیب برخی از مراحل ، یک چارچوب فکری جدید و خالقانه است که SASDشناسی. روشاست

های قدرت یکسان درگیران مسئله طراحی و مراحل این فراترکیب تشریح داده حل مسائل پیچیده سازمان در موقعیت

نفعان های مسائلی با ذیشناسی مناسب برای موقعیتگران در جستجوی یک روشچه پژوهششده است. بنابراین چنان

های استراتژیک تمایل ریزینفعان با اهداف متفاوت و سطح قدرت یکسان باشند و در برنامهافق و یا ذیبا اهداف مورد تو

تواند ترکیبی مناسب برای می SASDنفعان و درگیران مسئله وجود داشته باشد، استفاده از به کار تیمی در میان ذی

 رسیدن به راه حل مسائل پیچیده سازمان در نظر گرفته شود.
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