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چکـیده
امروزه با ایجاد بازار رقابتی در عرصه جهانی ،هدف اصلی سازمان ها حفظ حاشیه سود مناسب از طریق جلوگیری از ایجاد
هزینه های مازاد در فرآیند های تولید محصوالت و ارائه خدمات می باشد ،در این راستا استقرار سیستم هزینه های کیفی
سازمان جهت دستیابی به این هدف ،بسیار ضروری است .در این پژوهش عوامل موثر بر بلوغ سیستم هزینه های کیفی
سازمان با انجام تحلیل عامل اکتشافی روی شاخص های استخراج شده از ادبیات موضوع که از طریق پرسشنامه به تایید
خبرگان رسیده است ،تعیین شده و سپس با انجام تحلیل عاملی تاییدی ،شاخص های نهایی و روابط بین عوامل ،مشخص
شده است ،سپس با توسعه مدل بلوغ سیستم هزینه های کیفی سازمان مبتنی بر این شاخص ها و عوامل و توسط ابزار
پرسشنامه و نظر خبرگان منتخب ،سطوح مختلف بلوغ و اولویت هر کدام از عوامل و شاخص ها در هر سطح از آن از
طریق آزمون های کای دو و فرید من ،تعیین می گردد .با این مدل سازمان توانمندی الزم برای تعیین جایگاه فعلی خود و
برنامه ریزی به منظور حرکت در پیوستار بلوغ را کسب خواهد نمود.

واژگـان کلـیدی :هزینه های کیفی ،مدل بلوغ سیستم هزینه های کیفی ،عوامل حیاتی موفقیت ،مدل معادالت ساختاری

 -1کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و صنعت تهران؛ (نویسنده مسئول) m.zolfaghari1357@gmail.com

 -2دانشیار دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و صنعت تهران
 -3دانشیار دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و صنعت تهران

1

 -1مقدمه
همواره سازمان ها در پی جذب مشتریان از طریق ارائه محصوالت و خدمات با کیفیت باال و قیمت کمتر از رقبا می باشند .لذا
در این رقابت سخت ،شرط ماندگاری سازمان ها ،حفظ کیفیت و کاهش هزینه ها است ،تا با افزایش میزان سود ناشی از فروش،
سازمان خود را در بازار رقابتی 0تثبیت نمایند .شناسایی هزینه های جاری در سازمان و حذف و یا کاهش آنها ،با افزایش حاشیه سود
سازمان ها همراه است ،لذا سازمان های موفق دنیا از سیستم هزینه های کیفی برای شناسایی و کنترل هزینه ها استفاده می کنند.
مفهوم هزینههای کیفی 9برای افراد مختلف دارای معانی متفاوتی است .برخی آنرا معادل هزینه های دستیابی به کیفیت دانسته و
برخی ا ین اصطالح را به معنی هزینه اجرایی واحد کیفیت تعریف می نمایند .برداشت و تعبیر متخصصان کیفیت از هزینه های
کیفی ،مخارج ناشی از کیفیت پایین است و گرایش عمومی نیز به سمت پذیرش تعبیر متخصصان کیفی دیده میشود .هزینه های
کیفی را می توان به معنی مخارج ناشی از کیفیت غیر رضایتبخش تلقی کرد (کامپانال .)0222 ،با بکارگیری سیستم هزینه های
کیفی و درک و شناخت عناصر و عوامل موثر بر آن و همچنین شناخت فرصتهای بهبود و بهره برداری از آنها ،به مرور زمان
سازمان در این سیستم به نوعی بسندگی و بلوغ 3خواهد رسید .بر اساس تعریف موسسه نرمافزار 0در استاندارد  ،0CMMIبلوغ
عبارتست از پتانسیل رشد توانمندیها .بلوغ یک پیوستار است نه نقطه پایان ،لذا نیاز است تا در آن سطوح مختلف برای دستیابی به
تعالی سازمانی 6در سیستم هزینه های کیفی تبیین گردد .واژه تعالی یا سرآمدی به مفهوم دست یابی به سطحی برتر از نتایج مورد
انتظار به کمک استفاده از فرآیند ها و ساز و کارهای مناسب و بوسیله انجام امور به بهترین شکل ممکن است .تعالی در مرتبهای
بسیار باال قرار گرفته وگاه ممکن است دست یابی به آن میسر نباشد ،بنابراین باالترین سطح پیوستار بلوغ ،تعالی است.

 -2مبانی نظری پژوهش
 1-2مفهوم هزینه کیفیت
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نامیده اند .در برخی از
یا "هزینه کیفیت
برخی از جمله هارینگتون 0و گرینا هزینه کیفیت را "هزینه بی
سازمان ها ،هزینه های رسیدن به کیفیت مطلوب را معادل هزینه های کیفیت می دانند و برخی دیگر هزینه های عملیاتی واحد
کنترل کیفیت مانند تجهیزات ،حقوق و دستمزد و غیره را با هزینه های کیفیت یکسان در نظر می گیرند اما کارشناسان و
متخصصان کیفیت و نظریه پردازانی که در این زمینه فعالیت می کنند ،هزینه های کیفیت را با هزینه هایی که از کیفیت پایین و
نامطلوب ناشی می شود ،معادل می دانند (دال و پالنکت.)0220 ،
1

کیفیتی"2

ضعیف"05

 2-2عوامل موثر بر سیستم هزینه های کیفی
در این بخش ،ابتدا به بررسی دالیل ناکامی سیستم هزینه های کیفی در سازمان از طریق کنکاش در تحقیقات منتشر شده،
پرداخته و سپس عواملی که بیشترین میزان تاثیر در سیستم هزینه های کیفی سازمان ها را دارند ،تبیین می گردند .پس به منظور
درک بهتر هر کدام از این عوامل الزم است ،بعد از تعریف دقیق ،ابعاد و جنبه های مختلف آنها مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد .تا
با شناخت زوایای پنهان ،در جهت آشنایی هر چه بیشتر با آنها گام برداشته شود .این ناکامی ها عمدتا ناشی از بی توجهی و عدم
درک هدف های اصلی و اساسی ،یعنی نشان دادن وسعت و اهمیت مسئله کیفی مورد نظر و شناسایی و تعیین پروژه های بهبود
است (جوران و گرینا .)0250 ،اگر چه هزینه یابی کیفیت در سطح مطالعات نظری مورد توجه و عالقه بسیاری از پژوهشگران مالی
قرار گرفته است ،اما دستاوردهای عملی در این حوزه زیاد موفق نبوده اند .مطالعات انجام شده در ارتباط با هزینه های کیفیت مانند
ایتنر ،00اندرسون 09و اسدیتول ،03اسچیفاروا 00و تامسون 00نمونه هایی از پژوهش های علمی گسترده ای است که در این حوزه
صورت گرفته ولی در عمل هیچ گونه بهبود یا اثر ق ابل مالحظه ای را ایجاد نکرده است .عالوه بر این ،گوناگونی معیارهای هزینه
کیفیت به صورت محدود باقی مانده است ،نمونه های کاربرد عملی این سیستم هزینه یابی محدود بوده و اعتبار آنها برای تصمیم
گیری بطور جدی مورد بحث قرار نگرفته است (ماندال و شاه .)9559 ،در مقاله هزینه یابی کیفیت چالش ها و راه کارها (صالحی،
 )0325برخی از دالیل ناکامی در سیستم هزینه های کیفی مطابق شکل  ،0بیان شده است.

1 Compatetive Market
2 Quality Costs
3 Maturity
)4 Software Engineering Institute (SEI
)5 Capability Maturity Model Integration (CMMI
6 Organizational Excellence
7 H.J.Harrington
8 Frank M.Gryna
9 Poor Quality Cost
10 Cost of Poor Quality
11Ittner
12Anderson
13Sedatole
14Schiffauerova
15Thomson
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دالیل ناکامی در سیستم هزینه های کیفی

نبود آگاهی مدیران از مزیت های سیستم
هزینه یابی کیفیت

تنوع گسترده در خواسته های مشتریان و
تغییر پذیری مداوم نیازها

شكل  –1دالئل ناکامي در سیستم هزينه های کیفي (صالحي)1931 ،

مشکل گردآوری اطالعات

بدبینی مدیران
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در تحقیقی با عنوان بررسی موانع توسعه هزینه یابی
کیفی (ستایش و پورقدیری )0311 ،دالیل ناکامی
هزینههای کیفی در سازمان مطابق شکل  9عنوان شده
است .چیس 0گزارش می دهد که بسیاری از برنامه های
دالیل ناکامی هزینه های کیفی
هزینه کیفیت اثر بخش و کارآمد نیستند ،زیرا چیزی جز
یک برآورد مبهم از میزان کاالهای معیوب تولید شده در
کوتاه مدت نمیباشند (چازه.)0221 ،
عدم حمایت کارکنان
ضعف دانش فنی
گوپتا 9و کمبل )0220( 3اظهار می کنند که موفقیت
شكل  –1دالئل ناکامي هزينه های کیفي
در برنامه های هزینه کیفیت ،مستلزم آن است که این
(ستايش و پورقديری)1911 ،
برنامه ها شرایط ذیل را داشته باشند:
 از سوی راهبردهای سازمانی حمایت شوند. جزء الینفک راهبردهای عملیاتی سازمان به شمار آیند. از حمایت مدیران ارشد برخوردار باشند. به جای این که تنها بیانگر مشکالت کیفیت باشند ،مرجعی برای حل و فصل مشکالت کیفیت محسوب شوند. بر پایه هزینه کیفیتی باشند که به درستی محاسبه شده است. در برنامه های تشویقی و پاداش ها لحاظ شده باشند. دارای ماهیت بلند مدت باشند. در مورد آنها به خوبی اندیشیده و برنامه ریزی شده باشند.شفرد )0221( 0اظهار می کند که شکست در برنامه های هزینه کیفیت میتواند به علل ذیل باشد:
 رابطه اندک میان ارقام بخش حسابداری یا مالی با ارقام گزارش شده به عنوان هزینه کیفیت. نقش اندک یا عدم نقش بخش مالی در ارائه این ارقام. درک نادرست آثار پایین بودن کیفیت بر هزینه های اداری ،سربار و فروش. نادیده گرفته شدن آثار ناموفق بودن فرآیند زمانی که منجر به ناموفق بودن تولید نمی شود .برای مثال زمان تلف شدهناشی از فقدان کیفیت.
 عدم اقدام حسابداری در زمینه هزینه های فرصت ،مانند از دست دادن سهم بازار. فقدان اقدام حسابداری برای هزینه های سرمایه در گردش ،برای مثال باال بودن سطح موجودی ها به علت مشکالتکیفی.
 انحرافات هزینه مربوط به هزینه کیفیت به علت مسائل خاصی مانند افزایش در نرخ کاالهای معیوب ،البته این مورد اغلببه وسیله اصالحات انجام شده در استاندارد مورد استفاده ،مخفی میماند.
در مقاله ای با عنوان کاربرد هزینه کیفیت و رابطه آن با بلوغ سیستم کیفیت (سوئر و همکاران ،)9550 ،در خصوص اینکه چرا
بعضی از سازمان ها هزینه های کیفیت را پی جویی نمی کنند ،تحقیقی صورت گرفته است .که دالیل ذیل به ترتیب اولویت آنها
ذکر شده است:
 -فقدان حمایت مدیریت و عدم عالقه مدیریت به پی جویی هزینههای کیفیت.

1Chase
2Gupta
3Campbell
4Shepherd
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 وضعیت یا شرایط شرکت :شرکت مورد بررسی تازه تاسیس است ،در حال رشد است ،نهادی کوچک با سربار کم است،شرکت بسیار کوچکی است و اندازه آن در حال کوچک تر شدن است.
 فقدان دانش چگونگی پی جویی هزینه کیفیت و مزایای برنامههای هزینه کیفیت. عدم درک منافع هزینه های کیفیت توسط سازمان ها و یا اینکه سازمان ها نیاز دارند روی حوزه های با اهمیت تر ازهزینه کیفیت تمرکز کنند.
 سایر عوامل شامل عدم کفایت سیستم های رایانه ای و حسابداری مورد نیاز برای ردیابی کردن هزینه های کیفیت. پرس کال 0و دال )0226( 9دالیل زیر را برای عدم ردیابی هزینه های کیفیت توسط مدیریت ذکر کرده اند: فقدان درک مفهوم و اصول هزینه یابی کیفیت توسط مدیریت. فقدان شدید اطالعات و داده ها. ماهیت منفعت جویی شرکتویلیام 3و همکاران ( )0222در بازنگری مدیریت هزینه یابی کیفیت ،چنین اظهار می دارد " :واضح است که سیستم های
حسابداری موجود ،محدودیت های اساسی در توسعه بیشتر کاربرد و استفاده از هزینه کیفیت دارند" .جانسون )0220( 0فقدان
حمایت مدیریت ،فقدان سیستم های کافی برای پی جویی هزینه های کیفیت ،فقدان دانش درباره چگونگی ردیابی هزینه های
کیفیت و بی ارزش دانستن آن و وضعیت اقتصادی و عمر شرکت را از جمله عوامل موثر در عدم پی جویی هزینه های کیفی در
سازمان عنوان می نماید .با توجه به تحقیقات صورت گرفته در خصوص دالیل ناکامی و همچنین عدم پی جویی سیستم هزینه
های کیفی در سازمان ،نتیجه گرفته شد که عوامل متعددی در سیستم هزینه های کیفی سازمان موثر هستند که محققان مختلف
با واژگان متفاوت از آنها یاد کرده اند .این عوامل به همراه شاخص های آنها از طریق بررسی دقیق و محتوایی مطالب منتشر شده
در این خصوص ،در قالب  0عامل و  00شاخص ،استخراج گردید که مطابق جدول  0می باشد.
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 3-2تشریح مدل بلوغ سیستم هزینه های کیفی سازمان
با بررسی و تحقیق در متون منتشر شده ،مدلی که بلوغ سیستم هزینههای کیفی سازمان را نمایش دهد ،یافت نشد ،لذا با توجه
به بررسی مدل های مختلف جهانی ،مدل بلوغ توسعه فرآیند نرم افزار شکل  3به عنوان مدل الگو ،انتخاب گردید ،که ساختار مدل
بلوغ سیستم هزینه های کیفی سازمان ،با الگو برداری از مدل بلوغ توسعه فرآیند نرم افزار ،دارای سه بعد عمده می باشد (نیازی،
 ،)9550که به شرح ذیل توضیح داده شده است.
جدول  -1عوامل و شاخص های موثر بر سیستم هزينه های کیفي سازمان
عامل
مسئولیت مدیریت

وضعیت یا شرایط
سازمان

مشارکت کارکنان

زیر ساخت
دانش

شاخص
تعهد مدیریت
مسئولیت و اختیار
ارتباطات داخلی
عمر سازمان
وضع اقتصادی سازمان
اندازه سازمان
تجربه
ایجاد انگیزش
فرهنگ سازمانی آفریننده
وسایل مربوطه به فرآیند های هزینه یابی
محیط کار
خدمات پشتیبانی
درک عناصر سیستم هزینه های کیفی
مدیریت دانش
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بعد سطوح بلوغ
این مدل دارای چهار سطح بلوغ می باشد که هر کدام از سطوح دارای یک سری عوامل حیاتی موفقیت است .لذا سطوح بلوغ
مدل سیستم هزینه های کیفی با اعمال تغییرات در مدل توسعه فرآیند نرم افزار ،مطابق شکل  ،0توسعه یافته است.
 سطح یک یا اولیه :این سطح بیان می کند که پیاده سازی به صورت تعریف نشده و نامنظم است.
 سطح دو یا آگاهی :در این سطح سازمان نحوه استقرار و مزایای سیستم هزینه های کیفی را درک نموده است.
 سطح سوم یا تعریف شده :د ر این سطح فرآیند ها به خوبی توصیف و درک شده اند و همچنین استاندارها ،رویه ها ،ابزار و
روش ها شرح داده شده و مستند و یکپارچه شده است.
 سطح چهارم یا بهینه :در این سطح که باالترین سطح بلوغ است ،سازمان از دانش الزم برای بهبود مستمر فرآیند ها بهره می
گیرد.

شكل  -4مدل بلوغ سیستم هزينه های کیفي

بعد عوامل حیاتی موفقیت :2در این مدل به جای استفاده از محدوده های فرآیندکلیدی که در مدلهای بلوغ دیگر بسیار رایج
است ،از عوامل حیاتی موفقیت استفاده شده است .لذا پیاده سازی و اجرای موفق سیستم هزینه های کیفی در سازمان ،می بایست
بر اساس عوامل حیاتی موفقیت باشد.
بعد سنجش شاخص های بلوغ :در مرحله سنجش بلوغ سازمان ،از ابزار پرسشنامه استفاده می شود ،پرسشنامه ای بر اساس
شاخص های تایید شده طراحی و در سازمانهای مورد مطالعه ،ارائه می گردد.

 -3روش پژوهش
نوع تحقیق از نظر هدف ،کاربردی است و جامعه آماری این تحقیق ،اشخاص حقیقی که در انجمن مدیریت کیفیت ایران ،در
حال فعالیت هستند ،انتخاب گردید .مطابق سایت اینترنتی 3رسمی این انجمن ،تعداد اشخاص حقیقی آن بالغ بر  005نفر می باشد،
که مالک تعیین این جامعه آماری به منظور تایید عوامل و شاخص های تحقیق و تعیین سطوح بلوغ مدل ،دانش و تجربه در حوزه
سیستم مدیریت کیفیت و همچنین سیستم هزینه های کیفی بوده است .انجمن مدیریت کیفیت ایران شامل اساتید محترم دانشگاه،
1 Maturity Level Dimension
2 Critical Success Factors Dimension
3 www.iranqms.ir

5

دانشجویان دکتری ،مدیران و کارشناسان می باشند که اکثرا در حوزه های ذکر شده در حال فعالیت و یا تدریس بوده و یا دارای
کتاب و مقاالت منتشر شده هستند.

 1-3فرضیه های پژوهش
بر اساس مطالعات اولیه فرضیات پژوهش به صورت ذیل
تعریف شدند.
فرضیه  :0بین هر کدام از  0عامل تحقیق با بلوغ سیستم هزینه
های کیفی سازمان رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه  :9بین هر کدام از  00شاخص تحقیق با بلوغ سیستم
هزینههای کیفی سازمان رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه  :3مدل نظری اولیه روابط بین عوامل تحقیق مطابق
شکل  0میباشد.

مشارکت کارکنان
زیر ساخت

مسئولیت مدیریت

شرایط سازمان
دانش
شكل  -5مدل نظری اولیه روابط بین عوامل تحقیق

 2-3روش و ابزارهای جمع آوری داده ها
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منابع دست اول این تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان حاصل شده است .پرسشنامه حاوی سئواالت بسته
است ،سئواالت باز به دلیل اینکه مستلزم صرف وقت بیشتر بوده و در نتیجه درصد بازگشت آن کم است (بایلی ،)0201 ،طراحی
نشده است .در طراحی پرسشنامه سعی بر این بود تا سئواالت ساده ،دقیق و روشن باشد و همچنین به منظور افزایش انگیزه افراد
در پاسخگویی ،پرسشنامه کامپیوتری که از طریق پست الکترونیک ارسال شده ،با طراحی فرمت مناسب در نرم افزار اکسل ،تنها با
یک کلیک موس ،گزینه ها قابل انتخاب بوده و زمان پاسخگویی بسیار کاهش مییافت .مصاحبه های انجام شده ،منظم یا سازمان
یافته 0بوده و از طریق تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری صورت گرفته است.

 3-3آزمون های روایی و پایایی
در این تحقیق جهت سنجش روایی پرسشنامه ها ،از نظر  05نفر از خبرگان استفاده گردید ،که بعد از انجام اصالحات
پیشنهادی ،مورد تایید قرار گرفت .برای سنجش پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ در نرم افزار  Spssاستفاده گردید،
پایایی در دو مرحله ،مرحله اول پیش از آزمون و توسط گروه منتخب خبرگان و در مرحله دوم پس از آزمون و توسط خبرگان ،مورد
سنجش قرار گرفت که نتایج بدست آمده مطابق جدول  9ارا ئه شده است و با توجه به این که اعداد بدست آمده تماما بین  5.0تا
 5.2می باشد ،نشان از پایایی مناسب پرسشنامه های تحقیق است.

 4-3بررسی و تایید عوامل و شاخص های استخراج شده توسط خبرگان
بدین منظور عوامل و شاخص های موثر بر سیستم هزینههای کیفی سازمان در قالب پرسشنامه شماره  0طراحی گردید ،و با
توجه به این که حجم نمونه از طریق فرمول کوکران  053نفر تعیین شده بود ولی به منظور افزایش سطح اطمینان نتایج و کاهش
خطای اندازه گیری ،تعداد نمونه به  095نفر افزایش یافت که معادل  10.0درصد از خبرگان در ارسال جوابیه مشارکت داشتند .الزم
به ذکر است که ارسال پاسخ نامه ها از طریق پست الکترونیک ،مراجعه حضوری و پست ،صورت گرفته و از طریق نرمافزارهای 22
 Spssو  ،Lisrel 8.5تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی به منظور ارائه مدل نظری ،صورت گرفته است.
جدول  -3ضريب آلفای کرونباخ در پرسشنامه های تحقیق
پرسشنامه

شماره 1

شماره 3

شماره 9

پیش از آزمون
تعداد خبرگان

5.009
35

5.090
00

5.090
05

پس از آزمون
تعداد خبرگان

5.020
095

5.050
09

5.256
65

 5-3تعیین سطح هر عامل بر مبنای مدل بلوغ
با توجه به سطوح بلوغ تعریف شده سیستم هزینه های کیفی در سازمان در بند  ،3-9پرسشنامه دوم به منظور نظر خواهی از
خبرگان جهت تعیین سطح هر کدام از عوامل موثر بر هزینه های کیفی در سطوح بلوغ مدل ،طراحی گردید و برای خبرگان ارسال
1 Structured Interview
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شد .از  05پرسشنامه ارسالی تعداد  09پاسخ نامه برگشت داده شد .سپس اطالعات جمع آوری شده توسط آزمون کای دو مورد
تحلیل قرار گرفت و سطح هر کدام از عوامل در مدل بلوغ هزینه های کیفیت تعیین گردید.

 -4تجزیه و تحلیل داده ها
 1-4تحلیل عاملی

اکتشافی1

 .2-4تحلیل عاملی

تاییدی5

به منظور بررسی روابط بین متغیرهای پنهان و آشکار و همچنین متغیرهای پنهان با یکدیگر ،با استفاده از نرم افزار Lisrel

 ،8.5تحلیل عامل تاییدی صورت گرفت و برازش مدل در سه مرحله ،ارزیابی کلی ،ارزیابی بخش اندازه گیری و ارزیابی بخش
ساختاری ،مورد بررسی قرار گرفت (کالنتری )0329 ،که شاخص های برازندگی بدست آمده مطابق جدول  ،3در ستون قبل از
اصالح ،آورده شده است .با توجه به مقدار بدست آمده برای آماره ریشه میانگین مربعات خطای تقریب ،6در این حالت مدل از
برازش متوسط برخوردار بوده و شاخصهای دیگر نیز از مطلوبیت الزم برخوردار نیستند ،لذا میبایست مدل اصالح گردد ،لذا بعد از
اضافه نمودن مسیر درمدل در جهت اصالح آن ،آماره ریشه میانگین مربعات خطای تقریب به  5.501کاهش یافته که حاکی از
برازش کلی مدل می باشد همچنین در این حالت شاخص های دیگر نیز مطابق جدول  ،3در بازه مطلوب قرار گرفته اند .در جهت
بررسی تعمیم پذیری شاخص های تحقیق ،با توجه به مقادیر بدست آمده برای شاخص های مسئولیت و اختیار ،ایجاد انگیزش و
مدیریت دانش به دلیل اینکه مقدار  tآنها در بازه بین  +0.26و  -0.26می باشد ،معنی دار نیستند ،بنابراین می توان آنها را حذف
نمود که در این جا برابر با صفر تثبیت می شوند (ساریس و استرانخور )0210 ،پس باید دو نکته را مد نظر قرار داد ،اول اینکه حذف
یک پارامتر از مدل ،باید مبنای تئوریکی داشته باشد ،نه مالحظات آماری ،دوم اگر از لحاظ تئوری این پارامترها تصدیق شوند ،در
چنین مواردی بهتر است در مدل باقی بمانند زیرا ممکن است حجم نمونه کوچک باشد و قادر به تعیین معنی داری واقعی چنین
پارامتری نباشد (جورسکوگ و سوربوم)0212 ،
لذا در خصوص بررسی فرضیه  9تحقیق ،موارد ذیل نتیجه می گردد.
 بین شاخص آشکار تعهد مدیریت و عامل پنهان مسئولیت مدیریت رابطه معنی دار وجود دارد. بین شاخص آشکار مسئولیت و اختیار و عامل پنهان مسئولیت مدیریت رابطه معنی دار وجود ندارد. -بین شاخص آشکار ارتباطات داخلی و عامل پنهان مسئولیت مدیریت رابطه معنی دار وجود دارد.
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به منظور تحلیل عوامل موثر بر بلوغ هزینه های کیفی در سازمان ،اطالعات گرد آوری شده از  095نمونه ،با استفاده از نرم
افزار  ،Spss 22مورد پردازش قرار گرفته و تحلیل عامل اکتشافی بر روی متغیر های تحقیق انجام شده است .کسب عدد 5.030
در آزمون کا ام او ، 9نشان از متعادل بودن داده ها و متغیرها دارد (اصغری ابواسحق ،)0316 ،بنابراین لزومی به حذف متغیرها برای
دستیابی به عدد باالتر در این تحقیق نیست ،زیرا محدود کردن بیش از حد متغیر ها در مدل یا حذف متغیر های نهفته مهم یا
متغیر های آشکار ،منجر به افزایش خطا در مدل تاییدی خواهد شد (کالنتری .)0329 ،مقدار آزمون بارتلت نیز با سطح خطای 3
کمتر از  5.50معنی دار است که نشان می دهد ماتریس همبستگی عامل ها با متغیرها ،یک ماتریس واحد نیست .در این مطالعه از
مجموعه  00متغیر 0 ،عامل ساخته شده که این عوامل در مجموع  01.030درصد از تغییرات کل متغیرهای آشکار را نشان می-
دهند .همبستگی باالی متغیرها با عامل های مرتبط ،بعد از چرخش واریماکس کایزر، 0نشانگر سنخیت باالی آنها با هم می باشد،
از آنجایی که این متغیرها ،تماما در گروه های تعریف شده قبلی خود بار گرفته اند ،بنابراین از تغییر نام عوامل در اینجا اجتناب شده
است .با توجه به موارد عنوان شده تا به این جا ،در خصوص بررسی فرضیه  0تحقیق ،موارد ذیل نتیجه می گردد.
 بین عامل مسئولیت مدیریت و بلوغ سیستم هزینه های کیفی رابطه مثبت وجود دارد. بین عامل وضعیت و یا شرایط سازمان و بلوغ سیستم هزینه های کیفی رابطه مثبت وجود دارد. بین عامل مشارکت کارکنان و بلوغ سیستم هزینه های کیفی رابطه مثبت وجود دارد. بین عامل زیر ساخت و بلوغ سیستم هزینه های کیفی رابطه مثبت وجود دارد. بین عامل دانش و بلوغ سیستم هزینه های کیفی رابطه مثبت وجود دارد.در اینجا ماهیت فرضیه ساز بودن تحلیل عاملی اکتشافی آشکار می شود ،بدین صورت که متغیرهای آشکاری که در هر کدام
از عوامل مرتبط با خود بار گرفته اند به منظور تایید روابط بین متغیرهای پنهان و آشکار و همچنین روابط بین متغیرهای پنهان با
همدیگر ،از طریق انجام تحلیل عامل تاییدی ،مورد بررسی به منظور تایید و یا رد ،قرار می گیرند.

1 Exploratory Factor Analysis
2 Kaiser-Meyer-Olkin
)3 Significance Level (sig
4 Varimax
5 Confirmatory Factor Analysis
6 Root Mean Squared Error Of Approximation
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بین شاخص آشکار عمر سازمان و عامل پنهان وضعیت یا شرایط سازمان رابطه معنی دار وجود دارد.
بین شاخص آشکار وضع اقتصادی سازمان و عامل پنهان وضعیت یا شرایط سازمان رابطه معنی دار وجود دارد.
بین شاخص آشکار اندازه سازمان و عامل پنهان وضعیت یا شرایط سازمان رابطه معنی دار وجود دارد.
بین شاخص آشکار تجربه و عامل پنهان مشارکت کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد.
بین شاخص آشکار ایجاد انگیزش و عامل پنهان مشارکت کارکنان رابطه معنی دار وجود ندارد.

مقادير بعد از اصالح

0.09
5.501
5.10
5.10
5.25
5.23
5.23
5.11
66
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جدول  -9شاخص های برازندگي قبل و بعد از اصالح مدل
شاخص های برازش مدل
مقادير مطلوب
مقادير قبل از اصالح
≥3.55
0.10
df / χ9

≥5.51
≤ 5.1
≤ 5.2
≤ 5.2
≤ 5.2
≤ 5.2
≤ 5.2
≤5

5.516
5.02
5.16
5.12
5.29
5.29
5.10
60

RMSEA
AGFI
NFI
NNFI
CFI
IFI
GFI
Degree of Freedom

بین شاخص آشکار فرهنگ سازمانی آفریننده و عامل پنهان مشارکت کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد.
بین شاخص آشکار وسایل مربوطه به فرآیند های هزینه یابی و عامل پنهان زیر ساخت رابطه معنی دار وجود دارد.
بین شاخص آشکار محیط کار و عامل پنهان زیر ساخت رابطه معنی دار وجود دارد.
بین شاخص آشکار خدمات پشتیبانی و عامل پنهان زیر ساخت رابطه معنی دار وجود دارد.
بین شاخص آشکار درک عناصر سیستم هزینه های کیفی و عامل پنهان دانش رابطه معنی دار وجود دارد.
بین شاخص آشکار مدیریت دانش و عامل پنهان دانش رابطه معنی دار وجود ندارد.

بنابراین  3شاخص از  00شاخص معنی دار نیستند و می توان آنها را از مدل حذف نمود ولی با توجه به دالئل ذکر شده ،در
مدل نگه داشته می شوند .در انتها روابط بین متغیرهای نهفته درونی و بیرونی مورد بررسی قرار گرفته که در این جا مسیرهایی که
مقدار  tآنها بین  +0.26و  -0.26می باشد ،فاقد معنی هستند .لذا در خصوص بررسی فرضیه  3تحقیق ،موارد ذیل نتیجه می گردد.
 بین عوامل پنهان مسئولیت مدیریت و وضعیت یا شرایط سازمان رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین روابط ذیل که در مدل اولیه لحاظ نشده بود ،کشف شده است. بین عوامل پنهان وضعیت یا شرایط سازمان و زیر ساخت رابطه معنی داری وجود دارد. بین عوامل پنهان زیر ساخت و دانش رابطه معنی دار وجود دارد. در شکل  6مدل نظری نهایی روابط بین عوامل تحقیق آورده شده است.مشارکت کارکنان

T-value= 2.95

مسئولیت مدیریت

T-value= 2.46

دانش
T-value= 2.87

زیر ساخت

T-value= 3.21
T-value= 2.71

شرایط سازمان

شكل  -6مدل نظری نهايي روابط بین عوامل تحقیق

 3-4محاسبه وزن شاخص ها و عوامل
برای محاسبه وزن هر یک از شاخص ها از روش میانگین موزون استفاده شده است .بدین منظور ،ارزش هر گویه که بر اساس
طیف لیکرت ،عددی بین  0تا  0است در فراوانی نسبی هر یک از گویه ها که بر اساس داده های استخراج شده از پرسشنامه اول
بدست آمده است ،ضرب می شود .مجموع این حاصل ضرب ها ،ارزش هر شاخص را بدست می آورد .بعد از محاسبه ارزش
8

محاسبه شده مربوط به شاخص های عوامل ،مجموع این ارزش ها محاسبه می گردد .این مجموع به عنوان ارزش محاسبه شده
عامل مورد نظر ،استفاده می شود.

 4-4تعیین سطح و اولویت بندی عوامل و شاخص ها
برای تعیین اینکه در هر سطح از مدل بلوغ سیستم هزینه های کیفی سازمان ،چه عواملی قرار دارد ،پرسشنامه دوم تهیه شده و
نظر پیشنهادی خبرگان در مورد سطح مناسب هر یک از عوامل استخراجی ،با توجه به ویژگیهای هر سطح که برگرفته از مدل
بلوغ بهبود فرآیند توسعه نرم افزار بود ،بدست آمد .برای تحلیل اطالعات کسب شده از این پرسشنامه ،از روش کای دو استفاده
شده است همچنین برای رتبه بندی هر یک از متغیر ها و عوامل مرتبط با اجزای بلوغ سیستم هزینه های کیفی در سازمان ،از
آزمون فرید من استفاده شده است ،در این آزمون فرض صفر بر این مبناست که بین وضعیت متغیر ها ،تفاوت معنی داری وجود
ندارد و در عوض فرض یک معنی داری رابطه را نشان می دهد .در صورتی که سطح خطای بدست آمده بیش از  5.50باشد ،در
این صورت فرض صفر قبول می شود به این معنی که متغیرها ،رتبه های یکسانی دارند و در هنگام برنامه ریزی بهبود میتوان
بدون هیچ اولویتی ،هر یک از آنها را مورد توجه قرار داد .در جدول  0سطح هر کدام از عوامل در مدل بلوغ به همراه اولویت آن
ذکر شده است.
جدول  -4سطح عوامل پنهان و اولويت بندی آنها در مدل بلوغ سیستم هزينه های کیفي
سطوح
اولويت اول
اولويت دوم

سطح یک

فعالیتی ندارد
وضعیت یا شرایط شرکت

مسئولیت مدیریت

سطح سه

مشارکت کارکنان

سطح چهار

 -5راهکارها و پیشنهادها
 1-5راهکارها و پیشنهادهای ناشی از تحقیق
به دلیل هزینه های باال و صرف زمان زیاد جهت استقرار سیستم هزینه های کیفی سازمان ،می بایست برنامه ریزی در جهت
کاهش هزینه های کیفی بلند مدت بوده و در برنامه های استراتژیک سازمان حتما مد نظر قرار گیرند دیگر این که ،با توجه به این
که در سطوح مختلف بلوغ ،فعالیت های حیاتی موفقیت تبیین شده است لذا سازمان ها می بایست در پیاده سازی هر کدام از این
فعالیت ها در سازمان خود ،اقدام به الگو برداری از سازمان های موفق نمایند.

 2-5پیشنهادها برای پژوهش های آتی
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زیر ساخت

دانش

سطح دو

به منظور افزایش قابلیت و کارائی تحقیق پیشنهاد می شود که حدود زمان مورد نیاز برای سیر سازمان در پیوستار بلوغ سیستم
هزینه های کیفی ،در سطوح مختلف تبیین گردد.

 3-5مشکالت در هنگام تحقیق
-

عدم تحقیق در خصوص ارائه مدل بلوغ هزینه های کیفی در پژوهش های پیشین.
زمان زیادی صرف پیگیری های مکرر به منظور دریافت پاسخنامه های تحقیق گردید.

 -6نتیجه گیری
تبیین سطوح بلوغ در سیستم هزینه های کیفی ،به دو سوال اساسی در ارزیابی سازمان ها پاسخ خواهد داد:
سئوال اول :وضعیت موجود سازمان در استقرار سیستم هزینه های کیفی به چه صورت است؟
سئوال دوم :برای بهبود و ارتقای وضعیت جاری سازمان در زمینه هزینه های کیفی ،چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
به منظور پاسخ به این سئواالت با توسعه مدل بلوغ سیستم هزینه های کیفی سازمان مبتنی بر عوامل و شاخص های موثر بر این
سیستم ،سطح بلوغ سازمان ها سنجیده شده و وضعیت جاری آنها در استقرار سیستم هزینه های کیفی تعیین می گردد ،سپس با
بررسی شرایط فعلی با شرایط ایده آل ،زمینه های بهبود و ارتقای سازمان تبیین خواهد شد.
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تخصیص و مسیریابی مسئله مراقبت در خانه
به همراه تخصیص محل خدمات پسین

سینا جمشیدی ،1راشد

صحراییان2
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کد مقاله02361 :

چکـیده
خدمات مراقبت در منزل شامل خدمات پرستاری ،پزشکی و غیره میباشد که به صورت هماهنگ شده در منزل بیمار به
بیمار توسط کادر درمانی ارائه میشوند .خدمات مراقبتی و بهداشتی توسط سازمانهای خصوصی ،سازمان بهداشت در
منزل ،بیمارستانها یا مراکز عمومی سازمان یافته با استفاده از کارکنان مجرب فراهم میشوند و یا میتوان آن را شامل
ارائه خدمات حرفهای در این زمینه در محل اقامت بیمار دانست .ازاینرو برنامهریزی و تخصیص منابع برای سازمانهای
ارائهدهنده خدمات یک مساله استراتژیک است که بایستی بدان پرداخته شود .با توجه به مساله خدمات مراقبتی بیماران در
منزل ،در این پژوهش یک مدل ریاضی چند هدفه با در نظر گرفتن اهداف کمینه سازی هزینه های حمل و نقل و حداکثر
سازی رضایت بیماران از دریافت خدمات ارائه شده است .سپس با توجه به چند هدفه بودن مساله مورد مطالعه ،از الگوریتم
ابتکاری محدودیت اپسیلون برای ارزیابی جبهه پارتوی جوابهای بهینه استفاده شده است .سپس از الگوریتم فرا ابتکاری
 NSGAIIبرای صحه گذاری مدل استفاده شد .نتایج این پژوهش نشان می دهد برنامهریزی حوزه ارائه خدمات درمانی
در منزل یک راهبرد ویژه می باشد که می تواند چشم انداز جدیدی را در این حوزه ایجاد نماید و رضایت بیماران را به
ارمغان بیاورد .با توجه به تحلیل های صورت پذیرفته نشان داده شده است که در ابعاد کوچک الگوریتم محدودیت
اپسیلون کارا بوده و در ابعاد بزرگ الگوریتم  NSGAIIکارا است.

واژگـان کلـیدی :متن چکیده ،متن چکیده ،متن چکیده ،متن چکیده ،متن چکیده،

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته مهندسی صنایع ،رشته صنایع ،بهینهسازی سیستمها ،دانشگاه شاهد
 -2استادیار مهندسی صنایع و عضو هیئت علمی مهندسی صنایع ،رشته صنایع ،بهینهسازی سیستمها ،دانشگاه شاهد
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 -1مقدمه
0

خدمات مراقبت در منزل ) (HHCشامل خدمات پرستاری ،پزشکی و غیره میباشد که به صورت هماهنگ شده در منزل
بیمار به بیمار ارائه میشوند .خدمات مراقبتی و بهداشتی توسط سازمانهای خصوصی ،سازمان بهداشت در منزل ،بیمارستانها یا
مراکز عمومی سازمان یافته با استفاده از کارکنان مجرب فراهم میشوند و یا میتوان آن را شامل ارائه خدمات حرفهای در این
زمینه در محل اقامت بیمار دانست .این خدمات بهداشت و درمانی شامل پرستاری ،فیزیوتراپی ،گفتاردرمانی ،درمانهای پزشکی و
کمکهای عمومی به بیماران میباشند(بنتی .)2990 ،2بر اساس یک نظرسنجی از شرکت های  ، HHCروند عملیات اصلی
شرکت های  HHCرا می توان به شرح زیر خالصه نمود:
( )0در مرحله اول ،شرکت  HHCاطالعات را از بیماران جمعآوری میکند .این اطالعات عبارتند از :نام بیمار ،جنس ،سن،
آدرس ،انواع بیماری ها ،عالئم ،زمان پیش بینی خدمات و سایر اطالعات الزم.
( )2سپس شرکت  HHCبا توجه به اطالعات جمعآوری شده و در عین حال توجه به تأمین خدمات مراقبت بهداشتی خانه با
کیفیت باال (به عنوان مثال ،کمک به بیماران در زمان افق اختصاص یافته به آنها و به دست آوردن مقدار مناسب مواد دارویی) و
همچنین به حداقل رساندن هزینههای حمل و نقل ،مسیرهای برنامهریزی شده را طراحی میکند.
( )3در مرحله آخر پرستاران قرار است از بیماران بازدید کنند .هر پرستار به یک مسیر برنامهریزی شده اختصاص داده میشود و
او باید تمام فعالیت های مربوط به سرویس را برای مسیر انجام دهد(لیو2903 ،؛ گرانت)2902 ،
دو پنجرهی زمانی در نظر گرفته میشود .پنجرهی زمانی اول مربوط به بیماران میباشد که در آن پنجره انتظار دریافت خدمات
را دارند و چنانچه پرستار زودتر از پنجرهی زمانی در محل حضور یابد ،باید صبر کند تا زمان مقرر فرا برسد .پنجرهی زمانی بعدی
مربوط به ساعت ابتدا و انتهای کاری پرستاران میباشد که فقط در آن زمان قادر به ارائه خدمت میباشند.
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شکل .1نمايش شماتیك شرکت HHC

همانطور که در شکل 0آمده است ،پرستار به همراه وسیلهی نقلیه و حمل دارو از شرکت یا داروخانه شروع به حرکت کرده و با
حضور در منزل بیمار با توجه به پنجرهی زمانی ،به ارائه خدمت میپردازد .برخی از بیماران نیاز به انجام آزمایش دارند که پرستاران
نمونهها را از بیماران گرفته و همراه خود تا ارائه خدمت به آخرین بیمار حمل میکنند .از آنجاییکه شرکت با چندین آزمایشگاه
قرارداد دارد ،باید مسئله به گونهای برنامهریزی شود که با توجه به آخرین مکان حضور پرستار جهت ارائه خدمت و فاصلهی آن تا
آزمایشگاه انتخابی و همچنین زمان ماندن نمونه آزمایش در صف با توجه به اولویت مشتری کمینه شود و از طرف دیگر برای
افزایش رضایت مشتری ،مدل به دنبال انتخاب آزمایشگاه با کیفیت باالتری میباشد .در این تحقیق مهارت پرستاران نیز در نظر
گرفته شده است .بدینگونه که پرستاران به دستههای مهارتی مختلفی تقسیم میشوند و از طرف دیگر بیماران با توجه به نوع
خدمت دریافتی به پرستاران با سطوح مختلف مهارتی نیازمندند .مدل در این مسئله از طرفی به دنبال کمینه کردن هزینههای حمل
و نقل و آزمایشگاه و از طرف دیگر به بیشینه کردن رضایت مشتریان با در نظرگرفتن حضور پرستار جهت ارائه خدمت در پنجرهی
زمانی و به خدمت در آوردن پرستاران با سطوح مهارتی مورد نظر بیماران و همچنین ارائه جواب آزمایش در کمترین زمان و
باالترین کیفیت ،میپردازد .از آنجاییکه شرکت  HHCبه دنبال حفظ مشتریان خود در راستای افزایش بهرهوری و سوددهی
)1 Home health care(HHC
2 Bennett
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می باشد ،باید تشخیص نوع بیماری به درستی انجام گیرد که درمان نیز متناسب با آن انجام شود .برای نیل به این موضوع در
ابتدای امر باید جواب آزمایشها صحیح باشد که تشخیص نوع بیماری به درستی انجام گیرد .انتخاب آزمایشگاهی با کیفیت باالتر
برای افزایش سوددهی بسیار مهم و حیاتی میباشد و شرکت سعی میکند برای رسیدن به بهترین عملکرد ،به ایجاد تعادل بین
هزینه و رضایت مشتریان بپردازد .افزایش طول عمر یکی از مهمترین موفقیتهای دوران ما است .در سال  ،2902افراد باالی 29
سال و باالتر ./6 ،میلیارد و  00درصد جمعیت جهان بودند .تا سال  2939تعداد آنها به  0/0میلیارد نفر خواهد رسید و  ٪02جمعیت
جهان را تشکیل خواهد داد .تا سال  ،2919این تعداد تا  22درصد افزایش خواهد یافت(گرانتا )2902 ،عالوه بر این ،افزایش
شهرنشینی و مهاجرت باعث می شود افراد مسنتر به تنهایی زندگی کنند .در سالهای گذشته ،جامعه ایرانی با افزایش استثنایی از
امید به زندگی روبرو بوده است :در سال  0029این شاخص در حدود  00سال بود و در سال  2902به حدود  23سال رسیده
است(خداپرست )2906 ،بهبود خدمات برای افراد مسن نیاز به در نظر گرفتن هر یک از بخشهای سیستم مراقبت است به عنوان
مثال ،کلینیک های تخصصی ،خدمات مراقبت از خانه و خانه های سالمندان .تأثیر جامعه پیرامون عمدتا در بخش مراقبت های
طوالنی مدت به وجود می آید که نیازمند طراحی مجدد مراقبت های طوالنی مدت از جمله مراقبت از خود ،مراقبت از خانه و به
ویژه پرستاران خانگی است .از آنجا که هرساله شاهد اشتباهات فراوان پزشکی در تشخیص نوع بیماری و درمان آن هستیم و
همین امر سبب ایجاد هزینههای بسیاری شده است ،پی به ضرورت انتخاب آزمایشگاه با کیفیت باال و درصد خطای پایین میبریم.
شرکتهای  HHCبه دنبال رضایت مشتریان و افزایش متقاضیان میباشند .برای نیل به این هدف باید مشتریان وضعیت
درمانی خود را رو به بهبود ببینند .این امر بدون تشخیص صحیح نوع بیماری و تجویز دارو و ارائه خدمات متناظر آن میسر
نمیگردد .در مقاالت مرور ادبیات توجهی به ادامه روند درمانی بیمار نمیشود که خود خالف واقعیت بوده است.

 -2پیشینه تحقیق
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یوسف زاده ( )0300در پژوهش خود با رویکردی ابتکاری جدید مساله زمانبندی و تخصیص تیم های پزشکی به بیماران را به
صورت یک مساله زمانبندی پروژه با منابع محدود باز تعریف کردند .در این رویکرد با تعریف یک قاعده اولویت پویا و پیاده سازی
شیوه زمانبندی موازی در قالب یک الگوریتم به حل مساله تخصیص یک تیم پزشکی به یک بیمار در منزل پرداختند .از جمله
معیارهای ارزیابی برای بررسی کیفیت جوابهای شدنی حاصل از زمانبندی می توان به کمینه کردن مدت زمان سفر اعضای تیم
های پزشکی ،کاهش ساعات اضافه کاری ،استفاده حداکثری از پتانسیل نیروهای انسانی اشاره کرد .مجموعه جوابهای شدنی مساله
در محدودیت هایی مانند مدت زمان کاری قید شده در قرارداد ،پنجره زمانی سخت هر خدمت ،استراحت اجباری و تخصیص
مطلوب تیم پزشکی به بیماران متناسب با نوع خدمت خواسته شده (توسط بیمار) صدق می کنند .نتایج عددی حاصل از اعمال
الگوریتم پیشنهادی بر روی مسائل کتابخانه ای کولیش ،به منظور تجزیه و تحلیل روش پیشنهادی آورده شده است که نشان از
توانایی باالی این نوع رویکرد تبدیلی جدید در حل مساله  HHCدارد .اکبرپناه ( )0302در پژوهش خود مدلی جهت زمانبندی و
مسیریابی اعزام کادر پزشکی از مراکز درمانی متفاوت اریه می گردد که در آن لزومی به بازگشت کادر پزشکی به همان مرکز
درمانی اعزام کننده نمی باشد .به بیان دیگر نوعی انعطاف درخصوص استفاده از دپارتمانها و مراکز درمانی با توجه به موقعیت
مکانی بیماران در نظر گرفته می شود که همین امر از اتالف زمان بکارگیری کادر پزشکی جلوگیری می نماید .مدل ارایه شده از
نوع برنامهریزی عدد صحیح آمیخته می باشد که نتایج حاصل از مدلسازی نشان می دهد که هر پرستار از کدام مرکز اعزام و به
کدام یک از مراکز بازگردد تا مجموع زمان و هزینه ها کاهش یابد .حسینی( )0302در پژوهش خود پذیرش سیستم های
برنامهریزی منابع سازمانی بیمارستانی ( )HRPپرداخته شده است .لذا ضمن معرفی این سیستم بیان اهمیت جایگاه ویژه آن در
یک جامعه سازمان ،به شناسایی معرفی مدل های رایج در ارزیابی عوامل موثر در پذیرش سیستم های برنامهریزی منابع سازمانی
( )ERPدر یک سازمان بصورت عمومی پرداخته شد .سپس با تاکید بر شرایط خاص بیمارستانی عوامل موثر در این سازمانهای
خدماتی ،مدلی جهت شناسایی ارزیابی عوامل موثر در پذیرش سیستم های برنامهریزی منابع بیمارستانی ( )HRPتوسعه داده
معرفی می شود .توسعه این مدل مبتنی بر مدلهای پایه رایج بوده با استفاده از نظرات خبرگان بخش خدمات درمان بیمارستانی به
روش نمونه گیری گلوله برفی برای مراکز درمانی داخلی بومی سازی شده است .امیرفخریان( )0302در پژوهش خود دسترسی
غیرفضایی به خدمات بهداشتی-درمانی در شهر مشهد مورد تحلیل قرار دادند .برای این منظور ابتدا مدل مفهومی تحقیق با استفاده
از  6شاخص اجتماعی-اقتصادی تاثیرگذار در سطح  0222حوزه آماری ساخته شد .استفاده از مدل تحلیل عاملی در خصوص ویژگی
های اجتماعی-اقتصادی حوزه ها ،منجر به شکل گیری دو عامل اقتصادی و اجتماعی شد که بیش از  %20از کل تغییرات واریانس
ها را تبیین می کند .نتیجه به دست آمده از تحلیل عاملی برای هر حوزه به تفکیک هر عامل در محور مختصات ( )x , yترسیم
شد و جایگاه هر حوزه به دست آمد .نتیجه این بررسی نشان داد که در شهر مشهد وضعیت متفاوتی از نظر شاخص های دسترسی
غیرفضایی قابل مشاهده است؛ به گونه ای که  2012درصد از جمعیت به دلیل پایین بودن جایگاه شاخص های اجتماعی و
اقتصادی ،اولویت نخست برنامه های بهداشتی-درمانی در خصوص ارتقای شاخص دسترسی غیر فضایی به شمار می آیند که این
مسئله می بایست در خصوص توسعه برنامه های بهداشتی و درمانی مورد توجه قرار گیرد .داوهلی( )2929در پژوهش خود با

11

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)12 :زمستان 1011

انتخاب منظمی از ادبیات منتشر شده از سال  2999تا  ، 2900به منظور ایجاد دیدگاه جامعی از برنامه های فعلی روش دینامیک
سیستم که به موضوعات پیچیده مراقبت های بهداشتی می پردازد  ،شکل گرفته است .نتایج نشان می دهد که استفاده از پویایی
سیستم از سال  2903مورد توجه محققان مراقبت های بهداشتی قرار گرفته است .تا به امروز  ،مقاالت مربوط به پویایی سیستم بر
روی موضوعات مختلف مراقبت های بهداشتی متمرکز شده اند .محبوب ترین زمینه های تحقیقاتی در بین مقاالت بررسی شده
شامل موضوعات جریان بیمار  ،چاقی  ،تقاضای نیروی کار و  HIV / AIDSاست .سرانجام  ،کیفیت مقاالت موجود بر اساس
سیستم رتبه بندی پیشنهادی ارزیابی شد و روشهای بهبود کیفیت مدلهای پویایی سیستم مورد بحث قرار گرفت .برهارند( )2902در
پژوهش خود با استفاده از یک سیستم پشتیبان تصمیم و استفاده از شبیه سازی گسسته پیشامد به بررسی نگهداری از سالمندان
پرداخته است و نشان داده شد که استفاده از سیستم شبیه سازی می تواند تا حدودی مشکالت مربوط به نگهداری سالمندان را
کاهش دهد .هافمستر ( )2902در پژوهش خود بیان داشتند که تنها درمان دارویی با مقرون به صرفه بودن هزینه در کاهش ناتوانی
مرتبط با سکته مغزی ایسکمیک حاد ( ،)AISترومبولیز داخل وریدی با فعال کننده پالسمینوژن بافت نوترکیب است اما میزان
استفاده از آن هنوز در اکثر جهان کم است .حداقل نرخ استفاده از ترومبولیز مورد نیاز برای کاهش شیوع ناتوانی مرتبط با سکته
مغزی در سالمندان زن را در سطح جمعیت با استفاده از یک مدل شبیه سازی رویداد گسسته برآورد کردند .این مدل شامل
اثربخشی با توجه به زمان درمان تا  011ساعت و چهار سناریو برای استفاده از ترومبولیز داخل وریدی در بیماران واجد شرایط با
 AISاست :الف) 2؛ .ب)  ٪02ج)  ٪21و د)  .٪09ما با استفاده از داده های مبتنی بر جمعیت  ،شیوع ناتوانی مربوط به  AISرا در
هر سناریو محاسبه کردیم .این شبیه سازی از سال  2992تا  2902با استفاده از نرم افزار  ARENAانجام شده است .میزان فعلی
استفاده از ترومبولیز داخل وریدی  ٪2حداقل تأثیر جمعیت را دارد .افزایش میزان استفاده به بیش از  ٪02حداقل تأثیر جمعیت بر
معلولیت است و باید یک هدف سیاست عمومی باشد .کوون( )2929در پژوهش خود بیان داشتند که در بهداشت عمومی ،وضعیت
سالخوردگان تنها با بار اجتماعی و پزشکی جدی همراه است .در این جمعیت آسیب پذیر ،عوارض عصب روانپزشکی مانند افسردگی
سالخورده و زوال عقل و همچنین شرایط درد مزمن اغلب به طور همزمان اتفاق می افتد .در این پژوهش از یک زن  60ساله را
مورد ارزیابی خدمات مراقبت از درمان با داروهای کره ای در یک محیط بهداشت عمومی ارزیابی نمودند .در طول یک سال ،شدت
درد او (با استفاده از مقیاس رتبه بندی عددی اندازه گیری شد) پس از افت اولیه و مقیاس های عملکرد شناختی (مقیاس افسردگی
سالمندی  -فرم کوتاه کره ای و نسخه کره ای از آزمون دولت کوچک روانی برای زوال عقل) متوسط نشان داده شد .از این رو با
استفاده از رویکرد روش طراحی ازمایشات به ارزایابی سیاست های اجرایی مراقبت از سالمندان زن پرداخته شد.

 -3روش تحقیق
این پژوهش پیرامون یکی از شاخه های سیتم های سالمت انجام پذیرفته شده که در آن کادر پزشکی جهت ارائه خدمات
درمانی به منازل بیماران مراجعه می نمایند .یکی از نواوری های انجام پذیرفته در این پژوهش ،بکارگیری مساله مسیریابی
چندانباره یا چند دپارتمان ( )MDVRPبا فرض انعطاف در انتخاب مبدا و مقصد می باشد .از این رو بیماران پس از اعالم نیاز به
کادر درمانی ،برنامهریزی برای حضور و پاسخ به نیاز های بیماران توسط بیمارستان ها و یا نهادهای خصوصی درمانی انجام می
پذیرد و یک مساله مسیر یابی در پنجره زمانی برای کادر درمانی معرفی می شود.
اندیس ها و مجموعه ها:
𝑗  𝑖,گره ها حضور بیماران برای دریافت خدمات در منزل
𝑉 اندیس کادر درمانی برای ارائه خدمات درمانی
پارامترها:
𝑖𝐿𝑇 حد پایین پنجره زمانبندی ارائه خدمات کادر درمانی به بیمار i
𝑖𝑈𝑇 حد باال پنجره زمانبندی ارائه خدمات کادر درمانی به بیمار i
𝑖𝑅𝑇 مدت زمان ارائه خدمات درمانی به بیمار i
𝑖𝐷𝑇 زمان رسیدن کادر درمانی به محل بیمار برای ارائه خدمات درمانی به بیمار i
𝑖𝑑𝑡𝐷 احتیاجات ارائه شده توسط بیمار به کادر درمانی وابسته به زمان بیمار i
𝑖𝑛𝑖𝐷 احتیاجات مستقل از زمان بیمار i
𝑖𝐷 حداکثر سطح احتیاجات بیمار برای دریافت خدمات درمانی بیمار i
()0
𝑖𝑛𝑖𝐷 𝐷𝑖 = 𝐷𝑡𝑑𝑖 +
میزان سطح احتیاجات بیمار برای دریافت خدمات درمانی شامل دو بخش می شود که بخش اول مستقل از زمان بوده و
بایستی تحویل بیمار گردد و بخش دوم احتیاجات وابسته به زمان است که تحت اجرای کادر درمانی قرار دارد.
𝑣𝑘 ظرفیت ارائه خدمات درمانی توسط کادر درمانی v
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𝑖𝑉𝑇 زمان مورد نیاز برای ارائه سرویس به بیمار  iتوسط توسط کادر درمانی v
𝑗𝑖𝑣𝑇𝑇 زمان مورد نیاز برای جابجایی کادر درمانی بین بیمار  iو  jتوسط کادر درمانی v
𝑗𝑖𝐶 هزینه زمان سفر بین بیمار  iو بیمار j
𝑀 عدد خیلی بزرگ
 :Wسود حاصل از ارائه خدمات درمانی به بیماران توسط کادر درمانی
𝑣𝑒𝑇 حداکثر زمان دسترس کادر درمان  Vبرای ارائه خدمات درمانی

مدل ریاضی
()2

𝐽𝐼𝑉𝑋 ∗ 𝐽𝐼𝐶 ∑ ∑ ∑ = 𝑧 𝑁𝐼𝑀
𝐼𝐷𝑇 𝑇𝑈𝐼 −
) 𝑖𝐻𝑆 ) ∗ 𝐷𝑇𝐷𝐼 ) −
𝐼𝐿𝑇 𝑇𝑈𝐼 −

𝐽

𝑉

𝐼

( ∗ 𝐼𝑄 𝑀𝐴𝑋 𝑍 = 𝑊 ∗ (∑(𝑂𝐼 ∗ 𝐷𝑇𝐷𝐼 +
𝐼

تابع هدف نیز بدنبال کمینه سازی هزینه های حمل و نقل و تابع هدف دوم حداکثر سازی سود حاصل از رضایت مندی ارائه
خدمات درمانی به بیماران در منزل می باشد.
s.t
()3
𝑋∑∑
= 1
𝑁 ∀𝐽 = 2,3, … … . . ,
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متغیرهای تصمیم
𝑗𝑖𝑉𝑥  :متغیر زوجی است که اگر کادر درمانی  Vاز بیمار  iبه بیمار  jحرکت کند برابر یک و در غیراینصورت برابر صفر
میباشد.
𝑖𝑂  :متغیر زوجی است که اگر کادر درمانی بیمار  Iرا در بازه زمانی مقرر ] 𝑖𝐿𝑇  [0,مالقات کند برابر یک و در غیراین-
صورت برابر صفر میباشد.
𝑖𝑄  :متغیر زوجی است که اگر کادر درمانی بیمار  Iرا در بازه زمانی مقرر ] 𝑖𝑈𝑇  [𝑇𝐿𝑖 ,مالقات کند برابر یک و در غیراین-
صورت برابر صفر میباشد.
𝑖𝑌  :متغیر زوجی است که اگر کادر درمانی بیمار  Iرا در بازه زمانی مقرر ] 𝑖𝑈𝑇  [0,مالقات کند برابر یک و در غیراینصورت
برابر صفر میباشد.
𝑖𝑍  :متغیر زوجی است که اگر کادر درمانی بیمار  Iرا بعد از 𝑖𝑈𝑇 مالقات کند برابر یک و در غیراینصورت برابر صفر می-
باشد.
𝑖𝐷𝑇  :زمان ورود کادر درمانی به محل بیمار I
𝑖𝐻𝑆  :میزان نارضایتی بیمار  Iاز خدمات درمانی دریافت شده

𝐽𝐼𝑉

𝐼=1 V

()0

𝑁 ∀𝐼 = 2,3, … … . . ,

∑ ∑ 𝑋𝑉𝐼𝐽 = 1
𝐽=1 V

محدودیت ( )0-3تضمین میکند هر بیمار از یک کادر درمانی احتیاجاتش را دریافت می کند.
∑𝐼=1 𝑋𝑉𝐼𝐽 − ∑𝐼=1 𝑋𝑉𝐽𝐼 = 0 ∀𝐽 = 1,2, … … . . , 𝑁 𝑉 = 1,2,3 … ..
()1
محدودیت ( )1تضمین می کند که بین بیماران نیاز به مراقبت های درمانی حلقه رخ ندهد
∑𝐼=1 𝑇𝑉𝐼 ∗ ∑𝐽 𝑋𝑉𝐼𝐽 + ∑𝐼 ∑𝐽 𝑇𝑇𝑣𝑖𝑗 ∗ 𝑋𝑉𝐼𝐽 ≤ 𝑇𝑒𝑣 𝑉 = 1,2,3 … ..
()2
محدودیت ( )2تضمین می کند که مجموع زمان الزم برای سرویس دهی به بیمار  iو زمان مورد نیاز برای سفر بین بیماران
 iو  jنباید بیش از حداکثر زمان دسترس کادر درمانی  vکمتر باشد.
𝐽𝐼𝑉𝑋 ∗ ) 𝐼𝑉𝑇(𝑉∑ 𝑇𝐷𝐽 = ∑𝐼 𝑇𝐷𝐼 ∗ ∑𝑉 𝑋𝑉𝐼𝐽 + ∑𝐼=1
𝑁 ∀𝐽 = 2,3, … … . . ,
()2
محدودیت ( )2محدودیت زمانبندی ورود کادر درمانی برای اجرای مراقبت ها به بیماران می باشد
𝑉𝐾 ≤ 𝐽𝐼𝑉𝑋 ∑𝐼=2(𝐷𝐼 − (𝐷𝑇𝐷𝐼 ∗ 𝑍𝐼 ) + 𝑆𝐻𝑖 ) ∗ ∑𝐽=1
𝑉 = 1,2,3 … ..
()6
محدودیت ( )6تضمین می کند که میزان خدمات درمانی ارائه شده کمتر از ظرفیت ارائه خدمات درمانی کاادر درماانی بیمارساتان
است.
11

(𝑇𝑈𝑖 − 𝑇𝐷𝐼 ) − 𝑀 ∗ (𝑌𝐼 ) ≤ 0

𝑁 ∀𝐼 = 1,2, … … . . ,

()0
محدودیت ( )0تضمین می کند اگر کادر درمانی به بیمار  Iزودتر از پنجره زمانبندی برسد تمام احتیاجات مراقبتی بیماار  iرا انجاام
می دهد.
𝑁 (𝑇𝑈𝑖 − 𝑇𝐷𝐼 ) + 𝑀 ∗ (𝑍𝐼 ) ≥ 0 ∀𝐼 = 1,2, … … . . ,
()09
محدودیت ( )09تضمین میکند که کادر درمانی بعد از پنجره زمانی درمانی تعیین شده بیمار را مالقات کند فقط احتیاجات مستقل
از زمان بیمار را انجام میدهد.
𝑍𝐼 + 𝑌𝐼 = 1
𝑁 ∀𝐼 = 1,2, … … . . ,
()00
محدودیت ( )00برای اجرای احتیاجات درمانی د ر هر دوره یکی از حالت های انجام خدمات مراقبتی در پنجره زمانی رخ می دهد.
𝑁 (𝑇𝑈𝑖 − 𝑇𝐷𝐼 ) + 𝑀 ∗ (1 − 𝑄𝐼 ) ≥ 0 ∀𝐼 = 1,2, … … . . ,
()02
𝑁 ∀𝐼 = 1,2, … … . . ,

(𝑇𝐿𝑖 − 𝑇𝐷𝐼 ) + 𝑀 ∗ (1 − 𝑂𝐼 ) ≥ 0

𝑁 (𝑇𝐿𝑖 − 𝑇𝐷𝐼 ) − 𝑀 ∗ (𝑂𝐼 ) ≤ 0 ∀𝐼 = 1,2, … … . . ,
𝑄𝐼 + 𝑂𝐼 = 1
𝑁 ∀𝐼 = 1,2, … … . . ,
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محدودیت ( )02تضمین می کند احتیاجات مراقبتی بیماران در صورت رسیدن کادر درمانی در پنجره زمانی شامل تحویل چه
احتیاجات وابسته یا مستقل شود.
∑𝐼=2 𝑋𝑉𝐼2 = 1
𝑁 ∀𝑉 = 1,2,3, … … . . ,
()03
محدودیت ( )03تضمین می کند که شروع فرایند درمانی کادر درمان برای برنامهریزی مراقبتی بیماران از بیمارستان بوده و
خاتمه حرکت هم به بیمارستان برای تحویل گزارشات مراقبتی بیماران اتفاق بیافتد.
)𝑆(𝑅 ∑𝐼=1 ∑V ∑𝐽≠𝐼 𝑋𝑉𝐼𝐽 ≤ |S| −
}∀𝑆 ∈ 𝐴 − {1
()00
محدودیت ( )00تضمین می کند زیر تور ایجاد نشود.

 .4یافته های پژوهشی
در مساله مورد مطالعه ،فرایند اعضام کادر درمانی برای مراقبت بیماران در خانه بحث و بررسی خواهد شد .با توجه به مادل
ریاضی ارائه شده در فصل قبل ،جهت ارزیابی مساله ،سه بعد مورد ارزیابی و تحلیل قرار میگیرد که مساله مورد مطالعاه باه لحاا
ارزیابی جامعیت مورد بهره برداری قرار گیرد.
جد.ل  .1ابعاد مساله مورد مطالعه

ابعاد
کوچک

مجموعه بیماران نیاز به مراقبت
09

مجموعه کادر درمانی
3

با توجه به ابعاد مساله مورد مطالعه ،مطابق با مدل ریاضی ارائه شده ابتدا اندیس ها و پارامتر های مدل ریاضی معرفی شده
و سپس متغیر های تصمیم بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.
در ابعاد کوچک مساله مورد مطالعه ،تعداد کادر درمانی در دسترس  3واحد در نظر گرفته شده است و بیماران نیاز به مراقبت
خانگی که بایستی فرایند درمانی انجام شود نیز  09نفر در نظر گرفته شد .از این رو سایر پارامتر های در نظر گرفته شده باه شارح
ذیل است:
جدول  .2حد پايین پنجره زمانبندی ارائه خدمات کادر درمانی به بیمار i

زمانبندی

بیمار0

بیمار2

بیمار3

بیمار0

بیمار1

بیمار2

بیمار2

بیمار6

بیمار0

بیمار09

حد پایین

2

1

2

1

6

6

1

6

09

09

جدول  .3حد باال پنجره زمانبندی ارائه خدمات کادر درمانی به بیمار i

11

زمانبندی

بیمار0

بیمار2

بیمار3

بیمار0

بیمار1

بیمار2

بیمار2

بیمار6

بیمار0

بیمار09

حد باال

0

2

0

2

0

09

6

09

02

02

مسیریابی کادر درمانی برای ارائه خدمات درمانی

شکل  .2مسیريابی حرکت خدمات درمانی

جدول  .4جبهه پارتو جواب بهینه

میزان تابع هدف دوم
0016
3619
1291
2102
0026
00323
03213
01000
02990
06099

میزان تابع هدف اول
20620
01322
21222
62060
03900
02162
20200
30601
30106
06291

𝜺
0032
3629
1290
2166
0022
00312
03209
01020
02996
06099
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همانطور که مشاهده می شود ،در ابعاد کوچک حل شده مدل ریاضی نشان داده شد که هر سه کادر درمانی در حالت خدمت
رسانی به بیماران هستند و فرایند درمانی را انجام می دهند .کادر درمانی اول ابتدا به بیمار  09رفته و فرایند درمانی را انجام می
دهد و سپس از بیمار  09به بیمار شماره  2حرکت کرده و سپس از بیمار شماره  2به بیمار شماره  3و در نهایت به پایگاه بازگشت
کرده است .همچنین کادر درمانی شماره  2ابتدا به بیمار شماره  0رفته و سپس به بیمار شماره  0و در نهایت به پایگاه بازگشت می
کند .سپس کادر درمانی شماره  3ابتدا به بیمار شماره  6رفته و سپس بیمار شماره  2و سپس به بیمار شماره  1و و در نهایت به
بیمار شماره  2و پایگاه می رود و فرایند های درمانی را انجام می دهند.
در نهایت مدل اپسیلون تقویت شده را با استفاده از نرم افزار گمز برای هر یک از اپسیلون ها بدست آمده حل کردیم.
مجموعه جواب های بهینه پارتو بدست آمده مطابق جدول  0است:

نمودار پارتو نیز به صورت زیر بدست می آید:

11

100000
80000
60000
40000
20000
0

1936 3820 5704 7588 9472 1135613240151241700818900
شکل  .3نسیت تابع هدف اول به مقادير اپسیلون
20000
15000
10000
5000
0
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1936 3820 5704 7588 9472 1135613240151241700818900
شکل  .4نسیت تابع هدف دوم به مقادير اپسیلون

همانطور که مشاهده میگردد نسبت تابع هدف اول به مقادیر اپسیلون نشان داده است که در تابع هدف اول اثر شکست در
فرایند بهینه سازی رخ داده است و با توجه به تحلیل صورت پذیرفته در این بعد نشان داده شده است که در این بعد هزینه بهینه
دچار کاهش شده است و تابع هدف دوم نیز روند یکسانی را مطابق با افزایش مقادیر اپسیلون داشته است .ازاینرو جبهه پارتوی
جواب های بهینه یه شرح ذیل میباشد:
20000
15000
10000
5000
0
100000

80000

60000

40000

20000

0

شکل  .5جبهه پارتوی جواب های بهینه مدل رياضی

پس از حل مدل ریاضی پیشنهادی با استفاده از روشهای نامبرده ،در نهایت جدول  1نتایج حاصل برای مسأله را نشان میدهند.

11

جد.ل  .5نتايج محاسباتی از الگوريتمها برای  12زيرمساله

SNS
NSGA-II
212102.0201
212221.3012
602009.0093
0030202.2632
0060392.2220
2060202.2020
2626029.3322
3192212.3000
1321623.3232
1023020.0223
2909620.6693
2200023.2012

MS
NSGA-II
320332.6213
223000.1223
220122.0062
0902203.921
120012.0002
026202.9920
0912262.226
000002.021
0621122.2066
0630030.9621
0300160.6196
0220029.020

مساله
0
2
3
0
1
2
2
6
0
09
00
02

MID
NSGA-II
0.0090
0.000
2.0003
3.2006
3.2010
3.0622
1.9002
1.6210
0.6036
3.0230
1.6222
0.6290

NPS
NSGA-II
02
02
01
6
00
00
2
09
0
02
09
29

CPU Time
NSGA-II
12.6601
001.2210
000.6003
392.2902
202.2603
060.2020
0010.2000
0030.222
0200.0026
1000.2002
6220.2692
02930.2362

مساله
0
2
3
0
1
2
2
6
0
09
00
02

همچنین برای درک بهتر چند نمودار پارتو از مسأله در ابعاد مختلف در اشکال  2تا  2ارائه گردیده است.

0.87
0.82

960000 1160000 1360000 1560000 1760000 1960000

0.77
760000

NSGA-II

شکل  .6نمودار پارتو برای ابعاد کوچك مسأله (زير مسأله )4
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NSGA-II

شکل  .7نمودار پارتو برای ابعاد متوسط مسأله (زير مسأله )8

11

NSGA-II

0.79

7100000

6600000

6100000

5600000

5100000

0.74
4600000

NSGA-II

شکل  .8نمودار پارتو برای ابعاد بزرگ مسأله (زير مسأله )11

از طرفی پس از محاسبه شاخصهای استاندارد برای این روشها ،مشاهده میگردد که نتایج الگوریتم پیشنهادی نزدیک به
روش دقیق اپسیلون محدودیت و یا حتی در مواردی بهتر از آن است .جدول  2نشاندهنده این موضوع است.
جد.ل  .6نتايج اعتبارسنجی مدل.

↑SNS
value
gap
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202020.62 9.06

↑MS
value
gap
9

320020.92

↓MID
value gap
9

9.92 329036.00 9.920 269261.00 9.23
که در برای محاسبه  gapاز فرمول زیر استفادهشده است.

0.36
0.00

↓CPU time
value gap

↑NPS
value gap

9.02 220.00 01.62
0.69

09.00

9

09
02

روشها
ɛconstraint
NSGAII

a lg  best
best

gap 

 .5بحث و نتیجه گیری
ماهیت خدمات مراقبت در منزل به گونهای است که بیمار ممکن است به بیش از چند روز مالقات توسط پرستار نیاز داشته
باشد .با توجه به نتایج حاصل از مدل ،برنامهریزی هفتگی با در نظر گرفتن مطلوبیت پویا کمک کرد اگر در یک روز ترجیحات بیمار
رعایت نشد و مطلوبیت آن پایین آمد ،در روز دیگر تا جایی که ممکن است ترجیحات رعایت شده و مطلوبیت بیمار باال برود  .به
عبارتی اگر در یک روز مطلوبیت حاصل شده برای بیمار کاهش پیدا کرد در روز بعد سعی در جبران آن شد و افزایش یافت .با این
کار مرکز درمانی در پایان هفته حداکثر رضایت و مطلوبیت را برای بیماران خود داشته و سبب باال بردن اعتبار مرکز نزد بیماران
میشود .بنابراین توسعه برنامهریزی ارائه خدمات درمانی به بیماران خانگی ،مساله کلیدی در حوزه خدمات درمانی است که در این
پژوهش بدان پرداخته شده است .از این رو در این پایان نامه در فصل اول به بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق پرداخته شده و
سپس اهداف و سواالت تحقیق معرفی شدند و پس از آن در فصل دوم پژوهش مبانی نظری و پیشنه تحقیق مورد ارزیابی و تحلیل
قرار گرفتند و نشان داد شد که مساله زمانبندی کادر درمانی در حوزه درمان خانگی بیماران یک مساله استراتژیک بوده و سپس
ادبیات پژوهش در حوزه مورد مطالعه بحث و تحلیل شدند .در فصل سوم پژوهش مساله مدل ریاضی مطرح شد و ابعاد ارزیابی
جواب های بهینه و روش حل مدل ریاضی مطرح شد و در فصل چهارم با توجه به ابهاد مدل مطرح شده ابتدا صحه گذاری مدل در
ابعاد کوچک انجام و سپس جهت اعتبار سنجی مدل ریاضی با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری ابهاد مساله تحلیل شدند.
با توجه به نتایج بدست امده در این پژوهش ،نشان داده شد که حوزه زمانبندی کادر درمانی در خدمات مراقبتی در خانه یک
مساله بسیار مهم و کلیدی است .از این رو پیشنهادات آتی پژوهش به شرح ذیل معرفی می گردد.
 .0در نظر گرفتن مساله عدم قطعیت فازی در پنجره زمانی مورد درخواست بیماران برای دریافت خدمات
 .2در نظر گرفتن برنامهریزی امکانی دکتر پیشوایی برای توسعه روش حل مدل برای نزدیک سازی فضای مدلسازی با فضای
واقعی
 .3رتبه بندی بیماران برای ایجاد ارجعیت در ارائه خدمات
 .0در نظر گرفتن مساله عدالت در ارائه خدمات بعنوان تابع هدف سوم
21
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چکـیده
اﺟراي پروژهﻫاي مﺨﺘﻠﻒ زیرﺳاﺧﺘﻲ از ﺟﻤﻠه ﻋﻮامﻞ مﻬﻢ و ﺣﻴاتﻲ در رﺷد و تﻮﺳﻌهي اﻗﺘﺼادي کﺸﻮرﻫا ﺑه ﺷﻤار مﻲرود.
در ﺳالﻬاي اﺧﻴر ﺑه دلﻴﻞ رﺷد روزافﺰون ﺟﻤﻌﻴت و تﻮﺳﻌه اﻗﺘﺼادي کﺸﻮرﻫاي مﺨﺘﻠﻒ در ﺣال تﻮﺳﻌه ،ﻧﻴاز ﺷدیدي ﺑه
تﻮﺳﻌه زیرﺳاﺧتﻫا در ﺑﺴﻴاري از کﺸﻮرﻫا اﺣﺴاس مﻲﺷﻮد .یﻜﻲ از مﻬﻢترین ﺟنبهﻫاي ﺳاﺧت و تﻮﺳﻌه پروژهﻫاي ﻋﻤراﻧﻲ،
تأمﻴن مالﻲ پروژهﻫاﺳت که مﻬﻤﺘرین ﻧقﺶ را در تﻮﺳﻌه پروژه و رﺳﻴدن ﺑه اﻫداف از پﻴﺶ تﻌﻴﻴنﺷده ایﻔا مﻲکند .ﺑه ﻫﻤﻴن
منﻈﻮر در پﮋوﻫﺶ ﺣاﺿر ،مﻄالﻌه مﻮردي در پروژهﻫاي آزادراﻫﻲ کﺸﻮر ایران و ﻫﻤﭽنﻴن اﻧﺠام مﺼاﺣبهﻫاي ﻧﻴﻤه
ﺳاﺧﺘاریافﺘه ﺑا مﺘﺨﺼﺼﻴن و ﺧبرﮔان در زمﻴنه ﻗراردادﻫاي مﺸارکت ﻋﻤﻮمﻲ-ﺧﺼﻮﺻﻲ در کﺸﻮر ،در اﺑﺘدا اﻗدام ﺑه ﺷناﺳایﻲ
مﻬﻤﺘرین ریﺴﻚﻫاي مﻮﺟﻮد در این پروژهﻫا ﺷده و ﺳﭙﺲ ﺑا اﺳﺘﻔاده از روشﻫاي آماري و اﺳﺘنباﻃﻲ ﻫﻤﭽﻮن روشﻫاي
تﺼﻤﻴﻢﮔﻴري ﭼند مﻌﻴاره فازي ،مﻴﺰان اﻫﻤﻴت این ریﺴﻚﻫا تﻌﻴﻴن ﺷده و اﻗدام ﺑه اولﻮیتﺑندي آنﻫا ﮔردید .ریﺴﻚﻫاي
ﺷناﺳایﻲ ﺷده در  0ﺣﻮزه مﻮرد ارزیاﺑﻲ ﻗرار ﮔرفﺘند که ﺣﻮزهﻫاي مرﺑﻮط ﺑه ریﺴﻚ پﻴﻤاﻧﻜار ،ریﺴﻚ کارفرما ،ریﺴﻚ
تأمﻴنکننده ،ریﺴﻚ مرﺑﻮط ﺑه مﺸاور تﻮﺳﻌه ،ریﺴﻚﻫاي محﻴط ﺧارﺟﻲ اثرﮔذار و ریﺴﻚﻫاي ﺣﻤﻞوﻧقﻞ ﻃبقهﺑندي ﺷدﻧد
و ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﺑررﺳﻲﻫاي اﻧﺠام ﺷده ﺑا اﺳﺘﻔاده از روش تﺼﻤﻴﻢﮔﻴري فازي ،ریﺴﻚﻫاي مرﺑﻮط ﺑه ﻋﻮامﻞ ﺧارﺟﻲ اثرﮔذار در
رتبه اول و ریﺴﻚﻫاي مرﺑﻮط ﺑه پﻴﻤاﻧﻜار در رتبه دوم ﻗرار ﮔرفت و ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﻧﺘایج ﺣاﺻﻞﺷده ،زیر ریﺴﻚﻫاي این دو
رتبه را مﺠدداً ﺑررﺳﻲ ﻧﻤﻮده و اثرﮔذارترین ریﺴﻚ ﻫا ﺷناﺳایﻲ و مﻌرفﻲ ﺷدﻧد.
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در یﻚ تﻌریﻒ کﻠﻲ ،مﺸارکت ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻋبارت اﺳت از ﭼارﭼﻮﺑﻲ ﻗراردادي ماﺑﻴن یﻚ ﻧﻬاد ﺧﺼﻮﺻﻲ و یﻚ ﻧﻬاد
ﻋﻤﻮمﻲ که ﺑا ﻫدف اراﺋه ﺧدمات زیرﺳاﺧﺘﻲ ﺑه مردم ﺑا کﻤﻚ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ایﺠاد مﻲﺷﻮد .در این تﻌریﻒ مﻲتﻮان وﻇایﻒ و
مﺴﺌﻮلﻴت ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در اراﺋه ﺧدمات زیرﺳاﺧﺘﻲ را در ﺳﻄﻮح مﺨﺘﻠﻔﻲ ماﻧند تأمﻴن مالﻲ ،ﻃراﺣﻲ و ﺳاﺧت ،مدیریت ،تﻌﻤﻴر و
ﻧﮕﻬداري ،ﺑﻬرهﺑرداري و پﻴﺶﺑﻴنﻲ ﻧﻤﻮد .انﺟﻲ و ﻫﻤﻜاران( )0442یﻚ مدل ﺷبﻴهﺳازي ﺑراي ﺷناﺳایﻲ دوره تﻀﻤﻴن ﺑر اﺳاس
ﺳرمایهﮔذاري مﻮرد اﻧﺘﻈار و تﻌرفهﻫاي مﻮﺟﻮد در ﻗراردادﻫاي مﺸارکت ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ اراﺋه ﻧﻤﻮدهاﻧد .ﺑه ﻫﻤﻴن منﻈﻮر اﺑﺘدا
اﺳاﺳﻲترین ﻧﻴازﻫاي ﺑنﻴادین در ایﺠاد ﺳناریﻮﻫاي مﺨﺘﻠﻒ تﻌﻴﻴن کننده ریﺴﻚﻫا و فاکﺘﻮرﻫاي مﻮثر ﺑر ﻋدم اﻃﻤﻴنان در اینﮔﻮﻧه
پروژهﻫا را ﺷناﺳایﻲ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑا اﺳﺘﻔاده از یﻚ مدل تﺼﻤﻴﻢﮔﻴري ﭼند مﻌﻴاره فازي ،ﺳه دﺳﺘه از مﻬﻤﺘرین پارامﺘرﻫاي مﻮثر در
این زمﻴنه تﻌﻴﻴن ﺷده اﺳت .ویﮋﮔﻲﻫاي ترکﻴبﻲ اراﺋه ﺷده در مدل تﺼﻤﻴﻢﮔﻴري ﭼند مﻌﻴاره اراﺋه ﺷده در این پﮋوﻫﺶ ،امﻜان
اﻧﺘﺨاب ﺳناریﻮي ﺑرتر ﺑه منﻈﻮر تﻌﻴﻴن ﺑرﻧده در ﭼنﻴن مناﻗﺼاتﻲ را اراﺋه مﻲﻧﻤاید .پﺲ از اراﺋه مدل پﻴﺸنﻬادي ،یﻚ ﻧﻤﻮﻧه مﻮردي
ﺑراي اﻋﺘبارﺳنﺠﻲ آن مﻮرد ﺑررﺳﻲ ﻗرار ﮔرفﺘه و ﺑراﺳاس آن ،اﻫﻤﻴت تﺼﻤﻴﻢﮔﻴري درﺧﺼﻮص اﻧﺘﺨاب ﺑرﻧده در مناﻗﺼه ﺑرمبناي
تﺼﻤﻴﻢﮔﻴري ﮔروﻫﻲ ارزیاﺑﻲ ﺷده اﺳت .والﻲپﻮر و ﻫﻤﻜاران( )0431در مقاله ﺧﻮد ،روﺷﻲ ﺑراي اولﻮیتﺑندي ریﺴﻚ در پروژهﻫاي
مﺸارکت ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑا اﺳﺘﻔاده از فرآیند تحﻠﻴﻞ ﺷبﻜهاي و ﺑا مﻄالﻌه مﻮردي در یﻚ پروژه آزادراﻫﻲ در کﺸﻮر ایران اراﺋه
ﻧﻤﻮدهاﻧد .دادهﻫاي مرﺑﻮط ﺑه این مﻄالﻌه از ﻃریﻖ ﺑررﺳﻲ ادﺑﻴات ،مﺼاﺣبه و ﺑررﺳﻲ پرﺳﺸنامهﻫاي تﻮزیﻊ ﺷده در ﺑﻴن مﺘﺨﺼﺼان در
زمﻴنه پروژهﻫاي مﺸارکت ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ آزادراﻫﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷده اﺳت .ﻧﺘایج ﺑه دﺳت آمده از این تحقﻴﻖ ﻧﺸان داد که
ریﺴﻚﻫاي مالﻲ ،ﺣقﻮﻗﻲ و ﺳﻴاﺳﻲ مﻬﻤﺘرین ﮔروه ریﺴﻚﻫاي ﺷناﺳایﻲ ﺷده در این پروژهﻫا ﻫﺴﺘند ،اﮔرﭼه ﻃراﺣﻲ ﻧامناﺳﺐ،تﻐﻴﻴر
در ارزش زمﻴنﻫاي اﻋﻄا ﺷده و پایان دادن ﺑه امﺘﻴازات ﻧﻴﺰ از درﺟه اﻫﻤﻴت ﺑاﻻیﻲ در ﺑﻴن ریﺴﻚﻫاي ﺷناﺳایﻲ ﺷده ﺑرﺧﻮردار
ﻫﺴﺘند.
ماﻫﻴت تﻮﺳﻌه زیر ﺳاﺧت ﻫاي ﻋﻤراﻧﻲ ﻫﻤﻮاره ﺑا مﻔاﻫﻴﻢ اتﻜایﻲ و تامﻞ پذیري ﻫﻤﭽﻮن پذیرش ریﺴﻚ ﺳر و کار ﺧﻮاﻫد
داﺷت .و ﺑدون پذیرش ریﺴﻚ ﻗادر ﺑه ﺳﻮدآوري و رﺷد ﻧﻴﺴﺘند .ریﺴﻚ در پروژه ﻫاي مﺸارکت ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ رویدادﻫا یا
وﺿﻌﻴﺘﻬاي مﻤﻜن الﻮﻗﻮع ﻧامﻌﻠﻮمﻲ ﻫﺴﺘند که درﺻﻮرت وﻗﻮع ﺑﺼﻮرت پﻴامدﻫاي منﻔﻲ یا مثبت ﺑر اﻫداف پروژه مﻮثر مﻲ ﺑاﺷد
ﻫریﻚ ازاین رویدادﻫا یا وﺿﻌﻴﺘﻬا داراي ﻋﻠﻞ مﺸﺨص و ﻧﺘایج و پﻴامدﻫاي ﻗاﺑﻞ تﺸﺨﻴص ﻫﺴﺘند .از این رو مﻌﻤﻮﻻ ﻧﻴاز ﺑه ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ
دارﻧد که ﻋالوه ﺑرارزیاﺑﻲ فﻌالﻴت ﻫا و فرایندﺷان ﺑﺘﻮاﻧد درﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴت ریﺴﻚ تﻌﻴﻴن مﻌﻴارﻫاي ریﺴﻚ ﻗاﺑﻞ تحﻤﻞ و مﺸﺨص
ﻧﻤﻮدن دﻗﻴﻖ ریﺴﻚ رﻫنﻤﻮن ﻧﻤاید ﺑناﺑراین ارزیاﺑﻲ ریﺴﻚ ﺑراي تﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴري درﺑاره اﻫﻤﻴت ریﺴﻚ ﻫا ﺑراي ﺳازمانﻫا و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
پذیرش یا رفﺘار ﺑا ﻫر ریﺴﻚ ﺧاص اﺳت در این پﮋوﻫﺶ ﺳﻌﻲ داریﻢ تا ﺑا اﺳﺘﻔاده از روش ﻫاي  FAHPریﺴﻚ ﻫاي مرﺑﻮط ﺑه
پروژه مﺸارکت ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ را ﺷناﺳایﻲ و رتبه ﺑندي ﻧﻤاﺋﻴﻢ .این پﮋوﻫﺶ از پنج ﺑﺨﺶ تﺸﻜﻴﻞ ﺷده اﺳت که ﺑﻬﺶ اول
مقدمه پﮋوﻫﺶ اراﺋه ﮔردید ،در ﺑﺨﺶ دوم پﻴﺸﻴنه پﮋوﻫﺶ ﺑررﺳﻲ ﺷده و در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم روش تحقﻴﻖ  FAHPمﻌرفﻲ مﻲ ﮔردد و
در ﺑﺨﺶ ﭼﻬارم ﻧﺘایج ﺑدﺳت آمده ارزیاﺑﻲ ﺷده ودر ﺑﺨﺶ ﻧﻬایﻲ پﻴﺸنﻬادات آتﻲ پﮋوﻫﺶ اراﺋه ﺧﻮاﻫد ﺷد.
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که و ﻫﻤﻜاران ( )0434در پﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑه ﺑررﺳﻲ مﺴﺌﻠه تﺨﺼﻴص ریﺴﻚﻫاي مﻮﺟﻮد در ﺟﻬت پﻴادهﺳازي ﻗراردادﻫاي
مﺸارکت ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ پروژهﻫاي ﺳاﺧت و ﺳاز کﺸﻮر ﭼﻴن ﺑا اﺳﺘﻔاده از تﻜنﻴﻚ دلﻔﻲ پرداﺧﺘهاﻧد .ﻧﺘایج ﺣاﺻﻞ از این تحقﻴﻖ
ﻧﺸان داد که ﺑﺨﺶ دولﺘﻲ تنﻬا مﺴﺌﻮلﻴت ریﺴﻚ (ﺳبﻚ مالﻜﻴت و ﺑﻮمﻲﺳازي) را ﺑر ﻋﻬده ﺧﻮاﻫد داﺷت و مﺴﺌﻮلﻴت اکثریت
ریﺴﻚﻫاي ﺷناﺳایﻲ ﺷده ﺑﻌدي مرﺑﻮط ﺑه مقامات دولﺘﻲ ﺑﻮده و مﺴﺘﻠﺰم اﻗدامات آﻧﻬا ﺧﻮاﻫد ﺑﻮد .ﻋالوه ﺑر این 30 ،ریﺴﻚ که
ﺑﺨﺶﻫاي ﻋﻤﻮمﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻗادر ﺑه مقاﺑﻠه ﺑا آﻧﻬا ﻧﻴﺴﺘند ،ﺑاید ﺑه ﻃﻮر مﺴاوي در ﺑﻴن آﻧﻬا ﺑه اﺷﺘراك ﮔذاﺷﺘه ﺷﻮد .ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﻲ مﺴﺌﻮلﻴت  34ریﺴﻜﻲ که در ﺳﻄﺢ پروژه ﻗرار دارد را ﺑر ﻋﻬده داﺷﺘه و ﺑر این اﺳاس ﺑاید راﻫﻜارﻫاي اﺟرایﻲ در راﺳﺘاي
ﺑرون رفت از ریﺴﻚﻫاي ﺷناﺳایﻲ ﺷده پﻴﺸنﻬاد ﮔردد .آلبرت و ﻫﻤﻜاران ( )0434در پﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑا اﻧﺠام پﻴﻤایﺸﻲ مﻮاﻧﻊ اﺻﻠﻲ
اﺟراي مﻮفﻖ مﺸارکت ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ در پﻜن و ﻫنﮓ کنﻚ را ﺑررﺳﻲ کرده و ﺑر این اﺳاس ،ﺑه اولﻮیتﺑندي  31ماﻧﻊ ﺑالقﻮه
مﺸارکت اﺳﺘﺨراج ﺷده از ادﺑﻴات پﮋوﻫﺸﻲ تحقﻴﻖ پرداﺧﺘهاﻧد .ﺑراﺳاس یافﺘه -ﻫاي این تحقﻴﻖ ،ﺳه ماﻧﻊ تأﺧﻴرات زیاد در روﻧد
مذاکرات ،ﻧبﻮد تﺠرﺑه و مﻬارت کافﻲ و تأﺧﻴرات زیاد ﺑه دلﻴﻞ مناﻗﺸات و مباﺣﺚ ﺳﻴاﺳﻲ در اﻧﻌقاد ﻗراردادﻫاي مﺸارکت ﻋﻤﻮمﻲ-
ﺧﺼﻮﺻﻲ ،ﺑه ترتﻴﺐ ﺑه ﻋنﻮان مﻮاﻧﻊ اﺻﻠﻲ تﻮﺳﻌه مﺸارکت در پﻜن ﺑﻮده که مﻮرد اول و ﺳﻮم در ﻫنﮓ کنﮓ ﻧﻴﺰ ﺻادق ﺑﻮده اﺳت؛
ولﻲ ﻋامﻞ رﺳﻴدن تﻌداد کﻤﻲ از پروژهﻫا ﺑه مرﺣﻠه ﻋقد ﻗرارداد لﻐﻮ ﻗرارداد پﻴﺶ از اﻧﻌقاد آن( در رتبه دوم ﺑه لحاظ درﺟه ماﻧﻌﻴت
مﺸارکت ،در ﻫنﮓ کنﮓ ارزیاﺑﻲ ﺷده اﺳت .آﺟﻴﻤاﻧﮓ ( )0433در مﻄالﻌه ﺧﻮد ﺑا ﻋنﻮان کارایﻲ مﺸارکتﻫاي ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ در
پروژهﻫاي زیرﺳاﺧﺘﻲ ﺑا پﻴﻤایﺶﻫاي مﺨﺘﻠﻒ ﺑه ﺑررﺳﻲ ﻋﻮامﻞ مﻮفقﻴت این مﺸارکتﻫا پرداﺧﺘه اﺳت .این تحقﻴﻖ ﺑﻴان مﻲدارد که
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تﺨﺼﻴص ریﺴﻚ ﺑاید ﺑه ﻋنﻮان یﻜﻲ از مﻮﺿﻮﻋات مﻬﻢ در مﺸارکتﻫاي ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ مﻮرد تﻮﺟه ﻗرار ﺑﮕﻴرد .ﺑﺨﺶ دیﮕر
تحقﻴﻖ که ﺑه ﺷناﺳایﻲ و رتبهﺑندي مﺸﻜالت و محدودیتﻫاي این مﺸارکتﻫا مﻲپردازد ،دﻋاوي ﻋﻤﻮمﻲ و کارﺑرد ﺻرف پروژهﻫاي
ﺑﺰرگ در مﺸارکتﻫاي ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑه ﻋنﻮان دو مﺸﻜﻞ ﻋﻤده این مﺸارکتﻫا ارزیاﺑﻲ ﺷدهاﻧد .والﻲپﻮر و ﻫﻤﻜاران ()0431
در تحقﻴﻖ ﺧﻮد اﻗدام ﺑه اراﺋه یﻚ رویﻜرد ﺑﻬﻴنهﺳازي ﭼند ﻫدفه ﺑراي تﺨﺼﻴص ریﺴﻚ در پروژهﻫاي مﺸارکت ﻋﻤﻮمﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﺑا مﻄالﻌه مﻮردي در کﺸﻮر مالﺰي پرداﺧﺘهاﻧد .در این تحقﻴﻖ ،ریﺴﻚﻫاي مﻮﺟﻮد در پروژهﻫا از ﻃریﻖ ﺑررﺳﻲ ﺟامﻊ ادﺑﻴات و ﺑررﺳﻲ
پرﺳﺸنامه ﺣاﺻﻞ از مﺘﺨﺼﺼان درﮔﻴر در پروژهﻫاي مﺸارکت ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ در کﺸﻮر مالﺰي ،مﻮرد ﺷناﺳایﻲ ﻗرار ﮔرفﺘه و
ﺳﭙﺲ تﻮاﺑﻊ ﻫدف ﺑه منﻈﻮر ﺑه ﺣداﻗﻞ رﺳاﻧدن کﻞ زمان و ﻫﺰینه پروژه و ﺑه ﺣداکثر رﺳاﻧدن کﻴﻔﻴت ﺑا رﻋایت محدودیتﻫاي آﺳﺘاﻧه
ریﺴﻚ ،تﻮﺳﻌه یافﺘه اﺳت .ماﻫﻴت ترکﻴبﻲ مﺴﺌﻠه تﺨﺼﻴص ریﺴﻚ ،یﻚ وﺿﻌﻴت ﭼند ﻫدفه را که مﻲتﻮاﻧد ﺑه ﻋنﻮان یﻚ مﺸﻜﻞ
پﻴﭽﻴده ﺷبﻴهﺳازي ﺷﻮد ،تﻮﺻﻴﻒ مﻲکند .لﻴﻮ و ﻫﻤﻜاران ( )0430در تحقﻴﻖ ﺧﻮد ،ﺑه ارزیاﺑﻲ مﻬﻤﺘرین ﻋﻮامﻞ مﺆثر ﺑر اثرﺑﺨﺸﻲ و
کارآیﻲ تدارکات در پروژهﻫاي ﻗراردادي مبﺘنﻲ ﺑر روش مﺸارکتﻫاي ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ در کﺸﻮرﻫاي اﺳﺘرالﻴا و ﭼﻴن پرداﺧﺘهاﻧد.
در این تحقﻴﻖ 30 ،ﻋامﻞ ﺑحراﻧﻲ در پﻴادهﺳازي تدارکات در پروژهﻫاي مﺸارکتﻫاي ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ تحت اثر  2ﻋامﻞ اﺻﻠﻲ
تﻮﺳﻌه کﺴﺐ و کار ،کﻴﻔﻴت روﻧد اﻧﺠام کار ،ﻇرفﻴت ﺑﺨﺶ دولﺘﻲ ،ﺳاﺧﺘار دولﺘﻲ ،اثرﺑﺨﺸﻲ ارتباﻃات ،تﻌادل ﺑﻴن رﻗاﺑت ارکان پروژه
و ﺷﻔافﻴت فرایندﻫاي مناﻗﺼه ﺷناﺳایﻲ ﺷده و ﻧﺘایج تﺠﺰیه و تحﻠﻴﻞ مقایﺴهاي این ﻋﻮامﻞ در دو کﺸﻮر مذکﻮر ،ﻧﺸان داد که
اﺧﺘالف آماري مﻌنﻲ داري درﺧﺼﻮص مﻴﺰان اﻫﻤﻴت ﻋﻮامﻞ در ﺑﻴن پروژه ﻫاي مﺸارکتﻫاي ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ دو کﺸﻮر مﻮرد
مﻄالﻌه وﺟﻮد داﺷﺘه و ﺑا اتﺨاذ اﺳﺘراتﮋيﻫاي تﻮﺻﻴه ﺷده ،ﻫر دو ﺑﺨﺶ دولﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ درﮔﻴر در پروژهﻫاي مﺸارکتﻫاي
ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ در مﻮﻗﻌﻴت ﺑﻬﺘري ﺑراي ﺳاﺧت و مدیریت فرایندﻫاي مناﻗﺼه ﻗرار ﺧﻮاﻫند ﮔرفت .کﻲیرس و فِنِﻤا ( )0432در
تحقﻴﻖ دیﮕري ﺑه ﺑررﺳﻲ و ارزیاﺑﻲ ریﺴﻚ و ﺷﻴﻮهﻫاي مدیریت ریﺴﻚ در پروژهﻫاي مﺸارکتﻫاي ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ پرداﺧﺘهاﻧد.
ﻧﺘایج این تحقﻴﻖ ﻧﺸان داد که ﺳازمانﻫا ﺑا ﭼندین »ریﺴﻚ ﻏﻴر ﻗاﺑﻞ ﺟبران« مرتبط ﺑا مدیریت پروژه و مﺴﺌﻮلﻴتﻫاي مدیریت
پروژه مﻮاﺟه ﻫﺴﺘند که از ﺟﻤﻠه مﻬﻤﺘرین آﻧﻬا مﻲتﻮان ﺑه ﻋدم وﺟﻮد تﻌداد کافﻲ از کارکنان واﺟد ﺷرایط ،ﻋدم وﺟﻮد یﻚ تﻴﻢ ﺑا
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻤﻠﻜردي مﺸﺘرك ،ﻋدم اﺧﺘﺼاص ﺷﻔاف مﺴﺌﻮلﻴتﻫا و ﻧبﻮد ﻗدرت تﺼﻤﻴﻢﮔﻴري در پروژه در ﺣﻴن ﺑروز تﻐﻴﻴرات ،ﻋدم وﺟﻮد
تﻮافﻖ ﺑراي مﺸارکت در ﺑه ﻋﻬده ﮔرفﺘن تﻐﻴﻴرات مﻮرد ﻧﻴاز در ﻃﻮل پروژه ،ﻧبﻮد زمانﺑندي مﺸﺨص ﺑراي ﺷروع مﺸارکت در پروژه
اﺷاره ﻧﻤﻮد .تﺠﺰیه و تحﻠﻴﻞ ﻋﻮامﻞ ﺷناﺳایﻲ ﺷده در این تحقﻴﻖ ﻧﺸان داد که ﻧقﺶ ﺳﻄﻮح مﺨﺘﻠﻔﻲ از آﮔاﻫﻲ ریﺴﻚ و دﺧالت
مدیریت ارﺷد در کاﻫﺶ و ﺑرون رفت از ریﺴﻚﻫاي ﺷناﺳایﻲ ﺷده ﺑﺴﻴار ﺣاﺋﺰ اﻫﻤﻴت مﻲﺑاﺷد .ﻫﻤاﻧﻄﻮر که از مرور ادﺑﻴات پﮋوﻫﺸﻲ
مﺸﺨص ﮔردید ،ﺷﻜاف تحقﻴقاتﻲ که در پﮋوﻫﺸﻬاي پروژهﻫاي مﺸارکتﻫاي ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ وﺟﻮد دارد ﻋدم پرداﺧﺘن ﺑه
ریﺴﻚ ﻫاي ارزیاﺑﻲ ﺑر اﺳاس رویﻜرد ﻫاي دﻗﻴﻖ فازي اﺳت از این رو در این پﮋوﻫﺶ رویﻜرد ﻫاي ﺟدیدي در این ﺣﻮزه پرداﺧﺘه
مﻲ ﺷﻮد.

ﻫدف تﻤام ﻋﻠﻮم ،ﺷناﺧت و درك دﻧﻴاي پﻴرامﻮن ماﺳت .ﺑه منﻈﻮر آﮔاﻫﻲ از مﺴایﻞ و مﺸﻜالت دﻧﻴاي اﺟﺘﻤاﻋﻲ ،روشﻫاي
ﻋﻠﻤﻲ ،تﻐﻴﻴرات ﻗاﺑﻞ مالﺣﻈه اي پﻴدا کرده اﻧد .این روﻧدﻫا و ﺣرکت ﻫا ﺳبﺐ ﺷده اﺳت که ﺑراي ﺑررﺳﻲ رﺷﺘه ﻫاي مﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸري،
از روش ﻫاي ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺘﻔاده ﺷﻮد .امروزه مﺴاﺋﻠﻲ وﺟﻮد دارد که ﺑا اﺳﺘﻔاده از اﺳﺘدﻻل اﺳﺘقرایﻲ ﻗاﺑﻞ ﺣﻞ ﻧﻴﺴﺘند .داﻧﺸﻤندان ﺑه این
ﻧﺘﻴﺠه رﺳﻴدهاﻧد که ﺑاید ﺟنبه ﻫایﻲ از دو روش ﻗﻴاﺳﻲ و اﺳﺘقرایﻲ را ترکﻴﺐ کنند و روش ﺟدیدي ﺑه ﻧام روش ﻋﻠﻤﻲ مﻌرفﻲ ﻧﻤایند.
این پﮋوﻫﺶ از لحاظ ﻫدف کارﺑردي مﻲ ﺑاﺷد ﺑا ﺷناﺳایﻲ منﺸأﻫاي ریﺴﻚ پروژه ﺑه ﺑررﺳﻲ ﻧقﺶ مدیریت ریﺴﻚ در پروژه ﻫاي
مﺸارکتﻫاي ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ مﻲ پردازد .روش ﺟﻤﻊ آوري اﻃالﻋات ﺑا اﺳﺘﻔاده از مﻄالﻌات مﻴداﻧﻲ ،اﺳﺘﻔاده از ﭼﻚ لﻴﺴت،
اﺳﺘﻔاده از ﺳاﺧﺘار ﺷﻜﺴت ریﺴﻚ ﻫا ،اﺳﺘﻔاده از ﻗﻀاوت کارﺷناﺳاﻧه مﺘﺨﺼﺼﻴن وکارکنان درﮔﻴر پروژه ،اﺳﺘﻔاده از اﻃالﻋات ﮔذﺷﺘه
والﮕﻮﺑرداري از پروژه ﻫاي مﺸاﺑه ،اﺳﺘﻔاده از روش کﺘاﺑﺨاﻧه اي ﺟﺴﺘﺠﻮ (در کﺘاﺑﻬا ،مقاﻻت،مﺘن ﻫاي ﻋﻠﻤﻲ و اﺳﺘﻔاده از روش )...
ﻫاي ایده پردازي ماﻧند تﻜنﻴﻚ دلﻔﻲ وﺑاﻧﻚ ﻫاي اﻃالﻋاتﻲ اینﺘرﻧﺘﻲ منﺸاءﻫاي ریﺴﻚ را ﺷناﺳایﻲ وآﻧﻬا را در ﺷﺶ دﺳﺘه اﺻﻠﻲ
تقﺴﻴﻢ ﺑندي ﺷده وﺳﭙﺲ ﺑا ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻈرات ﺧبرﮔان در مﻮرد اﺣﺘﻤال وﻗﻮع ،مﻴﺰات تاثﻴر ﺑر ﺷاﺧص ﻫاي زمان،ﻫﺰینه وﻋﻤﻠﻜرد
کﻴﻔﻲ و ﻫﻤﭽنﻴن اﻫﻤﻴت ﺷاﺧص ﻫا ﻧﺴبت ﺑه ﻫﻤدیﮕر ،ریﺴﻚ ﻫاي پروژه ﺟﻬت مدیریت ﻧﻤﻮدن آﻧﻬا اولﻮیت ﺑندي ﺷده اﻧد .لذا ﺑا
تﻮﺟه ﺑه ریﺴﻚ ﻫاي کالن پروژه ﻫاي مﺸارکتﻫاي ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ در  0ﺣﻮزه ریﺴﻚ ﻫا مﻮرد ﺑررﺳﻲ و ﻧﺘﻴﺠه ﮔﻴري ﻗرار
ﮔرفﺘند که ﺑه ﺷرح زیر اﺳت:
الﻒ) ریﺴﻚ ﻫاي پﻴﻤاﻧﻜاران
ب) ریﺴﻚ ﻫاي کارفرما
پ) ریﺴﻜﻬاي تأمﻴن کنندﮔان
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ت) ریﺴﻚ ﻫاي مﺸاورهاي
ث) ریﺴﻚ ﻫاي محﻴط ﺧارﺟﻲ
ج) ریﺴﻚ ﻫاي ﺣﻤﻞ و ﻧقﻞ
ریﺴﻚ ﻫاي پﻴﻤاﻧﻜاران :پﻴﻤاﻧﻜاران ،ﺳازماﻧﻬایﻲ ﻫﺴﺘند که اﻧﺠام ﺑﺨﺸﻲ یا کﻞ پروژه را در ﭼارﭼﻮب کﻴﻔﻴت ،زمان و ﺑﻮدﺟه
مﺼﻮب ﺑه ﻋﻬده مﻲﮔﻴرﻧد.
ریﺴﻚ ﻫاي کارفرما :ﺳازمان یا ﮔروﻫﻲ اﺳت که مﺴﺌﻮلﻴت ﻫدایت پروژه را ﺑر ﻋﻬده مﻲ ﮔﻴرد .در ﺑرﺧﻲ از پروژه ﻫا مﻤﻜن
اﺳت کارفرما ﻫﻤان ﺳازمان ﺣامﻲ پروژه ﺑاﺷد وﺑاتﻮﺟه ﺑه وﻇایﻔﻲ که در پروژه دارد ریﺴﻜﻬایﻲ مﺘﻮﺟه آﻧﻬا مﻲ ﺷﻮد.
ریﺴﻜﻬاي تأمﻴن کنندﮔان :تأمﻴن کنندﮔان ﺳازمان یا ﮔروﻫﻲ وﺑا افرادي ﻫﺴﺘند که مﺴﺌﻮلﻴت ﺳاﺧت و تﻬﻴه و یا ﺧرید مﻮاد
اولﻴه ،تﺠﻬﻴﺰات و وﺳایﻞ مﻮرد ﻧﻴاز و ﻫﻤﭽنﻴن ﺧدمات ﻻزم پروژه را از ﺑﻴرون تامﻴن مﻴﻜنند و داراي ریﺴﻚ ذاتﻲ مرﺑﻮط ﺑه ﺧﻮدﺷان
ﻫﺴﺘند که مﻤﻜن اﺳت این ریﺴﻚ ﻫا را ﺑه پروژه منﺘقﻞ کنند.
ریﺴﻚ ﻫاي مﺸاورهاي :مﺸاور ،ﺳازماﻧﻲ اﺳت که مﻌﻤﻮﻻ وﻇﻴﻔه ﻃراﺣﻲ وﻧﻈارت ﺑر پروژه ﻫا را ﺑر ﻋﻬده مﻲ ﮔﻴرد .ﺑﻌد از
ﻃراﺣﻲ ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﻧﻴازﻫاي کارفرما ،تﻬﻴه اﺳناد مناﻗﺼه ،اﻧﺘﺨاب پﻴﻤاﻧﻜار ﺟﺰو وﻇایﻒ او ﺑﻮده ودر مرﺣﻠه اﺟرا ﻧﻴﺰ ﻧﻈارت ﺑر ﺣﺴن
اﻧﺠام کار دارد.
ریﺴﻚ ﻫاي محﻴط ﺧارﺟﻲ :ﺑه ﻋﻮامﻠﻲ که کنﺘرل آﻧﻬا ﺧارج از مدیریت ﺳازمان اﺳت و از ﺑﻴرون ﺑه ﻋنﻮان ﻋﻮامﻞ محﻴﻄﻲ ﺑر
آن تحﻤﻴﻞ مﻲﺷﻮد ،ﻋﻮامﻞ ﺑرون ﺳازماﻧﻲ یا ﻋﻮامﻞ محﻴط ﺧارﺟﻲ ﮔﻔﺘه مﻲ ﺷﻮد .ﻋﻮامﻞ ﺑرون ﺳازماﻧﻲ در کﻮتاه مدت ﺧارج از
اﺧﺘﻴار و کنﺘرل ﺳازمان مﻲ ﺑاﺷد ولﻲ مدیریت ﺳازمان مﻲ تﻮاﻧد در دراز مدت ﺑا تﺼﻤﻴﻤات اتﺨاذ ﺷده ﺑر آﻧﻬا اثر ﺑﮕذارد.
ریﺴﻚ ﻫاي ﺣﻤﻞ و ﻧقﻞ :یﻜﻲ از ﺑﺨﺶ ﻫایﻲ که ﺷرکت ﻫا مﻌﻤﻮﻻً از ﺑﻴرون از محدوده پروژه وﺟﻮد دارد ﺣﻤﻞ و ﻧقﻞ اﺳت.
رﺳﻴدن ﺑه اﻫداف پروژه ﺑدون داﺷﺘن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧقﻞ ﻻزم تقریباً ﻏﻴر مﻤﻜن اﺳت این ﺳﻴﺴﺘﻢ مﻲ تﻮاﻧد ﺑا تﻮﺟه ﺑه راه ﻫاي
دﺳﺘرﺳﻲ ﺑه ﺳایت ،ﻧﻮع ﺣﻤﻞ و ﻧقﻞ ،مﻮاﻧﻊ ﺣﻤﻞ و ﻧقﻞ و ﻧﻴروي اﻧﺴاﻧﻲ درﮔﻴر در ﺣﻤﻞ و ﻧقﻞ داراي ریﺴﻜﻬایﻲ ﺑاﺷند.
اعداد فازی مثلثی

~
) A  x  R /  A~ ( x

مﻲﺑاﺷد که در آنx ،
ﺑر اﺳاس ﻧﻈریه مﺠﻤﻮﻋه ﻫاي فازي ،یﻚ ﻋدد فازي ،مﺠﻤﻮﻋه فازي ﺧاﺻﻲ ﺑهﺻﻮرت
مقادیر ﺣقﻴقﻲ ﻋﻀﻮ مﺠﻤﻮﻋه  Rرا مﻲپذیرد و تاﺑﻊ ﻋﻀﻮیت آن ﺑهﺻﻮرت )   A~ ( xمﻲﺑاﺷد .یﻚ ﻋدد فازي مثﻠثﻲ  Aﻋددي ﺑا تاﺑﻊ
ﻋﻀﻮیت تﻜهاي ﺧﻄﻲ  µAﺑهﺻﻮرت راﺑﻄه ( )3تﻌریﻒ مﻲﺷﻮد:
()3
lxm
)  ( x  l ) /( m  l

1
xm
 :lکران پایﻴن

x( x )  
 :mمحﺘﻤﻞ ترین ﺣالت
( u  x ) /( u  m ) m  x  u

0
otherwise

 :uکران ﺑاﻻ
که مﻲتﻮاﻧد ﺑهﺻﻮرت ﻋدد فازي مثﻠثﻲ ) (l, m, uﻧﺸان داده
ﺷﻮد .ﺷﻜﻞ  ،3این تاﺑﻊ ﻋﻀﻮیت را ﻧﻤایﺶ مﻲدﻫد.
پﺲ از ﮔردآوري دادهﻫا ،مﻴاﻧﮕﻴن فازي ﻧﻈرات  nپاﺳخدﻫنده ﺑا
اﺳﺘﻔاده از راﺑﻄه ( )0محاﺳبه مﻲﺷﻮد .در ادامه کار از رواﺑط (،)1
( )5( ،)0و ( )0ﺟﻬت فازيزدایﻲ و تﻌﻴﻴن مﻴﺰان اﻫﻤﻴت
ﺷاﺧصﻫا اﺳﺘﻔاده مﻲﺷﻮد و ﺷاﺧصﻫاي داراي ارزش کﻤﺘر از
مقدار مﻴاﻧﮕﻴن ﺣذف مﻲﮔردﻧد.
()0

l1 + l2 + ⋯ + ln m1 + m2 + ⋯ + mn u1 + u2 + ⋯ + un
,
,
⌋
n
n
n

 :FuzzyAverageمﻴاﻧﮕﻴن فازي  :nتﻌداد ﺷاﺧصﻫاي مﺴاله
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ﺷﻜﻞ  :3ﻋدد فازي مثﻠثﻲ (ﺳاﻋﺘﻲ)3924،
⌊ = FuzzyAverage

l mu
3
l  4m  u

6

()1

x1max 

()0

2
xmax

l  2m  u
4

()5

3
xmax


2
3
Crisp Number = max { x1max , xmax
}
, xmax

()0

در ﺳال  3990روﺷﻲ تحت ﻋنﻮان روش تحﻠﻴﻞ تﻮﺳﻌهاي تﻮﺳط یﻚ پﮋوﻫﺸﮕر ﭼﻴنﻲ ﺑنام ﺑﻮﻧﮓ ﺟاﻧﮓ اراﺋه ﮔردید.اﻋداد مﻮرد
اﺳﺘﻔاده در این روش اﻋداد مثﻠثﻲ ﻫﺴﺘند که مﻔاﻫﻴﻢ و تﻌاریﻒ فرآیند تحﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠه مراتبﻲ ﺑر اﺳاس روش  EAﺑﺸرح زیر اﺳت.
مرﺣﻠه اول :محاﺳبه ارزش  SKﺑراي ﻫر یﻚ از ﺳﻄر ﻫاي مقایﺴه زوﺟﻲ
−1
n
[∑m
] i=1 ∑j=1 Mij

()2

∗

∑nj=1 Mkj

= SK

در راﺑﻄه فﻮق داریﻢ:
 :Kﺷﻤارﻧده ﺳﻄر
 :J,iﻧﺸاﻧدﻫنده ﺷاﺧص ﻫا و ﮔﺰینهﻫا مﻲ ﺑاﺷند.
مرﺣﻠه دوم :محاﺳبه درﺟه ﺑﺰرﮔﻲ  SKﻫا ﻧﺴبت ﺑه ﻫﻢ:
()2

مﻴﺰان ﺑﺰرﮔﻲ یﻚ ﻋدد فازي مثﻠثﻲ از  kﻋدد فازي مثﻠثﻲ دیﮕر ﻧﻴﺰ از راﺑﻄه زیر ﺑدﺳت مﻲ اید:
()9
V(m1≥m2……..mk)=V(m1≥m2) and…….and V(m1≥mk
مرﺣﻠه ﺳﻮم :محاﺳبه وزن ﺷاﺧص ﻫا در مقایﺴه زوﺟﻲ
()34

)= MIN(s1 ≥ sk

ﺑناﺑراین ﺑردار وزن ﺷاﺧص ﻫا که ﻫﻤان ﺿرایﺐ ﺑﻬنﺠار  AHPفازي اﺳت ﺑﺼﻮرت زیر محاﺳبه مﻲﺷﻮد.
()33
+ w ′ (x2) + ⋯ w ′ (xk)]t

)′ (xi

)[w ′ (x1

w

′

= w

 .4یافتههای پژوهشی
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V(m1 ≥ m2) = 1
if m1 ≥ m2
0
if l2 ≥ u1
{
)V(m1 ≥ m2) = hgt(m1 ∩ m2
otherwise
c1 − a2
= )hgt(m1 ∩ m2
)(c1 − a2) + (b2 − b1

پارامﺘر ﻫاي ارزیاﺑﻲ ﺑﻜار رفﺘه در این تحقﻴﻖ ﺷامﻞ اﺣﺘﻤال وﻗﻮع ،ﺷدت اثرﮔذاري ریﺴﻚ ﺑر روي زمان ،ﻫﺰینه و کﻴﻔﻴت
ﻋﻤﻠﻜردي و مقﻴاس ﻋﻤﻠﻜردي فازي اﺳت که ﺑه ترتﻴﺐ ﻋبارت اﻧد از:
در ﺟدول  3تاﺑﻊ اﺣﺘﻤال وﻗﻮع ریﺴﻚ ﻫا مﻮرد ارزیاﺑﻲ ﻗرار ﮔرفﺘه اﺳت که تاﺑﻊ فازي ﺑه ﻫﻤراه مﺘﻐﻴر زیاﻧﻲ مﺘناﻇر آن ﻧﺸان
داده ﺷده اﺳت.
جدول  .1تابع احتمال فازی وقوع

اﺣﺘﻤال وﻗﻮع

مﺘﻴﻴر زﺑاﻧﻲ
ﺧﻴﻠﻲ کﻢ
VL
کﻢ
L
مﺘﻮﺳط
M
زیاد

H

ﺧﻴﻠﻲ زیاد

VH

تاﺑﻊ فازي
)(0,0,2.5
)(0,2.5,5
)(2.5,5,7.5
)(5,7.5,10
)(7.5,10,10

در ﺟدول ﺷﻤاره  0مﻴﺰان تاثﻴر مﻮلﻔه ﻫاي فازي در ریﺴﻚ پروژه ﻫا مﺸﺨص ﺷده اﻧد که ﺑر اﺳاس ﺳه مﻮلﻔه زمان ،ﻫﺰینه و
کﻴﻔﻴت مﻮرد ارزیاﺑﻲ ﻗرار مﻲ ﮔﻴرﻧد.
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جدول  .2تابع احتمال فازی میزان تاثیر گذاری
تاﺑﻊ فازي

زمان

ﻫﺰینه

ﻋﻤﻠﻜرد کﻴﻔﻲ

مﺘﻴﻴر زﺑاﻧﻲ
ﺧﻴﻠﻲ کﻢ

VL

)(0,0,2.5

تاﺧﻴر ﺧﻴﻠﻲ کﻢ

افﺰایﺶ ﻫﺰینه ﺑﺴﻴار کﻢ

کاﻫﺶ کﻴﻔﻴت ﻧا محﺼﻮص

کﻢ

L

)(0,2.5,5

تاﺧﻴر زیر %5

افﺰایﺶ ﻫﺰینه زیر  5درﺻد

کاﻫﺶ کﻴﻔﻴت

مﺘﻮﺳط

M

)(2.5,5,7.5

زیاد

H

)(5,7.5,10

تاﺧﻴر ﺑﻴن  5الﻲ
% 34
تاﺧﻴر ﺑﻴن  34تا
%04

افﺰایﺶ ﻫﺰینه ﺑﻴن  5الﻲ
%34
افﺰایﺶ ﻫﺰینه ﺑﻴن  34الﻲ
 04درﺻد

کﻴﻔﻴت ﻏﻴر ﻗاﺑﻞ ﻗبﻮل کارفرما
اﺳت

ﺧﻴﻠﻲ زیاد

VH

)(7.5,10,10

تاﺧﻴر ﺑﻴﺶ از %04

افﺰایﺶ ﻫﺰینه ﺑﻴﺶ از % 04

کﻴﻔﻴت ﻏﻴر ﻗاﺑﻞ اﺳﺘﻔاده

کﻴﻔﻴت ﻧﻴاز ﺑه تایﻴد کارفرما دارد

در ﺟدول ﺷﻤاره  1ارﺟحﻴت مﻮلﻔه ﻫاي فازي ﺑﻴان ﺷده اﺳت که ﺑه ﺷرح ذیﻞ در ﻧﻈر ﮔرفﺘه ﺷده اﺳت.
جدول  .3مقیاس  AHPفازی

اﻋداد فازي مثﻠثﻲ
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مﺘﻐﻴﻴر ﻫاي زﺑان ﺷناﺧﺘﻲ
اﻫﻤﻴت یﻜﺴان
ﻧﺴبﺘاً ارﺟﺢ
ترﺟﻴﺢ زیاد
ترﺟﻴﺢ ﺑﺴﻴار زیاد
ترﺟﻴﺢ فﻮق الﻌاده زیاد

1,1,1
2,3,4
4,5,6
6,7,8
9,9,9
1,2,3 - 3,4,5
7,8,9 - 5,6,7

ارزش ﺑﻴنا ﺑﻴنﻲ

ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﺷرح مراﺣﻞ ﺑﻴان ﺷده ،رتبه ﺑندي ﺷاﺧص ﻫا ﺑه ﺷرح ذیﻞ مﻲ ﺑاﺷد:
مرﺣﻠه اول :محاﺳبه ارزش  SKﺑراي ﻫر یﻚ از ﺳﻄر ﻫاي مقایﺴه زوﺟﻲ
ﺑدﺳت اوردن  ∑nj=1 Mkjﺑا اﺳﺘﻔاده از تﻠﻔﻴﻖ ﻧﻈر ﺧبرﮔان:

n

)Mkj = (10.233,10.24,10.29

j=1
n

−1

)= (0.097,0.098,0.098

∑

] Mkj

∑[
j=1

مرﺣﻠه دوم :محاﺳبه  SKﻫا:
)S1 = (0.3361,0.3499,0.3538
)S2 = (0.3291,0.3342,0.3391
)S3 = (0.3240,0.3195,0.3385
)S4 = (0.3040,0.3175,0.3365
)S5 = (0.2840,0.3095,0.3285
)S6 = (0.3240,0.3195,0.3385

مرﺣﻠه ﺳﻮم :درﺟه ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﻫر یﻚ از ﻋناﺻر فﻮق ﺑر ﻋناﺻر دیﮕر
V(s1 ≥ s2, s3, s4, s5, s6) = 0.26
V(s2 ≥ s1, s3, s4, s5, s6) = 0.25
V(s3 ≥ s2, s1, s4, s5, s6) = 0.09
V(s4 ≥ s2, s1, s3, s5, s6) = 0.08
V(s5 ≥ s2, s1, s3, s4, s6) = 0.08
V(s6 ≥ s2, s1, s3, s4, s5) = 0.015

اﻋداد فﻮق ﺑﺼﻮرت ﺑﻬنﺠار مﻲ ﺑاﺷد که پﺲ از ﻧرمال ﺳازي وزن مﻮلﻔه ﻫا ﺑه ﺷرح ﺟدول  0مﻲ ﺑاﺷد.
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 رتبه بندی ریسک های شناسایی شده.4 جدول

رتبه ﺑندي

وزن

3
0
1
0
5
0

4310
4310
4330
4334
4334
4340

ریﺴﻚ ﻫاي ﺧارﺟﻲ
ریﺴﻚ تامﻴن کننده
ریﺴﻚ کارفرما
ریﺴﻚ مﺸاور
ریﺴﻚ ﻫاي ﺣﻤﻞ و ﻧقﻞ
ریﺴﻚ پﻴﻤاﻧﻜار تﻮﺳﻌه

 در رتبه اول ﻗرار ﮔرفﺘه و ریﺴﻚ تامﻴن کنندﮔان4310  ریﺴﻚ ﻫاي ﺧارﺟﻲ ﺑا وزن،ﻫﻤاﻧﻄﻮر که در ﺟدول فﻮق مﺸاﻫده مﻲ ﮔردد
. در رتبه ﺳﻮم ﻗرار ﮔرفﺘند4330  در رتبه دوم و ریﺴﻚ ﻫاي مرﺑﻮط ﺑه کارفرما ﺑا وزن4310 ﺑا وزن

2011  زمستان،)23 : (پیاپی3  شماره،سال چهارم

 بحث و نتیجه گیری.5
 ﺧﺼﻮﺻﻲ آزاد راﻫﻲ ﺑﺨﺸﻲ ﺟدا ﻧاپذیر از اﻗدامات اﺟرایﻲ در ﺟﻬت تﻮﺳﻌه و اﺟراي-ریﺴﻚ ﻫاي پروژه مﺸارکت ﻋﻤﻮمﻲ
فﻌالﻴت ﻫاي پروژه محﻮر اﺳت ﺑﮕﻮﻧه اي که ﺳازمان ﻫا ﻧﻤﻲ تﻮاﻧند از این مﻮﺿﻮع ﺑه ﺳادﮔﻲ ﮔذر ﻧﻤایند و ﻫﻤﻮاره ﺟﺰ ﺟدا ﻧاپذیر از
 ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑایﺴﺘﻲ- ﺣال ﺷرکت ﻫاي مﺠري در زمﻴنه ریﺴﻚ ﻫاي پروژه ﻫاي مﺸارکت ﻋﻤﻮمﻲ.ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑرﻧامه ریﺰي پروژه اﺳت
این ریﺴﻚ ﻫا را ﺷناﺳایﻲ ﻧﻤﻮده و در اﺟراي اﻗدامات کنﺘرلﻲ ﺟﻬت کاﻫﺶ اثرات ریﺴﻚ اﻗدامات ﻻزم را اﻧﺠام داده و یا در ﺻﻮرت
 از این رو پﻴﺸنﻬاد.ﻋدم ﻗاﺑﻞ کنﺘرل ﺑﻮدن ریﺴﻚ ﻫاي ﺷناﺳایﻲ ﺷده ﺧﻮد را ﺑراي مﻮاﺟﻬه ﺑا این دﺳت از ریﺴﻚ ﻫا آماده ﻧﻤاید
FMEA مﻲ ﮔردد در راﺳﺘاي تﻮﺳﻌه این پﮋوﻫﺶ اﻗدامات کنﺘرلﻲ مﻮرد ﻧﻴاز ﺟﻬت کاﻫﺶ یا ﺣذف ریﺴﻚ ﻫاي اﺷاره ﺷده ﺑر مباﻧﻲ
.ﺷناﺳایﻲ و ارزیاﺑﻲ ﺷﻮد
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طراحی مدل جهت پیشبینی قیمت دالر در دوره کرونا و پساکرونا با
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چکـیده
جهان پس از پخش و همهگیر شدن بیماری پاندمی کووید  0۱دچار بحران اقتصادی شدیدی شد ،بههمین دلیل نیاز به
پیشبینی بیشاز پیش نمود پیدا کرد.یکی از این روشهای پیشبینی سریهای زمانی میباشد.در این پژوهش ابتدا
تاثیرگذاری بیماری کرونا برروی نرخ دالر را بررسی کردیم که نتایج حاصله نشان میدهد که این بیماری بر روی نرخ ارز
بی تاثیر بوده که با توجه به دور بودن ایران از اقتصاد جهانی قابل حدس می باشد .در مرحله بعد با استفاده از روشهای
سری زمانی تک متغیره و با کمک مدلهای آریما ،مدلی برای پیشبینی که بهترین مدل  )0(ARو  )0(MAبه همراه
یک مرتبه تفاضل گیری ،طراحی شد و پیش بینی یکساله و دوساله با مدل طراحی شده انجام شد  ،با توجه به گزارش
های بهداشت جهانی احتماال تا یکسال آینده کرونا وجود دارد و دوسال آینده کرونا از پاندمی خارج شده و دوره ی پسا
کرونا نام دارد ،نتایج نشان میدهد که بازار نوسانی ولی در نهایت صعودی می باشد.

واژگـان کلـیدی :سری زمانی ،پیش بینی ،مدل آریما ،دالر ،کرونا

 -3دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع ،دانشکده فنی مهندسی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
(نویسنده مسئول) s.ramin.sn@gmail.com
 -2مدرس دانشگاه آزاد اسالمی
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 -1مقدمه
در اواخر دسامبر  340۱نمونهای از یک بیماری کشف شد که رشد سریع در سطح ووهان چین داشت ،که از جنس سارس بود
که خبر از شروع یک پاندمی جهانی میداد  ،این بیماری کووید  0۱یا کرونا نام گرفت .این بیماری تا اینجای کار در جهان حدود
 344میلیون نفر را بیمار و حدود  0میلیون نفر فوتی به جای گذاشته و در ایران هم تعداد بیماران حدود  0میلیون نفر و تعداد
فوتیها به  ۱4هزار نفر رسیده طبق آمار رسمی منتشر شده که بسیاری از افراد اعداد مبتالیان را تا چندین برابر باالتر ارزیابی کرده
اند .پس از شیوع و پخش این بیماری کشورها در دوگانگی نجات جان مردم و یا نجات اقتصاد قرار گرفتند  ،اکثر کشورها برای
عدم شیوع این بیماری قرنطینه سراسری را برگزیدند که به معنای تعطیل شدن بازارهای مالی و اضافه شدن هزینههای گزاف
بهداشت و درمان به دولتها شد که به تبع آن رشد اقتصادی متوقف شد .حال این سوال پیش میآید که این بیماری بر روی
قیمتها و فاکتورهای اقتصادی تاثیر میگذارد یا خیر؟ بعد از این اتفاقات کارشناسان و محققان بر آن شدند تا به کمک روشهای
اقتصادسنجی به تحلیل و پیشبینی فاکتورهای اقتصادی بپردازند .به همین دلیل در این پژوهش تالش به پیشبینی قیمت دالر به
کمک سری های زمانی شده است . .بدین منظور ابتدا مطالعاتی که در گذشته در حوزه ی ارز های دیجیتال انجام شده،بررسی شده
که بصورت خالصه در نمودار زیر ارائه شده است:
جدول  -1مطالعات پیشین
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سال

نویسندگان

عنوان پژوهش

مدل ارائه شده

3430

گزارش بانک
جهانی

هزینه های اقتصادی
واکسیناسیون

عدم ارائه مدل ریاضی

02۱0

مریم شهابی
طبری

پیش بینی قیمت جهانی نفت
خام با استفاده از روش های
سری زمانی و منطق فازی

مدل های سری زمانی
 ARIMAو سری
زمانی فازی

3434

ماریا نیکوال و
همکاران

پیامدهای اقتصادی -
اجتماعی ویروس کرونا

مقاله ی مروری

3434

کلمنت تیسدل

مسائل اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسی مطرح شده توسط
پاندمی COVID-19

عدم ارائه مدل ریاضی

02۱0

کیوان خلیلی

ارزیابی مدلهای تکمتغیره،
چندمتغیره و تلفیقی سری
زمانی در پیشبینی و برآورد
متوسط بار رسوب ساالنه
مطالعه موردی :رودخانه
سیستان

سری های زمانی

0210

جعفر حسن زاده
و همکاران

3434

کارلس الرکین و
همکاران

3440

فیلیپ هنز

چگونه یک مدل مناسب
برای داده های سری زمانی
انتخاب کنیم؟
تاثیر سرایت بیماری پاندمی
کووید 0۱بر طال و رمز ارزها
پیش بینی سری های زمانی
اقتصادی و مالی با مدل های
غیر خطی

FARIMA

سری های زمانی
عدم ارائه مدل ریاضی
سری های زمانی

نتایج
تاثیر واکسن کرونا بر دولتها و هزینه های
واکسیناسیون کشور های فقیر که چیزی در حدود ۱
تریلیون دالر برآورد شده است.
نتایج حاکی از آن بودند که مدل سری زمانی فازی
چن ( )3440و مدل ترکیبی  FARIMAقادرند
نتایج بهتری برای پیش بینی قیمت ارائه دهندو
دقت پیش بینی را به طور چشمگیری افزایش دهد
بنابراین به عنوان روش برگزیده ی پژوهش انتخاب
شده است.
صنعت مالی به تفکیک بازار سرمایه ،صنعت توریسم
و هزینه های مراقبت از سالمتی  ،هواپیمایی ،
بخش امالک  ،صنعت ورزش و بخش تکنولوژی
بخش دیگری که از این پاندمی تاثیر پذیرفته است
و پاسخ انگلیس وآمریکا به این پاندمی را بررسی
کرده است.
در این مقاله ابتدا به بیماری های پاندمی که در
طول تاریخ اتفاق افتاده پرداخته مثل :بیماری اچ آی
وی و سارس و ابوال و  ...سرعت و ماهیت بهبودی
از بیماری همه گیر توسط عوامل عرضه و تقاضا
مختل خواهد شد.
پدیدههای فرسایش ،انتقال رسوب و برآورد بار
رسوب در رودخانهها با توجه به خسارات ناشی از آن
یکی از مهمترین و پیچیدهترین موضوعات
مهندسی رودخانه میباشد .مدلسازی و پیشبینی
دقیق این پارامتر باتوجه به میزان اهمیت آن در
تعیین عمر مفید سازههای آبی و شبکه های آبیاری
و زهکشی میتواند بسیارمفید واقع شود
مراحل یک پیش بینی سری زمانی را توضیح داده
مثل تست مانایی  ،انتخاب مدل ،ارزیابی مدل ،
پیش بینی و...
تحلیل انواع سیاست های اقتصادی در زمان پاندمی
بیماری کووید 0۱
به آخرین وضعیت فعلی در تخمین  ،ارزیابی و
انتخاب از بین پیش بینی غیر خطی پرداخته شده
است.

 -2روش تحقیق
محققین و تحلیل گران همواره به دنبال روشهای برای پیش بینی می باشند ،یکی از این روشها که کمک به تحلیل و
بررسی شرایط موجود و پیشبینی میکند ،دنبال های سری زمانی میباشند سریهای زمانی یکی از شاخههای مهم علم اقتصاد
سنجی و آمار و احتمال میباشد که در سایر علوم مانند مهندسی پزشکی هواشناسی کشاورزی و اقتصاد کاربرد فراوانی دارد و هر
روز کاربرد آن گستردهتر میشود .در سریهای زمانی دادهها مستقل نیستند و بطور متوالی بههم مرتبط میباشند ،هدف استفاده از
سریهای زمانی مشخص شدن روند و تحلیل دادهها و همچنین انتخاب مدل مناسب برای این دادهها و پیشبینی که جذابترین
قسمت سریهای زمانی میباشد ،در این پژوهش از مدلهای سری زمانی تک متغیره ی آریما استفاده شده است بدین منظور به
جمع آوری داده ها پرداختیم  ،داده ها بهصورت ماهانه از ابتدای فروردین  ۱4تا اسفند  ۱۱جمع آوری شده است .پس از تحلیل
نموداری قیمت ها و شاخص ها نیاز به شناخت مانایی و راه های تشخیص مانایی بوجود می آید ،در مرحله بعد به معرفی توابع
دارای خود همبستگی و خود همبستگی جزئی پرداخته شده است  .در مرحله بعد در این پژوهش به شناخت الگوهای سری زمانی و
الگوریتم معروف باکس جنکینز  0پرداخته شده است .در ادامه فصل نحوه تشخیص مدل آرما 3و آریما 2و صحت سنجی مدل انجام
میشود ،تا آمادهی پیشبینی شویم و در مرحله آخر پیشبینی و صحت سنجی پیشبینی انجام می شود.

مانایی

𝑆

0
1
2𝑓02

0

0

𝜂𝛼 = 𝑡𝛼 √( ) −
𝑓0

که  𝛾0واریانس خطای تخمینی که از فرمول زیر قابل محاسبه است.
و  𝑓0تخمین گر طیفی باقی مانده ها در فرکانس صفر
̂

و  αمقدار تخمینی و  S.Eیا همان استاندارد ارور بیانگر انحراف معیار ضریب است.
()3
که  Tمشاهدات K ،متغیر ها  S ،انحراف معیار رگرسیون می باشد.
()2

(𝑇 − 𝐾)𝑆 2
𝑇
̂
𝛼
)̂
𝛼(𝐸𝑆

= 𝛾0
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در ابتدا برای انجام هر فرآیندی در سری های زمانی نیاز به داده های ایستا یامانا داریم ،سری های زمانی را از لحاظ مانایی
می توان به دو دسته ی مانا(0ساکن) و نامانا 0تقسیم کرد  ،معموال اگر نا مانایی در میانگین باشد با یک مرتبه تفاضل گیری از داده
ها میتوانیم آن ها را تبدیل به سری مانا کنیم و اگر نا مانایی در واریانس باشد با دو مرتبه تفاضل گیری در داده ها می توان آن را
مانا کرد(.تبعه ایزدی  )0222از روشهای پرکاربرد برای این کار آزمون ریشه واحد دیکی فولر ،1انجی پرون ،7فیلیپس پرون
2میباشد ،ما در این پژوهش از روش فیلیپس پرون استفاده کردیم که در سال  0۱22توسط فیلیپس و پرون ابداع شد.این روش
یکی از بهترین و کاملترین روشها میباشد  ،از محاسن این روش میتوان گفت که اگر همبستگی وجود داشته باشد این روش
لحاظ میکند پس خود همبستگی در جمالت خطا نداریم یکی دیگر از محاسن این روش رویکرد بدون پارامتری آن می باشدو،
درواقع نیاز به وقفه لگ نمیباشد و همپنین داده های بیرون از  3برابر انحراف معیار را حذف میکند  ،فرمول روش فیلیپس پرون در
برنامه ایویوز به شکل زیر میباشد:
()0
)̂𝛼(𝐸 𝑇(𝑓 − 𝛾 ) 𝑆.
𝛾
2

= 𝛼𝑇

فرض صفر در آزمون فیلیپس پرون بر عدم مانایی متغیرهای مورد بررسی استوار است و فروض را میتوان چنین نوشت:
 :H0متغیر مورد بررسی نامانا می باشدو  :H1متغیر مورد بررسی مانا میباشد.
برای رد فرض صفر کافیست سطح معنی داری از  4/40کمتر باشد.

مدل های سری زمانی

1 Box-Jenkins

2 ARMA
3 ARIMA
4 Stationarity
5 None Stationarity
6 Dickey Fuller
7 NG Perron
8 Phillips Perron
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بصورت کلی می توان مدل ها را در سری زمانی به  0دسته تقسیم کرد :فرآیند اتورگرسیو 0که به صورت ) AR(pنشان می
دهند و  pنشان دهنده ی مرتبه ی فرآیند می باشد ،فرآیند میانگین متحرک 3که به صورت ) MA(qنشان می دهند و  qنشان
دهنده ی مرتبه یفرآیند می باشد  ،فرآیند اتورگرسیو و میانگین متحرک 2که به صورت ) ARMA(p,qنشان می دهند و از
ادغام فرمول  ARو  MAحاصل می شود  ،فرآیند اتو رگرسیو و میانگین متحرک با تفاضل گیری 0که به صورت
) ARIMA(p,d,qنشان می دهند که همان فرمول  ARMAمی باشد فقط  dمرتبه ی تفاضل گیری را به ما نشان می دهد که
از فرمول زیر بدست می آید( :بزرگ نیا )02۱4
⋯ 𝑦𝑡 = 𝜙1 𝑦𝑡−1 + 𝜙2 𝑦𝑡−2 + ⋯ + 𝜙𝑝 𝑦𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡 + 𝑢𝑡 + 𝜃1 𝑢𝑡−1 + 𝜃2 𝑢𝑡−2 +
()0
2

𝑞+ 𝜃𝑞 𝑢𝑡−

که 𝒕𝜺 که پسماند یا باقی مانده نام دارد نرمال باید باشد با میانگین  4و واریانس 𝜎
2

که  utفرآیند تصادفی می باشد دارای توزیع نرمال با میانگین  4و انحراف معیار σ
ما برای تشخیص فرمول مناسب نیاز به مرتبه های  MAو  ARداریم که اینکار با کمک گرفتن از تابع های خودهمبستگی
) (ACfو تابع خود همبستگی جزئی ) (PACFکه فرمول خود همبستگی به شکل زیر می باشد:
𝑚𝛾
()0
= 𝜌
𝑚
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𝛾0
𝑚∑𝑛−
)̅𝑦 (𝑦𝑡 − 𝑦̅)(𝑦𝑡+𝑚 −
()1
𝑛 𝜌𝑚 = 𝑡=1
2
)̅𝑦 ∑𝑡=1(𝑦𝑡 −
1
̂
که 𝑚𝜌 مقدار تابع خود همبستگی سری زمانی با تاخیر  mمی باشد با توزیع نرمال }𝑇 𝜌𝑠 ~𝑁 {0,
و 𝑡𝑦  𝑦𝑡+𝑚 ,مقادیر متغیر ها یا داده های سری زمانی در مرحله ی زمانی  tو مرحله ی با تاخیر زمانی m
و ̅𝑦 مقدار مربوط به میانگین داده ها می باشد.
95% → ±1.96
فاصله اطمینان در این فرآیند به صورت زیر می باشد:

توابع خود همبستگی خواص زیر را دارا می باشد:
 -0اگر  m=0باشد آنگاه 𝜌𝑚 = 1
−1 ≤ 𝜌𝑚 ≤ +1 -3
 -2در فرآیند مانا 𝑚𝜌 فقط تابعی از ( mمقدار وقفه) می باشد.
و فرمول خود همبستگی جزئی به شرح زیر می باشد:
𝑚(
𝜌𝑚 − ∑𝑚−1
𝜙
−
𝜌)1
()7
𝑡
𝑚−1
𝑡=1
1 − ∑𝑚−1
𝑡𝜌 )𝑡=1 𝜙𝑡 (𝑚 − 1

= 𝑚𝜙

که 𝑚𝜙 (فی واریانت ام) مقدار تابع خود همبستگی جزئی با تاخیر  mمی باشد.
پس از مشخص شدن مرتبه ها و فرمول مدل انتخاب شده وارد مرحله ی پیش بینی می شویم که برای زمان  𝑦𝑡+1و  ...می
توانیم پیش بینی کنیم ،بعد از پیش بینی باید ارزیابی انجام شود که پیش بینی انجام شده قابل اتکا می باشد یا خیر  ،این کار از
روش های ارزیابی میانگین مربعات خطا ( ، 0)MSEمیانگین درصد خطای مطلق (1)MAPEو  ...قابل بررسی است.
𝑓 2
()2
𝑀∑𝑇+
) 𝑡𝑦 𝑡=𝑇+1(𝑦𝑡 −
()۱

𝑚
𝑓
𝑡𝑦 𝑦 −
𝑡 | ∑ 100
|
𝑡𝑦
𝑚

= 𝐸𝑆𝑀

= 𝐸𝑃𝐴𝑀

 -3فرضیه تحقیق
ما با تکیه بر گزارش های چاپ شده در روزنامه دی ولت 7که به نقل از هانس کلوگه( 2رئیس بخش اروپا در بهداشت جهانی)۱
و همچنین گزارشهای مجله اکونومیست 04که در پایگاه خبری آثار اقتصادی کرونا هم باز نشر داشته فرض از بین رفتن همه

1 Auto Regressive
2 Moving Average
3 Auto Regressive- Moving Average
4 Auto Regressive-Integrated- Moving Average
5 Mean Square Error
6 Mean Absolute Prediction Error
7 DIE.Welt
8 Hans Kluge
9 WHO
10 The Economist
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گیری بیماری کرونا را اواخر  3433در نظر گرفتیم یعنی دوره ی یکسال آینده یعنی بهمن  0044را دوره ی کرونایی و دوسال آینده
یعنی بهمن  0040را دوره ی پسا کرونا نام نهادیم.

 -4یافتههای پژوهش
نرخ ارز

جدول -3برآورد مرتبه های مدل آریما برای نرخ ارز
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ما در ابتدا به بررسی و تحلیل قیمت  04سال
اخیر قیمت دالر پرداختیم با توجه به نمودار قیمتی در
بازه ی تعیین شده مشخص می باشد که داده ها مانا
نمی باشند ،برای اطمینان بیشتر از آزمون ریشه ی
واحد فیلیپس پرون استفاده کردیم که نامانایی داده
ها تایید شد  ،پس از یک مرتبه تفاضل گیری دوباره
از این آزمون استفاده شد.
طبق جدول  3سطح معنی داری کمتر از 4/40
میباشد بنابراین با توجه به آماره ی  -۱/02بدست
آمده ،مانایی متغیر مد نظر با یکبارتفاضل گیری مورد
تایید است فرض صفر در آزمون فیلیپس پرون بر
عدم مانایی متغیرهای مورد بررسی رد می شود.
در مرحله ی بعد تالش شده که مرتبه ARو
 MAرا تعیین کنیم به همین منظور نمودار  ACFو
 PACFرا می بینیم.
طبق جدول  2نمودار همبستگی نگار دارای دو
بخش خود همبستگی و خود همبستگی جزئی
میباشد .خط چین کنار حد مجاز تغییرات را نشان
میدهد اگر خود همبستگی جزئی از خط مجاز تجاوز
کند ،فرایند  MAو اگر خود همبستگی از خط مجاز
تجاوز کند ،فرایند  ARرا داریم .درجه ی تجاوز از
خصوص نیز درجه ی مد نظر برای هر کدام از موارد
را نشان میدهد.
در نمودار باال مشخص است که هم خود
همبستگی و هم خود همبستگی جزئی از حد مجاز
تجاوز کرده و با توجه به نمودار باال درجه ی هر دو
یک میباشد،پس مدل مناسب () 0 , 0 , 0
 ARIMAمی باشد .سپس مدل انتخاب شده را
تخمین زده و تاثیر گذاری بیماری کرونا را بررسی
میکنیم.
با توجه به جدول 0ضریب بدست آمده برای ()0
 ARبرابر  4/۱0بوده که آماره ی تی برابر 07/7۱
بوده و کامال معنی دار میباشد همچنین (MA )0
دارای ضریب  4/04و آماره ی تی  3/۱2بوده و با
اطمینان بیش از  ۱۱درصد معنی دار بودن آن مورد
تایید است.
متغیر کرونا اما معنی دار نمی باشدیعنی بیماری
پاندمی کرونا بر نرخ ارز تاثیر مستقیم نداشته است.
بدلیل اینکه آماره ی تی کمتر از  3دارد و همچنین
دارای ضریب تاثیر منفی و احتمال باالی  4/40می
باشد .در این مرحله پس از اطمینان از مدل و مرتبه
ها دست به پیش بینی و صحت سنجی پیش بینی
می زنیم:

جدول -2نتیجه آزمون مانایی فیلیپس پرون (با یکبار تفاضل گیری)

جدول 4نتایج تخمین مدل  ARIMAتحقیق(متغیر وابسته :نرخ
دالر)
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جدول  -5پیش بینی درون نمونه ای نرخ ارز

با توجه به جدول 0آماره ی صحت سنجی پیش بینی  MAPEدارای عدد  0/30می باشد که پیش بینی خوب و دقیق این
مدل را برای پیش بینی یکساله و دو ساله نشان می دهد.

 -5نتایج پژوهش
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بیماری کرونا که  044سال بعد از آخرین بیماری پاندمی جهانی و همهگیر شد با تحلیلها و بررسیهای ما بر روی قیمت دالر
تاثیر مستقیم نداشتهاست ،که نتیجه قابل حدسی بود با توجه به دور بودن ایران از اقتصاد جهانی و همسو نبودن با آنها ،هرچند که
نتیجه بر عدم تاثیر مستقیم کرونا بر این فاکتورها میباشد ولی بر کسی پوشیده نیست که پساز جهانی شدن این بیماری دولت
برای هزینههای بهداشت و درمان به مشکل خورد و دچار کسری بودجه بیشتری به نسبت قبل شد که همین امر باعث شد دولت
در نقش نوسان گیر و دالل در این بازار برای جبران کسری بودجه و خسارات شیوع بیماری فعالیت کند .یکی از سخت ترین پیش
بینی ها مربوط به دالر می شود زیرا نوسان زیادی را تجربه خواهد کرد و که با اتفاقات سیاسی موجود همخوانی دارد به طور مثال
اگر مذاکرات دوباره ی برجام به سرانجام بنشیند باعث کاهش قیمت دالر می شود و کسری بودجه و تورم باال باعث افزایش
قیمت دالر می شود ولی در مجموع برای بلند مدت درون کانال صعودی قرار خواهد گرفت .حال اگر بخواهیم پیش بینی ها را به
صورت عددی در دوره ی کرونا و پسا کرونا بررسی کنیم دالر تا بهمن ( 0044پیش بینی یکساله) همراه با نوسانات خود را به
محدوده ی  24تا  20هزار تومان خواهد رساند و برای دوره ی پسا کرونا و بهمن ( 0040پیشبینی دوساله) به محدوده ی  00تا 04
هزار تومان خواهد رسید.
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فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای کاربردی مهندسی صنایع
سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :زمستان 2100

عارضهیابی راهاندازی جایگاههای سوخترسانی CNG

و خدمات پس از آن

روحاله یاراحمدی ،*1رسول

مطهری2

تاریخ دریافت0088/80/80 :
تاریخ پذیرش0088/80/80 :
کد مقاله65765 :

چکـیده
سرآمد شدن یک سازمان ،فرایند پیوستهای است که با برنامهریزی و هدفگذاری آغاز میشود و در طول مسیر با
ارزیابیهای مداوم با توجه به اهداف از پیش تعیین شده ،نواقص و نارساییهای مشخص شده و با اصالحات الزم ،حذف
موانع و تقویت نقاط قوت به اتمام میرسد .با توجه به اینکه تعداد  1060جایگاه سوختگیری  CNGدر سطح کشور ایران
احداث گردیده است و فعالً دولت برنامه ای جهت توسعه این تعداد جایگاه ندارد به این خاطر در حال حاضر موضوع
خدمات وارانتی به جایگاهها بسیار مهم است .یقیناً احداث جایگاههای  CNGمنافعی را برای کشور داشته است اما در
صورت عدم سیستمی جهت پایش و نظارت دائمی بر جایگاههای  ،CNGاین منافع میتواند تبدیل به خطرات بسیار
جدی شود و ضررهای فراوانی را به ذینفعان این صنعت وارد نماید .در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش ،SCOR
مشکالت و عارضههای موجود در صنعت  CNGکشور ایران شناسایی شدهاند .سپس به تفکیک ،عارضههای هر یک از
اجزاء سیستم خدمات وارانتی به جایگاههای  CNGمشخص و با توجه به معیارهایی مانند چابکی در تأمین تقاضا،
کیفیت خدمات و قطعات و کاهش هزینهها در تأمین قطعات پرمصرف (قطعاتی که زیاد خراب میشوند و نیاز زیادی برای
تعویض دارند) ،امکان احداث شرکتی که به عنوان چتر نظارتی در این زمینه فعالیت کند بررسی شده است و در نهایت با
استفاده از نرمافزار  @Riskریسکهای مالی طرح مورد محاسبه قرار گرفته است.

واژگـان کلـیدی :عارضهیابی ،CNG ،مدل  ،SCORامکانسنجی@Risk ،

 -2کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و صنعت ایران( ،نویسنده مسئول) Yarahmadi.ie@gmail.com
 -1کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و صنعت ایران،
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 -1مقدمه
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عارضهیابی سازمانی حرکتی نیست که الزاماً منجر به یافتن یک حقیقت محض در مورد یک مجموعه شود .البته باید توجه
شود که عارضهیابی یک سیستم تجویز نسخه هم نیست .به بیان دیگر  ،هدف از عارضهیابی ،ایجاد یک فهم مشترک و همه جانبه
در مورد یک سیستم است تا بر اساس آن ،امکان تصمیم گیری در خصوص لزوم ایجاد تغییرات در سیستم و همچنین موضعی که
نیاز به انجام تغییرات دارد ،روشن شود .درک و شناخت کامل از وضعیت موجود سازمان و پیداکردن مشکالت آن که با عنوان
عارضهیابی نامیده میشود که اقدامی حیاتی در فرآیند پیوسته فوق الذکر است .در این مقاله به طور خالصه عارضهیابی سازمانی
شامل مدل و ک ارکردهای مهم آن به عنوان نقطه آغازی جهت ورود به مسیر رشد و سرآمدی ،مورد بررسی اجمالی قرار گرفته
است .با توجه به اینکه تاکنون میلیاردها دالر /ریال توسط دولت و بخش خصوصی جهت احداث جایگاههای  CNGدر کشور ایران
هزینه گردیده است ،به تبع آن بایستی جهت ارائه خدمات وارانتی مناسب به جایگاههای  CNGمدیریت زنجیره خدمات وارانتی به
جایگاهها با دقت بیشتری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد تا بتوان این زنجیره عملکرد بهینهتری داشته باشد که در نهایت
بتوان برای استفادهکنندگان و ذینفعان این صنعت ارزش ایجاد نماییم .مدیریت زنجیره تأمین به عنوان یک مجموعه پروسههای
مدیریتی شامل پروسه ای از روابط مدیریتی ،اطالعات و جریان مواد درون مرزهای تعیین شده به جهت ارسال خدمات و ارزش
اقتصادی به مشتری طی مدیریت کانالهای فیزیکی و اطالعات مرتبط از منابع برای مصرف میباشد ] .[1بنا بر نظر چادرون0
امروزه راهحل توانمند رسیدن به مزیت هزینهای لزوماً حجم محصوالت و مقیاس اقتصادی نیست ،بلکه مدیریت زنجیره تأمین
است .از نظر او زنجیره تأمین شبکهای از سازمان های باالدستی تا پائین دستی است که در فرایندها و فعالیتهای مختلفی که در
قالب محصوالت و خدمات در دست مشتری نهایی ایجاد ارزش میکنند ،درگیر هستند .مفهوم مدیریت زنجیره تأمین تا کنون از
سوی بسیاری مورد تشریح و واکاوی قرار گرفته است و برخی نیز آن را با مفاهیمی چون لجستیک ،مدیریت عملیات ،تدارکات و یا
ترکیبی از این سه هم معنی گرفته اند .با این حال میتوان به تعریف جامعی که از سوی انجمن جهانی زنجیره تأمین 1ارائه شده
است استناد کرد« :مدیریت زنجیره تأمین یکپارچه سازی فرآیندهای کلیدی کسب و کار از کاربر نهایی گرفته تا تأمین کننده اصلی
است که تأمین محصوالت ،خدمات و اطالعاتی را که باعث ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان و ذینفعان سازمان میشوند ،بر
عهده دارد ».در سالهای اخیر بسیاری از سازمانها مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین )SCOR( 0را به عنوان یک ابزار نیرومند و
جامع برای تشریح ،تحلیل و بهبود زنجیره تأمین میپذیرند :مبنای این مدل فرایندهای اصلی زنجیره تأمین مانند منبع یابی،0
ساخت 6و توزیع 5است ] .[2مدل  COBITیکی از مدلهای مطرح جهت عارضهیابی در سیستمهای کسب و کار است .برای
تحقق اهداف کسب و کار نیاز است که اطالعات مطابق با معیارهای کنترلی خاص مدل  COBITبه الزامات کسب و کار باشد.
چارچوب  COBITدر  0حوزه به به تعریف فعالیتها در یک فرآیند می پردازد .این چهار حوزه شامل طراحی و برنامه ریزی ،اجرا و
پیاده سازی ،خدمات و پشتیبانی ،نظارت و ارزیابی است .رادمنش و همکاران در مطالعهای عارضههای موجود در شرکت گاز پارس
جنوبی را مورد مطالعه قرار داده اند .در این مقاله سعی شده است با در نظر گرفتن هر  0حوزه مدل  COBITعارضههای موجود در
سیستم شناسایی شده و با توجه به رویکرد شرکت برای این عارضهها راهحل ارائه شود ] .[3کزازی و سهرابی مطالعهای موردی بر
روی چابکی شرکت نفت انجام داده اند .در این تحقیق مولفهها و شاخصهای ارزیابی چابکی زنجیره تأمین در شرکتهای نفتی در
ایران به صورت جامع (با در نظر گرفتن همه مدل ها و نظرات مطرح شده در این حوزه) و بومی(با در نظر گرفتن شرایط خاص این
شرکتها در ایران) ارائه شده است ] .[4جعفری و بیگی نیا در مطالعهای موردی بر روی بانک ملت ،تحت عنوان آسیب شناسی
منابع انسانی با هدف بهبود و توسعه به شناسایی عارضهها و آسیبهای موجود در سازمان پرداخته اند .روش استفاده شده جهت
تعیین آسیب ها ،مدل سه شاخگی است .در این مدل هر سه عامل رفتاری ،ساختاری و زمینهای مشخص شده اند .جمع آوری
دادهها جهت تهیه پرسشنامه نیز به صورت مطالعات کتابخانهای و اینترنتی بوده است ] .[5زنگ 7و یانگ 0پژوهشی تحت عنوان
نگرشی بر یکپارچه ساز یشبیه سازی و الگوریتمی جهت زمانبندی عملکرد در پایانههای کانتینر بری انجام دادند و به این نتیجه
رسیدند که روش یکپارچه سازی نه تنها میتواند باعث بهبود بهره وری شود بلکه میتواند باعث بهبود طراحی برنامه ریزی در
پایانههای کانتینر بری نیز شود ] .[6میرابی و همکاران مطالعهای بر روی شرکت ایران رادیاتور به منظور شناسایی عارضههای
عملکردی شرکت انجام داده اند .در این مطالعه عملکرد شرکت در برابر مشتری در قالب دو بخش کمی و کیفی انجام شده است.
1 Chaudron
2 Global Supply Chain Forum.
3 Supply Chain Operations Reference
4 Source
5 Make
6 Deliver
7 zeng

8 yang
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ابتدا با تعیین شش فرضیه در خصوص عملکرد شرکت و با استفاده از پرسشنامه ،اطالعات از مشتریان گردآوری شده است و با
استفاده از تکنیک رگرسیون به آزمون فرضیهها پرداخته شده است .عارضههای اصلی شرکت بر مبنای وجود عارضه در حوزههای
اثربخشی ،کارایی ،بهرهوری ،نوآوری ،قابلیت انعطاف و کیفیت مورد بررسی قرار گرفته است ].[7

 -2بیان مسئله
ابتدا تجزیه و تحلیلی بر روی وضعیت موجود خدمات وارانتی جایگاههای  CNGکشور صورت گرفته است و روابط کلی این
خدمات و تأمین کنندگان اصلی این بخش مشخص شده است .سپس با استفاده از مدل  SCORعارضههای موجود در بحث
خدمات وارانتی مشخص شده است تا بتوان اهداف اصلی احداث شرکت را مشخص نمود .سپس با استفاده از نرمافزار @RISK
ریسکهای مالی موجود مورد بررسی قرار گرفته است.

 -1-2بیان وضع موجود

جدول  -1تأمینکنندگان صنعت ( CNGمأخذ :نگارنده)1911 ،
تأمینکننده

Aspro
Delta

CST

HesaDresser

HesaSafe

HY

LMF

Pars

RMG

SafePT

TAM

TGC

تعداد کل جایگاه
تعداد جایگاه اتمام گارانتی شده
مچموع جایگاههای خصوصی
به تفکیک تأمینکننده

1

39

0

0

27

31

38

32

0

9

25

0

24

0

0

25

19

29

18

0

3

22

1

63

0

0

52

50

67

50

0

12

47

وضعیت جایگاه های اتمام گارانتی شده
خصوصی کل کشور
Aspro

وضعیت جایگاه های خصوصی اتمام گارانتی شده
حوزه شمال

Delta
0%
HesaDresser
0%
HesaSafe
0%

CST
17%

TGC
16%

TAM
2%

RMG
13%

HY
18%
LMF
13%

Pars
21%

Safe-PT
0%

TGC CST
9% 15%
HY
16%
LMF
17%
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در زمینه خدمات دهی به جایگاههای  CNGدر کشور ایران  0نوع خدمت دهنده وجود دارد:
شرکتهای تأمینکننده اصلی تجهیزات HY, LMF, CST, TGC, PC, RMG, TAM, DRESSER, ( CNG
 )DELTAکه تجهیزات اصلی جایگاههای ( CNGهمانند کمپرسور ،درایر یا خشککن ،مخازن ذخیرهسازی گاز و دیسپنسر یا
توزیعکننده) را تأمین ،نصب و راهاندازی مینمایند.
پس از رفع پانچ هر جایگاه ،به مدت  1سال خدمات گارانتی جایگاهها بر عهده تأمینکننده همان جایگاه است .پس از اتمام
خدمات گارانتی ،خدمات وارانتی مطرح میشوند .درصد جایگاههای مربوط به هر تأمینکننده در پنج حوزه (شمال ،جنوب ،مرکز،
شرق و غرب) و کل کشور که باید خدمات وارانتی دریافت کنند (گارانتی آنها تمام شده است) ،در جدول ( )0و شکل ( )0مشخص
شده است.

RMG
21%

Pars
22%
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وضعیت جایگاه های خصوصی اتمام گارانتی شده
حوزه جنوب
CST
5%
TGC
22%

HY
24%

TGC
21%

HY
26%

TAM
13%
RMG Pars
13% 16%

LMF
7%

وضعیت جایگاه های خصوصی اتمام گارانتی شده
CST
حوزه مرکز
7%

LMF
8%

وضعیت جایگاه های خصوصی اتمام گارانتی شده
حوزه غرب

TAM
4%
RMG
13%

Pars
21%

وضعیت جایگاه های خصوصی اتمام گارانتی
CST
شده حوزه شرق
7%
TGC
6%
RMG
6%
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CST
21%
HY
18%
LMF
8%

TGC
24%

HY
25%
TAM
4%

Pars
17%

RMG
8%

Pars
31%
LMF
25%

شکل  -1وضعیت جایگاههای  CNGهر تأمینکننده (مأخذ :نگارنده)1911 ،

.0

شرکتهای تعمیر و نگهداشت مجاز  CNGمیباشند که تعداد این شرکتها به استناد وب سایت مدیریت طرح
 05 CNGشرکت مجاز میباشد که از شرکت مدیریت طرح  CNGمجوز تعمیرات و نگهداری جایگاههای  CNGرا
در اختیار دارند.

 .1تعمیر کاران محلی میباشند که هیچ گونه مجوز و تخصص فنی در ارتباط با تعمیرات و نگهداری جایگاه های

CNG

ندارند.
 .0شرکتهای استاندارد ساز که ترکیبی از تعمیرکاران اصلی و یا شرکتهای تعمیر و نگهداشت مجاز است.
شکل ( )1معرف خدمات موجود وارانتی در جایگاههای  CNGکشور میباشد.
سازمان ملی استاندارد ایران مسئولیت بازرسی از جایگاههای  CNGسراسر کشور را برعهده دارد ،به همین امر این سازمان تعدادی
شرکت بازرسی را مشخص نموده تا وظیفه بازرسی از جایگاههای  CNGو تهیه گزارش و ارائه به آن سازمان را برعهده دارد .هر
یک از شرکتهای بازرسی کننده ،مسئولیت بازرسی بخشی از جایگاههای کشور را بر عهده دارند .جایگاهداران درخواست بازرسی
از جایگاه خود را به این شرکتهای بازرسی ارائه نموده و بازرسان این شرکتها به جایگاهها مراجعه نموده و چک لیست از قبل
تهیه شده را تکمیل و به سازمان ملی استاندارد ارائه مینمایند .در این بین در صورتی که جایگاهها مشکالت ایمنی را داشته باشند
موظفند مشکالت و نواقص ایمنی خود را از طریق شرکت های استاندارد ساز و یا هر طریق دیگری برطرف نموده و مجدداً از
شرکت بازرسی درخواست نموده تا از جایگاه خود بازرسی نماید .متأسفانه برخی از شرکتهای بازرسی به دلیل دانش کم فنی و
تخصصی این کار و گاهی اوقات به روشهای غیر اخالقی از مشاهده مشکالت صرف نظر نموده و مکانیزمیجهت پایش کلی این
گونه بازرسیها وجود ندارد و همچنین بر عملکرد شرکتهای استاندارد ساز نیز هیچ گونه نظارتی صورت نمی پذیرد .به طور کلی
عارضههای موجود در جدول ( )1مشخص شده است.
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شکل ( )2وضع موجود خدمات وارانتی جایگاههای ( CNGمأخذ :نگارنده)1911 ،

اعضای زنجیره خدمات وارانتی
تأمین کنندگان و تعمیرکاران اصلی
تجهیزات
تأمین کنندگان و تعمیرکاران مجاز
تأمین کنندگان و تعمیرکاران
غیرمجاز
شرکتهای بازرسی

جایگاههای CNG

عارضه
قیمت باالی ارائه قطعات و خدمات
زمان باالی تأمین
زمان باالی ارسال و ارائه خدمات و دسترسی کم
قیمت باالی ارائه قطعات و خدمات
گارانتی پایین
قطعات نامعتبر و بدون گارانتی
تخصص کم
دانش ،تخصص و تجربه کم شرکتهای بازرسی کننده
عدم وجود سیستم نظارت بر عملکرد شرکتهای بازرسی
نبود سیستم یکپارچه و قابل دسترس جهت افزایش آگاهی
بهره برداران در زمینه شناسایی آخرین اطالعات در زمینه
تأمین کنندگان قطعات ،تعمیرکاران
عدم وجود یک مشاور در دسترس و با تجربه در زمینه
جایگاههای CNG

نام فرآیند در
مدل SCOR
S3.2
S3.4
S3.3
S3.2
ES.1
S3.5

-

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :زمستان 2100

جدول  -2عارضههای موجود در زنجیره تأمین ( CNGمأخذ :نگارنده)1911 ،

EP.3

-

فرآیند  1-0-1انتخاب تأمینکننده نهایی و انجام مذاکرات( : )S3.2به علت قیمت باالی ارائه قطعات و خدمات توسط تأمین
کنندگان و تعمیرکاران اصلی تجهیزات ،جایگاهداران به سمت تعمیرکاران و تأمین کنندگان غیر مجاز مراجعه مینمایند.
فرآیند  0-0-1دریافت محصول( :)S3.4به دلیل زمان باالیی که صرف میشود تا قطعات و تجهیزات توسط تأمین کنندگان و
تعمیرکاران اصلی تجهیزات از بازارهای خارجی و یا تولید تأمین گردد ،جایگاهداران به دلیل نیاز فوری و سریع به این تجهیزات به
سراغ تأمین کنندگان و تعمیرکاران غیر مجاز می روند که این تجهیزات را با سرعت باالتری تأمین کنند .علت اینکه تأمین کنندگان
اصلی مدت زمان بیش تری را صرف تأمین این قطعات میکنند این است که اطالعات دقیقی از روند مصرف قطعات در جایگاهها
ندارند و همین امر سبب تأخیر در تأمین میگردد.

12

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :زمستان 2100

فرآیند  0-0-1زمانبندی ارسالهای محصول( :)S3.3تأمین کنندگان به علت اینکه در تمامی استانها نیروی متخصص و
متمرکزی ندارند و همچنین امکانات لجستیکی مناسبی جهت ارسال به موقع قطعات به جایگاهها ندارند ،قطعات و خدمات را با
تأخیر به جایگاهداران ارائه مینمایند و همین امر سبب مراجعه جایگاهداران به استفاده از خدمات تعمیرکاران غیر مجاز میگردد.
فرآیند  0-0-1مدیریت قوانین تجاری برای فرآیندهای تأمین( :)ES.1به دلیل اینکه نظارت دقیقی بر عملکرد تأمین کنندگان
و تعمیرکاران مجاز صورت نمی پذیرد ،اینگونه شرکتها به دلیل جذب مشتری بیشتر سعی مینمایند که از قطعات High-Copy
استفاده مینمایند ،به همین خاطر گارانتی خدمات آنها پایین تر است.
فرآیند  0-0-1ممیزی محصول ( :)S3.5به دلیل اینکه نظارت دقیقی بر عملکرد تأمین کنندگان و تعمیرکاران غیر مجاز
صورت نمی پذیرد ،اینگونه شرکتها به دلیل جذب مشتری بیشتر سعی مینمایند که از قطعات بی کیفیت استفاده مینمایند ،به
همین خاطر قطعات بدون گارانتی ارائه مینمایند.
با طراحی گراف وضع موجود مدیریت زنجیره خدمات وارانتی به جایگاههای  CNGو همچنین با اسثفاده از مدل عارضهیابی
 SCORو در نهایت مصاحبه با جایگاهداران که مشتریان نهایی این زنجیره میباشند ،توانستیم عارضههای اصلی این زنجیره را
مشخص نماییم که به ترتیب اهمیت عبارتند از:
 .0عدم ارائه قطعات با کیفیت و اصلی
 .1باال بودن قیمت قطعات به نسبت کیفیت آنها
 .0پایین بودن سرعت عمل و چابکی در تأمین تقاضای جایگاهداران
با توجه به اینکه در تمام کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دنیا تمامی سازمانها در حال حرکت به سمت پایداری هستند تا
بتوانند در مقابل تغییرات پیش روی خود واکنش مناسب را نشان بدهند و همچنین سازمان ملل نیز برنامههای ویژهای را برای
تمامی کشورهای دنیا در راستای پایداری در نظر دارد تا بتوانند تمامی دنیا را به سمت پایداری بیشتر سوق بدهند.
از اینرو میتوان با در نظر گرفتن عارضههای بدست آمده در طراحی مجدد مدیریت زنجیره خدمات وارانتی به جایگاههای
 ،CNGبه گونهای عمل نمود تا با کاهش دادن اینگونه عارضهها شاهد کاهش ریسکهای احتمالی در این زنجیره باشیم و بتوانیم
این سیستم را به سمت پایداری و بهینه عمل نمودن طبق شکل ( )0سوق بدهیم.
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شکل ( )9وضع مطلوب خدمات وارانتی جایگاههای ( CNGمأخذ :نگارنده)1911 ،

پس از شناخت وضع موجود و وضع مطلوب ،مطالعات مالی و اقتصادی ممکن برای احداث شرکتی در این زمینه که به عنوان
یک چتر نظارتی در این زمینه فعالیت خواهد نمود مورد بررسی قرار میگیرد.
 -1-2مطالعات مالی و اقتصادی
قطعات مورد نیاز و هزینه خرید آن :ابتدا قطعات پرمصرف (قطعاتی که زیاد خراب میشوند) و هزینه خرید آنها
شناسایی شده است که به شرح جدول ( )0است.
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هزینه ساختمان و تجهیزات اداری :هزینه خرید تجهیزات و اجاره ساختمان به شرح جدول ( )0است.
جدول ( )4هزینه خرید تجهیزات اداری و اجاره زمین (مأخذ :نگارنده)1911 ،
هزینه کل
هزینه هر واحد
تعداد
شرح
(هزار واحد)
(هزار ریال)
00
میز و صندلی
36000
2000
18
پارتیشن
20000
1000
00
تجهیزات اداری تلفن
9000
500
00
کامپیوتر
270000
15000
00
سایر لوازم جانبی
9000
500
0
اجاره زمین
700000
700000
مجموع هزینههای تجهیزات اداری
1044000

ردیف
1
2
3
4
5
6

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :زمستان 2100

جدول ( )9هزینه تأمین قطعات پر مصرف جایگاههای ( CNGمأخذ :نگارنده)1911 ،
هزینه کل
هزینه هر واحد
میزان مصرف
شرح
ردیف
(هزار واحد)
(هزار ریال)
سالیانه (تقاضا)
088
پیستون
5000000
50000
1
1888
شلنگ نازل و اتصاالت
100000000
50000
2
1888
نازل
40000000
20000
3
6888
دیسپنسر
ولوهای
25000000
5000
4
6888
سلولوئیدهای دیسپنسر
100000000
20000
5
088
اورینگهای کمپرسورها
3000000
30000
6
68
1500000
30000
Seal Packing
7
68
رینگ پیستون
750000
15000
8
68
پیستون
راد
750000
15000
9
18
یاتاقانها
400000
20000
10
76
بلبرینگها
1500000
20000
11
08
سنسورهای فشار
40000
4000
12
08
گیجهای فشار
200000
20000
13
1688
1250000
500
Valves Safety
14
688
فیلتر روغن و گاز ورود و خروج
15000000
30000
15
مجموع هزینههای خرید
294390000

حقوق و دستمزد سالیانه پرسنل 1 :ماه به عنوان سنوات و عیدی به حقوق سالیانه پرسنل افزوده میشود .هزینه بیمه10 ،
درصد حقوق پرسنل در نظر گرفته شده است .جدول ( )6بیانگر حقوق و دستمزد نیروی انسانی است.
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
4
5
6

جدول ( )5حقوق و دستمزد نیروی انسانی (مأخذ :نگارنده)1911 ،
کل هزینه سالیانه
متوسط حقوق ماهیانه
تعداد
نام واحد
(هزار ریال)
هر نفر (هزار ریال)
تأمین قطعات
390000
15000
2
390000
15000
2
IT
ارسال قطعه
624000
12000
4
تضمین کیفیت
390000
15000
2
بازاریابی
390000
15000
2
فروش
780000
15000
4
برنامه ریزی
390000
15000
2
دستمزد
و
جمع حقوق
3354000
حق بیمه کارکنان ( 10درصد)
771420
هزینه غذا و ایاب و ذهاب
324000
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مجموع کل هزینههای نیروی انسانی

7

4449420

هزینه تأمین انرژی :شامل هزینه تأمین آب ،برق ،تلفن و  ..طبق جدول ( )5است.
جدول ( )6هزینه انرژی (مأخذ :نگارنده)1911 ،

ردیف

شرح
تأمین آب ،برق ،تلفن ،اینترنت ،گاز و هزینههای سربار
مجموع هزینههای تأمین انرژی

1

هزینه کل سالیانه (هزار ریال)
100000
100000

هزینه نگهداری و تعمیرات سالیانه :برابر با  6درصد هزینه خرید تجهیزات اداری و  8.6درصد هزینه خرید قطعات مطابق با
جدول ( )7است.
جدول ( )7هزینه نت (مأخذ :نگارنده)1911 ،

ارزش (هزار ریال)

شرح هزینه
نت مواد اولیه
294390000
نت تجهیزات اداری
1044000
مجموع هزینههای استهالک

ردیف
1
2

جمع هزینههای نت (هزار ریال)
1471950
52200
52200

هزینه استهالک سالیانه 6 :درصد از تجهیزات اداری و قطعات به صورت سالیانه مطابق با جدول ( )0مستهلک میشوند.

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :زمستان 2100

جدول ( )8هزینه استهالک (مأخذ :نگارنده)1911 ،

ردیف
1
2

جمع هزینههای استهالک (هزار ریال)

ارزش (هزار ریال)

شرح هزینه
استهالک مواد اولیه
294390000
استهالک تجهیزات اداری
1044000
مجموع هزینههای استهالک

1471950
52200
52200

سرمایه در گردش :برابر با  0ماه کاری مواد اولیه و  1ماه تنخواه گردان (حقوق پرسنل و تأمین انژی) مطابق با جدول ()6
محاسبه شده است.
جدول ( )1سرمایه در گردش (مأخذ :نگارنده)1911 ،

ردیف
1
2
3

شرح
مواد اولیه
حقوق و مزایای کارکنان
انرژی مورد نیاز
مجموع سرمایه در گردش

تعداد ماههای کاری

ارزش (هزار ریال)

1

24532500

2

741570

2

16666.7
25290736.67

سرمایه ثابت :از آنجایی که نیاز به خرید یا اجاره ساختمان و محوطه سازی وجود ندارد ،سرمایه ثابت برابر با هزینه خرید
تجهیزات اداری و هزینههای پیشبینی نشده مطابق با جدول ( )08است.
جدول ( )11سرمایه ثابت (مأخذ :نگارنده)1911 ،

مبلغ (هزار ریال)

شرح
ردیف
تجهیزات اداری
1044000
1
اجاره ساختمان
700000
2
هزینههای پیش بینی نشده
52200
2
مجموع سرمایه ثابت طرح
52200
هزینههای پیشبینی نشده سرمایه ثابت برابر با  6درصد هزینه خرید تجهیزات است.

کل سرمایه گذاری :برابر با مجموع سرمایه ثابت و سرمایه در گردش مطابق با جدول ( )00است.
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جدول ( )11کل سرمایهگذاری (مأخذ :نگارنده)1911 ،

هزینه

شرح
ردیف
سرمایه ثابت
1
سرمایه در گردش
2
مجموع سرمایه گذاری

52200
25290736.7
25342936.7

هزینههای ثابت سالیانه :برابر با  08درصد حقوق پرسنل 08 ،درصد انرژی 088 ،درصد هزینه استهالک 088 ،درصد
هزینه قبل از بهرهبرداری ،هزینههای پیشبینی نشده 08 ،درصد هزینه نگهداری و تعمیرات و هزینه بیمه مطابق با جدول ()01
است.
جدول ( )12هزینههای ثابت (مأخذ :نگارنده)1911 ،

ردیف
1
2
3
4
5
6
7

80

3559536

30

30000

100

52200

100

6244.942

3.5

127460.76

80

8352

0.2

104.4
3783898.102

هزینههای پیش بینی نشده هزینه ثابت برابر با  6درصد هزینههای حقوق ،انرژی و استهالک است.
هزینه بیمه برابر با  .0درصد سرمایه گذاری ثابت است.
هزینههای متغیر :برابر با  18درصد هزینه حقوق پرسنل 78 ،درصد هزینه انرژی ،هزینه خرید قطعات و  18درصد هزینه
نگهداری و تعمیرات مطابق با جدول ( )00است.
جدول ( )19هزینههای متغیر (مأخذ :نگارنده)1911 ،

ردیف
1
2
3
4

شرح
حقوق و دستمزد کارکنان
هزینه انرژی
هزینه نگهداری و تعمیرات
هزینه مواد اولیه
مجموع هزینههای متغیر

درصد

مبلغ (هزار ریال)

20

889884

70

70000

20

2088

100

294390000

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :زمستان 2100

شرح
حقوق و دستمزد کارکنان
هزینه انرژی
هزینه استهالک
استهالک قبل از بهرهبرداری
هزینههای پیشبینی نشده
هزینه نگهداری و تعمیرات
هزینه بیمه
مجموع هزینههای ثابت

درصد

هزینه کل (هزار ریال)

295351972

درآمد :جدول ( )00بیانگر میزان درآمد است.
جدول ( )14درآمد حاصل از فروش قطعات (مأخذ :نگارنده)1911 ،

ردیف
1
2
3
4
5
6

شرح
پیستون
شلنگ نازل و اتصاالت
نازل
ولوهای دیسپنسر
سلولوئیدهای دیسپنسر
اورینگهای کمپرسورها

میزان مصرف
سالیانه
088
1888
1888
6888
6888
088

قیمت فروش
هر واحد (هزار ریال)

درآمد کل
(هزار واحد)

85000

8500000

85000

170000000

34000

68000000

8500

42500000

34000

170000000

51000

5100000
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7
8
9
10
11
12
13
14
15

68
Seal Packing
68
رینگ پیستون
68
راد پیستون
18
یاتاقانها
76
بلبرینگها
08
سنسورهای فشار
08
گیجهای فشار
1688
Safety Valves
688
فیلتر روغن و گاز ورود و خروج
مجموع هزینههای خرید

51000

2550000

25500

1275000

25500

1275000

34000

680000

34000

2550000

6800

68000

34000

340000

850

2125000

51000

25500000
500463000

ارزش افزوده ناخالص :برابر با تفاضل درآمد از هزینه نگهداری و تعمیرات ،هزینه انرژی و هزینه خرید قطعات (جدول
( ))06است.
جدول ( )15ارزش افزوده ناخالص (مأخذ :نگارنده)1911 ،

ردیف
1

شرح
ارزش افزوده ناخالص

مقدار (هزار ریال)
204929000

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :زمستان 2100

ارزش افزوده خالص :برابر با تفاضل ارزش افزوده ناخالص و هزینه استهالک (جدول ( ))05است.
جدول ( )16ارزش افزوده خالص (مأخذ :نگارنده)1911 ،

شرح
ارزش افزوده خالص

ردیف
1

مقدار (هزار ریال)
204876800

نرخ بازگشت سرمایه :برابر با نسبت ارزش افزوده خالص و سرمایه گذاری کل است.
جدول ( )17نرخ بازگشت سرمایه (مأخذ :نگارنده)1911 ،

ردیف
1

شرح
نرخ بازگشت سرمایه

مقدار
19.767

نقطه سر به سر :برابر با نسبت سرمایه گذاری کل به تفاضل درآمد از هزینههای متغیر(جدول ( ))07است.
جدول ( )17نقطه سر به سر (مأخذ :نگارنده)1911 ،

ردیف
1

شرح
نقطه سر به سر

ارزش(هزار ریال)
9232565.48

 -2-2تحلیل حساسیت
برای بررسی حساسیت درآمد ،نرخ بهره ،هزینههای پروژه ،ارزش اسقاط و طول عمر پروژه از نمودار هندسی حساسیت استفاده
شده است .هر کدام از این پارامترها  68دصد کاهش یا افزایش داده شده اند .با افزایش نرخ بهره ( )RORمیزان ارزش خالص
فعلی کاهش ،با افزایش میزان هزینههای سالیانه ( ،)Cارزش فعلی کاهش و به حد منفی میرسد .با کاهش میزان درآمد ( ،)Iمیزان
ارزش فعلی نیز کاهش مییابد و نشان دهنده رابطه مستقیم بین آنها است .با افزایش و کاهش میزان طول عمر پروژه ( )nو
ارزش اسقاط ( ) SVمیزان تغییرات ارزش فعلی بسیار کم است و نسبت به این دو متغیر حساسیت پایینی دارد .میزان این
حساسیتها در شکل زیر نمایش داده شده است.
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شکل  -4تحلیل حساسیت (مأخذ :نگارنده)1911 ،

اولین مرحله به دست آوردن جریان نقدینگی تنزیل شده ( )PCFپروژه برای طول عمر  08سال آن است .جریان نقدینگی
پروژه به شرح جدول ( )00است.
جدول ( -)18جریان نقدینگی تنزیل شده (مأخذ :نگارنده)1911 ،
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

$879,90
0,023
$3,783,
898

$838,00
0,022
$3,783,
898

$798,09
5,259
$3,783,
898

$760,09
0,723
$3,783,
898

$723,89
5,926
$3,783,
898

$689,42
4,692
$3,783,
898

$656,59
4,944
$3,783,
898

$625,32
8,519
$3,783,
898

$595,55
0,970
$3,783,
898

$567,19
1,400
$3,783,
898

$439,95
0,011

$419,00
0,011

$399,04
7,629

$380,04
5,361

$361,94
7,963

$344,71
2,346

$328,29
7,472

$312,66
4,259

$297,77
5,485

$283,59
5,700

$436,16
6,113

$415,21
6,113

$395,26
3,731

$376,26
1,463

$358,16
4,065

$340,92
8,448

$324,51
3,574

$308,88
0,361

$293,99
1,587

$279,81
1,802

0

Year

$26,18
7,702

Invest
ment
cost
Reven
ue
Fixed
cost
Varia
ble
cost

$26,18
7,702
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 -9-2تحلیل ریسک مالی با استفاده از رماف ار @RISK

Cash
flow

 ورودیهای غیر قطعی
برای آغاز کار با نرمافزار ابتدا باید ورودیهای غیر قطعی را برای نرمافزار تعریف نمود .منظور از تعریف ورودی ،تعیین تابع توزیع
احتمال مربوط به سلول ورودی است .ورودیها از بین متغیرهایی انتخاب میشوند که احتمال نغییر آنها در آینده نزدیک بیشتر
است و میتوانند تأثیر بیشتری بر روی وضعیت مالی پروژه بگذارند .سرمایه گذاری ثابت ،درآمد و هزینههای سالیانه به عنوان
پارامترهای ورودی در نظر گرفته شده اند .که از توزیع مثلثی پیروی میکنند .به عنوان مثال تابع توزیع درآمد به شرح شکل ()6
است.
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شکل ( -)5ورودیهای غیر قطعی (مأخذ :نگارنده)1911 ،

نرخ افزایش درآمد سالیانه  6و درصد تغییر هزینه متغیر برابر با  68درصد و از توزیع نرمال پیروی میکند و نرخ افزایش درآمد
سالیانه به شرح شکل ( )5و جدول ( )06است.

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :زمستان 2100

شکل ( -)6نرخ افزایش درآمد سالیانه (مأخذ :نگارنده)1911 ،
جدول ( -)11درصد تغییر هزینه متغیر(مأخذ :نگارنده)1911 ،
Parameters of distributions
Parameter
Parameter
Parameter
Distribution
1
2
3
Triangular
21541496
25342937
31678672

Uncertain inputs
$26,187,702

Investment cost

750694500

500463000

450416700

Triangular

$567,191,400

Year 1 revenue

4919068

3783898

2648728

Triangular

$3,783,898

8%

5%

Normal

2%

50%

Normal

5.0%
50.0%

Annual fixed cost
Annual revenue
growth rate
Annual variable
cost percentage

 تعیین پارامترهای غیرقطعی
پارامترهای خروجی از میان پارامترهایی انتخاب میشوند که نشان دهنده سود یا نتیجه پروژه و یا تغییرات زیاد وفراز و نشیبهای
عمده در طول زمان است .جهت نشان دادن سود پارامتر  NPVو نرخ بهره نیز جهت نشان دادن تغییرات زیاد انتخاب شده است.
با توجه به تحریمهای کشور و تغییرات داخلی قیمت نرخ بهره پارامتر بسیار مهمی است .جدول  18و اشکال  7و  0بیانگر نتایج به
دست آمده هستند.
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جدول ( )21پارامترهای غیرقطعی(مأخذ :نگارنده)1911 ،
Outputs
$1,403,655,780

NPV

21.5%

IRR

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :زمستان 2100

شکل ( IRR -7مأخذ :نگارنده)1911 ،

شکل ( NPV -8مأخذ :نگارنده)1911 ،

 -3ی ه یری
با توجه به پژوهش صورت گرفته ،مشکالت اصلی جایگاهداران شامل تأمین قطعات اصلی در کمترین زمان ممکن ،قیمت
مناسب و با کیفیت مطلوب است که عمده اصلی این مشکالت به دلیل تحریمهای کشورهای خارجی و عدم واردات قطعات به
موقع و در زمان ممکن است .هم چنین احداث یک شرکت بازرگانی در این زمینه مورد مطالعه قرار گرفته است که از لحاظ
اقتصادی احدا ث این شرکت توجیه اقتصادی دارد و پارامترهای حساس این ارزیابی شناسایی شده و با استفاده از نرمافزار @Risk
مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
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