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چکیده :آنالیز فرآیند ارتباط تنگاتنگی با بهینهسازی فرایند دارد و درآن بحث منابع نقش اصلی دارد .از آنجا که مجموعهی بهینه منابع به
ویژه در شرایط رخداد حوادث غیر منتظره دارای اثرات متغیر در ریسک ،عملکرد فرآیند و بازدهی آن است میتواند مشابه مدل انتخاب
سبد بهینه سهام تعریف شود .هدف این مقاله ،ارائه مدلی ریاضی برای تخصیص منابع انسانی با استفاده از مدل مارکویتز بر اساس
مهارتها و هزینهها و با هدف مینیمم کردن ریسک و ماکسیمم کردن بازده منابع است .مدل ارائه شده شامل ترکیبی از ارزیابی ریسک و
بازده جهت پیدا کردن بهترین سبد ترکیب منابع در شرایط بحرانی است و روش حل محدودیت اپسیلون است .از جمله نوآوریها ،مدل
مارکوئیتز برای بهینهسازی تخصیص منابع و تخصیص مبتنی بر ریسک منابع در فرآیند است .مدل پیشنهادی در یک مطالعه موردی واحد
اورولوژی یک مرکز فوقتخصصی کلیه استفاده شده است .نتایج نشاندهنده تخصیص منابع با بازده وریسک بهینه و بیشترین میزان
خروجی در شرایط بحرانی باشد.
واژگان کلیدی تخصیص منابع ،مدل مارکویتز ،فرآیندهای عملیاتی ،ریسک و بازده.
در شرایط بحران هستند و با مصرف منابع موجود اهدافی را
دنبال میکنند .سازمانها با تخصیص بهینه منابع به ابزاری
برای اجرای استراتژیها و برنامههای خود دست مییابند ،که
چگونگی تخصیص منابع ،میزان دستیابی به اهداف را مشخص
میکند .دستیابی به حداکثر خروجی از اصلیترین تالشهای
سازمان بوده که این تمایل را میتوان با استفاده از مدلهای
بهینهسازی دست یافت .در تدوین و تخصیص منابع ،مدلسازی
ابزاری منظم است که میتواند اطالعات الزم برای تصمیمات

 -۱مقدمه
در دنیای پرمخاطره و متغیر کنونی ،تخصیص بهینه منابع از
اهمیت زیادی برخوردار است ،که در صورت تخصیص نادرست
منابع ،باعث خسارات فراوان به سازمانها میگردد .تصمیمگیری
پیرامون تخصیص منابع مسألهای است که همهروزه با آن مواجه
میشویم .سازمانها به دنبال استفاده مطلوب از منابع موجود در
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جهت دستیابی به اهداف را فراهم کند .مسئله تخصیص منابع
به تخصیص بهینه منابع موجود بین تعدادی فعالیت گفته
میشود .منظور از بهینگی در تخصیص ،ماکزیمم کردن تعداد
خروجی و سود و مینیمم کردن ریسک ،هزینه و یا هر هدف
دیگری است که با توجه به شرایط مسئله تعریف میشود .از
آنجا که مسئله تخصیص منابع در زمینههای مختلف کاربردهای
فراوان و وسیعی دارد ،جهت فرموله کردن این مسئله از
روشهای مختلفی استفاده میگردد .به علت آنکه با توجه به
شرایط خاص حاکم بر هر مسئله باید محدودیتهای خاصی بر
نحوه استفاده از منابع اعمال شود.
برای تخصیص منابع روشهای گوناگونی در ادبیات ارائه شده
است ،برای مثال مدلهای تحلیل پوششی دادهها [ ،]۱۲ارائه
چارچوبهای مفهومی[ ،]۲۷مدلهای بهینهسازی [،]۲۰[ ،]۲۵
[ ]۱۹[ ،]۲[ ،]۵و [ ،]۶منطق فازی[ ،]۲۱مدل شبیهسازی
گسسته پیشامد[ ،]۱۶مدل برنامهریزی پویا [ ،]۱شبکه پتری
رنگین [.]۳۲
تاکنون مطالعات بسیاری برای تخصیص منابع انجام شده است،
اما هیچ یک از مطالعات ترکیبهای مختلف در تخصیص جهت
پیدا کردن بهترین ترکیب را در نظر نگرفته است ،در این مقاله
با استفاده از مدل مارکوئیتز بهترین سبد ترکیبی از تخصیص
منابع بدست میآید .همچنین در مقاالت گذشته در تخصیصات
ریسک دیده شده ولی این ریسک با توجه به بازدهای که
میتواند در تخصیص اتفاق بیفتد و با توجه به اینکه از زاویه دید
تقسیم ماهیت منبع باشه دیده نشده است .در این گونه مقاالت
ریسکهای مترتب بر منابع با توجه به نوع منابع در نظر گرفته

۷۸

نشده است .در تحقیقات قبلی مشابه ،بحث تخصیص در
مدلسازی ماهیت عملیات و فعالیتها دیده نشده است .درواقع
فرضهای پیشنیازی و همزمانی فعالیتها را در نظر نگرفتهاند.
در پژوهش حاضر از مدل مارکوئیتز برای تعیین ترکیب بهینه
تخصیص منابع استفاده شده است .درواقع فرآیندهای سازمانها
از منابع بسیاری برای تولید خروجیها استفاده میکنند و با
توجه به عوامل غیرمنتظره مترتب بر فرآیندها هر سناریوی
ترکیب منابع برای ایجاد خروجی ریسک و بازدهی متناسب با
خروجیهای مدنظر به همراه خواهد داشت .بنابراین ،تخصیص
منابع در ترکیبهای مختلف نقش یک سبد دارند .لذا سبد
مورد نظر یعنی درصدی از هر منبع که به محصول یا فعالیتی
تخصیص داده میشود .در این مدل سناریوهای مختلفی از این
درصدها وجود دارد ،که مدل باید پیدا کند کدام بهینه است.
بنابراین در این مقاله پیکرهبندی مدلسازی ریاضی با توجه به
نکات فوق برگرفته از مدل مارکوئیتز خواهد بود.
نوآوری مقاله حاضر را میتوان به شرح زیر خالصه کرد:


کاربرد مدل مارکوئیتز برای بهینهسازی تخصیص منابع



تخصیص مبتنی بر ریسک منابع در فرآیند

بخشهای بعدی مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است :بخش
 ۲مبانی نظری را توضیح میدهد .در بخش  ۳ایده تحقیق مورد
بحث قرار میگیرد .در بخش  4روش تحقیق و مدل پیشنهادی
ارائه داده میشود .در بخش  ۵مطالعه موردی برای اثبات
کاربردی بودن مدل ارائه شده آورده شده است .سرانجام  ،بخش
 ۶به بیان نتیجهگیری میپردازد.

جدول  -۱خالصه مقاالت مطالعه شده
هدف تحقیق
ارائه کاربردی از تحلیل پوششی دادهها برای تحلیل عملکرد تعدادی از شهرداریهای اسپانیا از نظر
میزان بازیافت شیشه و تخصیص مناسب ظروف شیشهای به هر شهر با هدف ماکزیمم کردن تعداد
کل شیشههای بازیافت شده
ارزیابی تأثیر تخصیص منابع در بیمارستانهای دولتی با هدف به حداقل رساندن مرگ و میر
توسعه یک روش جدید برای تأمین منابع مورد نیاز در پاسخ به ریسک
ارائه یک مدل تخصیص منابع برای چارچوب تداوم کسب و کار یکپارچه و طرحریزی بازیابی از
فاجعه و تخصیص بهینه منابع داخلی و خارجی سازمان با هدف افزایش تابآوری سازمان
ارزیابی زمان انتظار بیماران در یک درمانگاه در ویتنام /تأکید به ارتقاء و توزیع منابع انسانی در
درمانگاه و ساده کردن اقدامات اداری مربوط به بیماران دارای بیمه خدمات درمانی

حوزه تحقیقاتی Main tools & theories

2004
resource
allocation

resource
allocation
 Organizationارائه چارچوب مفهومی
ارائه رویکرد احتمالی

مدل بهینهسازی

Resource
allocation
Resource
allocation

مطالعه مقطعی  /تحلیل آماری
تئوری صف

ساخت مدلهای تخصیص با استفاده از یک رویکرد برنامهنویسی چندهدفه در یک شبکه بزرگ
بیمارستان خصوصی در تایلند /تخصیص پزشک برای تأمین نیاز بیمارستان با هدف مینیمم کردن
هزینهها

Resource
allocation

مدل بهینهسازی

تعیین تعداد بهینه ماشینآالت و نیروی انسانی و تخصیص آنها به فرآیندهای عملیاتی

Resource
allocation

منطق فازی
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]Lozano etal [۱۲

مدل تحلیل پوششی دادهها

Resource
allocation

مطالعه ظرفیت ،منابع و زمان انتظار بیماران /ارائه مدلی جهت تخصیص منابع بیمارستانی

Year

)Author(s

Withanachchi, N., etal 2007
][31
Torabi etal [۲۷] 2016
2015
]Sahebjamnia etal [۲۵
2017
]Tran, T. D., etal [28
Firouzi, J. F., & 2018
]Aghajannejad, A [7
2018
& Suppapitnarm, N.,
]Pongpirul, K. [26
2018

]Ostadi etal [21
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هدف تحقیق

Year

حوزه تحقیقاتی Main tools & theories
2019
Mokhtarian Daloie
مدل شبیهسازی گسسته پیشامد
Health
]etal [16
Bozejko, Wojciech, 2019
 resourceمدل بهینهسازی
]etal [۵
allocation

ارائه یک مدل شبیهسازی با هدف کاهش زمان انتظار بیماران و همچنین تخصیص تکنسینها با
مهارتهای مختلف به شیفتها در یک مرکز فوق تخصصی کلیه
ارائه یک الگوریتم بهینهسازی با هدف به حداقل رساندن تعداد کارمندان الزم برای فعالیت در
مراکز کار و به حداکثر رساندن ظرفیت فرآیند تولید
به
ی
دستیاب
و
حوادث
معرض
در
نقاط
ریسک
تخصیص بهینه بودجه ساالنه برای کاهش یا حذف
 resourceمدل بهینهسازی
2019
allocation
باالترین بازده در کاهش تعداد و شدت حوادث
ارائه یک مدل ریاضی با هدف بهینهسازی تابآوری زیرساختها و تخصیص بهینه بودجه به
 Networkمدل بهینهسازی
2020
مولفههای زیرساختی
تخصیص بهینه منابع انسانی و ماشینآالت به برخی از فعالیتهای بیمارستان با هدف بهبود
resource
2020 Timed Colored Petri net
allocation
کارآیی تخصیص منابع پزشکی
dynamic programming
ارائه چارچوبی برای بهینهسازی تخصیص منابع توسط بانکهای مواد غذایی در بین آژانسها /توسعه resource
2020
model
allocation
یک مدل برنامهنویسی پویا جهت تصمیمگیری مقدار تخصیص از هر محصول به آژانسها
ارائه یک مدل تخصیص بهینه منابع دفاعی جهت تخصیص منطقی منابع دفاعی و به حداقل
resource
بهینه سازی
2020
allocation
رساندن ریسک شبکه
تخمین میانگین زمان انتظار بیماران و ارائه بهترین سناریو در کاهش زمان انتظار بیماران هنگام
resource
افزایش تقاضا و کمبود متخصصان /نتایج شبیهسازی موجب تخصیص دو پرسنل (پزشک و
مدل شبیهسازی گسسته پیشامد 2020
allocation
کارمند) به درمانگاه که باعث کاهش زمان انتظار  4برابر کمتر از وضعیت فعلی شد
تحلیل کارایی و تخصیص منابع در بخشهای مختلف بیمارستانها با استفاده از تحلیل پوششی
Resource
تحلیل پوششی دادههای متمرکز ۲۰۲۰
allocation
دادههای متمرکز /تخصیص تخت به  ۳۱بخش درمانی
تابع
رفتن
گ
نظر
در
با
ناگوار
حوادث
رخداد
تخصیص بهینه منابع داخلی و خارجی سازمان پس از
 Resourceمدل بهینهسازی
2021
allocation
هدف تابآوری و تداوم کسب و کار
ترکیبی از مدل مارکوویز و
ارائه یک مدل ترکیبی برای به حداقل رساندن ریسک پذیرش الگوی مناقصه و به حداکثر رساندن
2020
power market
الگوریتم ژنتیک)(GA
سودآوری در بازار برق
)job safety analysis (JSA
2018
ارزیابی ریسک فرآیند عملیات غیرروتین صنعتی با استفاده از آنالیز ایمنی شغلی و شبکه پتری chemical plant
and a revised Petri net
power
استفاده ترکیبی از روشهای ارزیابی ریسک  PRAT-TSP-SREبه منظور دستیابی به یک مدل
2012 PRAT۱, TSP۲,SRE۳
provider
پیشبینی و تخمین ریسک
industry
ارزیابی ریسک مرگ و میر ناشی از تصادفات در امارات دبی و شناسایی عواملی که باعث باال رفتن
the Lorenz curve, and
ریسک تصادفات میشود /محاسبه ریسک تلفات ترافیکی در امارات دبی نسبت به کشورهای
2002
Transportation
the Gini index
توسعه با توجه به ملیت ،گروه سنی و جنسیت رانندگان
ارزیابی ریسک پویا با استفاده از تکنیک پاپیون توسعه داده شده که در آن احتمال وقوع عواقب
manufacturing
پاپیون
2012
industry
حادثه متغیر است
ارزیابی ریسک کمی با استفاده از نظریه بیزی و کاربرد آن در ارزیابی ریسک پویا برای جلوگیری از * No specificنظریه بیزی
2009
area
*مدل درخت رویداد
حوادث و تقویت عملکرد کلی سیستم
ارائه یک روش بهینهسازی با در نظر گرفتن اثرات تقابلی ریسک برای کمک به پزشکاندر ایجاد
No
specific
بهینه سازی
2018
area
یک طرح عملی پاسخ به ریسک
No
specific
شبیهسازی مونتکارلو
ارائه یک روش شبیهسازی برای بهبود مدیریت ریسک با در نظر گرفتن روابط بین عدمقطعیتها
2007
area
Integration of FMEA4,
تحلیل ریسک برای ایمنی و بهداشت شغلی در صنعت نساجی /ادغام روشهای production FTA, FMEA
2019 FTA۵, and BIFPET۶
systems
و BIFPET
methods
stock
ارائه یک مدل چند منظوره یکپارچه تحلیل پوششی دادهها و مارکوئیتز برای انتخاب پورتفوی با
Markowitz and DEA
2016
exchange
cross-efficiency models
در نظر گرفتن همزمان بازده و ریسک و کارایی پورتفوی
market
ارئه یک رویکرد جدید مبتنی بر شبیهسازی مونتکارلو برای ارزیابی ریسک با در نظر گرفتن
 chemical plantشبیه سازی مونتکارلو
2020
همرخدادی عوامل ریسک

)Author(s

Seyed Ebrahim and
]Karamad [2
]Najarian & Lim [۱۹
Yu, Wangyang, etal
][32
]Alkaabneh etal [۱
Deng, Yu-Jing, etal
][6
Msengwa, A. S., etal
][18
]Ketabi, S., etal[10
]Ostadi etal [۲۰
]Ostadi etal [22
]Li etal [11
& Marhavilas
]Koulouriotis [15
]Abdalla [3

]Khakzad etal [8
]Kalantarnia etal [9
]Wu etal [30
]Rezaie etal [24
Mutlu & Altuntas
][13
& Mashayekhi, Z.,
]Omrani, H [۱4
Ostadi &Abbasi
]Harofteh [23

1

proportional quantitativerisk- assessment technique
time-series stochastic process
3 Societal-risk-estimation
4 Failure mode and effect analysis
5 fault tree analysis
6 belief in fuzzy probability estimations of time
2
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-۲مبانی نظری
 -۱-۲مدل مارکوئیتز
انتخاب پورتفولیو برای مدیریت استراتژیک در بسیاری از
سازمانها کاری بسیار حیاتی است .هری مارکوئیتز در سال
 ۱۳۵۲مسئله انتخاب پورتفوی را به صورت کمی مطرح کرده
که به معنی انتخاب پورتفولیویی از داراییها میباشد که ریسک
را با در نظر گرفتن محدودیتهایی برای رسیدن به سطح
معینی از بازده کمینه میکند .پورتفولیو فرآیندها در حقیقت
مجموعهای از فرآیندها میباشد که تحت نظر مدیریت یک
سازمان به جهت بهبود و بهینهسازی فرآیندهای یک سازمان
مورد تغییر و تحول قرار میگیرند که با یکدیگر برای منابع
محدود در اختیار سازمان همواره به رقابت میپردازند [.]۱۷
مارکوئیتز نخستین مدل ریاضی انتخاب سبد سرمایهگذاری را با
در نظرگیری دو معیار ریسک و بازده در قالب مدل برنامهریزی
درجه دو ارائه داد .درواقع مدل مارکوئیتز به دنبال ساخت یک
سبد بهینه سهام از میان داراییها میباشد .مارکویتز کسی بود
که با معرفی تنوعبخشی در سبد سهام نشان داد که با
تنوعبخشی در سبد سرمایه ،ریسک آن را برای سرمایهگذار
کاهش میدهد[.]۲۹
مدل مارکوئیتز به صورت زیر فرموله میشود:
𝑝𝜇

()۱
()۲

MAX
1

𝜎2
𝑝 2

MIN

که در آن 𝑝𝜇 و  𝛿𝑝2به ترتیب به عنوان بازده مورد انتظار پرتفو
و ریسک پرتفو در نظر گرفته میشود و از معادالت ذیل محاسبه
میگردند.
()۳
()4

𝑖𝜇 𝑖𝑥 𝜇𝑝 = ∑𝑛𝑖=1
)𝑗 𝜎𝑝2 = ∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖2 𝜎𝑖2 + ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑗<𝑖 𝑥𝑖 𝑥𝑗 𝐶𝑜𝑣 (𝑖,

در این مدل 𝑖𝜇 بهعنوان بازده مورد انتظار iامین دارایی و 𝑖σ2
بهعنوان ریسک دارایی iام 𝑥𝑖 ،بیانگر وزن مربوط به iامین
دارایی میباشد،که  ∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖 = 1و  COVهم بیانگر
کوواریانس میان ریسک دو دارایی میباشد.
 -۲-۲ارزیابی ریسک
هری مارکویتز۷نخستین کسی بود که ریسک را کمی کرد .وی
معتقد بود که تصمیمهای مالی باید براساس ریسک بازده انجام
شود .یعنی در یک سطح مشخص بازده ،کمترین ریسک و در
Markowitz
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یک سطح مشخص ریسک ،بیشترین بازده وجود داشته باشد.
درواقع ریسک ،یک عدم قطعیت است که قابل اندازهگیری
میباشد ،Brindley .ریسک را ترکیبی از احتمال وقوع حادثه
خطرناك و پیامدهای آن بیان کرده است .روشهای مختلفی
برای اندازهگیری ریسک وجود دارد ،که یکی از این روشها به
صورت زیر است:
() ۵

ریسک = احتمال وقوع یک پیشامد * اثر(شدت) وقوع

طبق نظر  ،Brindleyدر اندازهگیری ریسک باید دو مفهوم
احتمال وقوع و دیگری پیامد آن باید درنظرگرفته شود .که در
معادله ( ،)۵میزان احتمال وقوع یک پدیده بر اساس شدت اثری
که میتواند داشته باشد اندازه گرفته میشود [ .]4در این مقاله
از معادله ( )5برای محاسبه ریسک موجود در تخصیص منابع
استفاده میشود.

 -۳ایده تحقیق
با توجه به شکل ( )۱یک فرآیند اصلی که سرویس محور است،
وجود دارد .که در حالت عادی سرویسگیرنده درخواست
سرویس میکند و بعد از انجام عملیات خارج میشود .ولی در
صورتی که ورودی بیش از حد مجاز شود باعث بوجود آمدن
بحران میشود ،که این باعث میشود برخی از فرآیندها نتوانند
به آن ورودیها پاسخ دهند و یک عدم برنامهریزی در فرآیند
رخ دهد .بنابراین فرآیند باید توانایی پاسخگویی به
درخواستهای سرویس را داشته باشد .همچنین در این فرآیند
یک سری فعالیت وجود دارد ،که کارکرد آنها بر اساس
تخصیص منابع است .هر منبع یک حداقل و حداکثر مقدار و
منابع موجود و بیرونی دارد .اگرفرآیند ،ورودی خیلی زیادی
داشت قاعدتأ باید از منابع بیرون تأمین کند .همچنین فعالیتها
و منابع با ریسک همراه هستند .لذا ضروری است که در فرآیند
کاری کرد که منابع طوری تخصیص داده شوند که فرآیند در
شرایط مختلف عملکرد بهینه خود را داشته باشد .بنابراین یک
سری عوامل غیرمنتظره در فرآیند میتواند اتفاق بیفتد مثل
ورودی بیش از حد انتظار که نتوان با استفاده از منابعی که
وجود دارد به تناسب پاسخگو باشیم و همه خروجیها را متوازن
ایجاد کنیم .لذا مدلی نیاز است که بتوان با توجه به آن
ورودیهای کثیری که به یک فرآیند ورود پیدا میکند و با
توجه به مقدار منابع و ریسکی که آن منابع دارد بتوانیم حداکثر
www.pqprc.ir
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خروجی را ایجاد کنیم (حداکثر خروجی مورد نیاز و مورد
انتظار) .بنابراین نحوه تخصیص منابع با توجه به محدودیت
منابعی که وجود دارد ،اینکه چه درصدی وجود داشته باشد یک

ریسک و بازدهای دارد که باید منابع را به درستی تخصیص داد
که بیشترین کارایی و اثربخشی را داشته باشیم.

شکل  :۱چارچوب مفهومی تحقیق

همچنین وقتی منابع به فعالیتها و خروجیها تخصیص داده
میشود ،در هر شرایطی یک ریسک و یک بازده دارد .یک سری
منابع وجود دارد که میخواهد به محصول تخصیص داده شود
که در اینجا برای اینکه دقت تخصیص باال رود ،فعالیتها آورده
شده که منابع از طریق فعالیتها تخصیص داده میشود.
همچنین برای هر منبع یک عامل موجد مصرف8وجود دارد .دو
نوع منبع داریم:
 .۱منابع فعالیت محور :بعضی از منابع بر اساس ماهیت
فعالیت هستند (زمان فعالیت) = RA
 .۲منابع خروجی محور :برخی بر اساس تعداد خروجی
 oهستند (مثل مواد) = RO
که منابع خروجی محور منابعی است که به ازای هر محصول
است و ربطی به فعالیت ندارد ،درسته در فعالیت خرج میشود
ولی وابستگی به محصول دارد ،درواقع منابع خروجیمحور
مستقیمأ بر خروجیها اثر میگذارند ولی منابع فعالیتمحور از
طریق فعالیتها بر خروجی اثرشان را نشان میدهند .همچنین
مجموعه ای از فرآیندها در سازمان وجود دارد که یک ورودی
میآید و یک خروجی میگیرد و در هر فرآیند مجموعهای از
فعالیتها وجود دارد .این خروجی در صنایع مختلف متفاوت
میباشد ،به عنوان مثال در صنعت نساجی محصول و در بانک یا
کیسهای خدماتی نیز سرویس میباشد .همچنین Output
ترکیبی از فعالیتها است .یعنی با توجه به هر خروجی
مجموعهای از فعالیتها انجام میشود که ممکن است این
فعالیتها از یک فرآیند یا چندین فرآیند باشد ،که با ماتریس
نشان داده میشود .در واقع در این ماتریس با توجه به خروجی
مورد نظر اگر فعالیتی در آن فرآیند درگیر باشد مقدار یک در
Resource Drivers
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غیر اینصورت صفر میشود .همچنین میخواهیم بدانیم خروجی
و فعالیت مورد نظر چقدر از منابع مختلف میخواهد .یعنی در
این فعالیت مقداری که از منبع { {1,2, …,kمیخواهد چقدر
است .پس اینجا باید یک نرخ مصرفی وجود داشته باشد .نرخ
مصرف یعنی به ازای هر یک واحد خروجی چه مقدار 𝑘𝑜𝑗𝑖𝑟 از
منبع الزم است .در این موضوع در نرخها یا  ACTها ریسک در
نظر گرفته میشود.

شکل  -۲مدل پیشنهادی تخصیص بهینه منابع به فرآیندها با استفاده از
مدل مارکوئیتز
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بنابراین داریم:
اندیسها
O
K
I

اندیس خروجی ()o=1,2,…,O
اندیس نوع منابع ()k=1,2, …,k
اندیس فرآیند ()i=1,2,…,m

پارامترها
𝑜𝑃

تعداد بیماران مراجعه کننده در خروجی oام

𝑘𝑃

تعداد بیماران درمان شده توسط تکنسین kام

𝑘𝐶

هزینه منبع K

𝑜𝑅

درآمد حاصل از خروجی o

متغیرها
𝑖𝑜𝑘𝑀

اگر تکنسین  kبه فرآیند  iاز خروجی  oتخصیص
داده شود ،مقدار  ۱و در غیر اینصورت مقدار صفر

تابع هدف اول ریسک را مینیمم میکند .منظور از ریسک این
است که ممکن است یک سری اتفاقات بیفتد که نتوان به
مشتری پاسخ داد یا آن تخصیص جواب بدهد .در اینجا ̂𝑥 مقدار
()۹
𝑜∀

()۱۰

۸۲

منبع مورد نیاز است که در مدل فرض شده است نمیتوان این
مقدار را تخصیص داد ،حال هرچقدر مقدار تخصیص داده شده
از مقدار مورد نیاز فاصله بگیرد قسمتی از فرمول ریسک (شدت
اثر) حاصل میشود .برای احتمال وقوع از تابع چگالی احتمال
یک توزیع یکنواخت پیوسته استفاده شده است .در این مطالعه
ریسک حالت سری دارد و ریسکها روی هم اثر میگذارند،
بدین علت در معادله ( )9بین آنها حاصلضرب استفاده شده
است .این ریسکها برمیگردد به ریسکهایی که از طریق
فعالیتها یعنی با نگاه فعالیتمحوری منابع و دیگر با نگاه
خروجیمحور منابع میتواند اتفاق بیفتد .تابع هدف ( )10بازده
را ماکسیمم میکند ،در بازده هدف بدست آوردن ماکسیمم
پاسخ به تقاضا میباشد .محدودیت ( )11که محدودیت فعال
بودن تکنسین است درواقع تضمین میکند که هر شیفت دارای
یک تکنسین است .محدودیت ( )12تضمین میکند که هر
تکنسین با مهارتهای مختلف در یکی از شیفتها فعال است.

) 𝑖𝑜𝑘𝑀 × 𝑘𝑃( 𝑃𝑜 −
) 𝑜𝑃 < 𝑖𝑜𝑘𝑀 × 𝑘𝑃( 𝑜𝑟𝑃 ×
𝑜𝑃

𝑜∀

𝑚

𝑘

∏ ∏ = 𝑜𝑓 𝑛𝑖𝑀
𝑘=1 𝑖=1

𝑚
𝑘∑(𝑅𝑜 −
) 𝑘𝐶× 𝑖𝑜𝑘𝑀 𝑘=1 ∑𝑖=1

𝑜𝑅

= 𝑜𝑛 𝑥𝑎𝑀
s.t:

()۱۱

)𝑖 ∀(𝑜,

∑𝑘𝑘=1 𝑀𝑘𝑜𝑖 = 1

()۱۲

)𝑖 ∀(𝐾,

𝑂∑
𝑜=1 𝑀𝑘𝑜𝑖 ≥ 1

هنگام مطالعه ادبیات همانطور که گفته شد ،هنگام تخصیص
ریسک های مترتب بر منابع با توجه به نوع منابع درنظر گرفته
نشده همچنین ترکیبهای مختلف در تخصیص برای دستیابی
به تخصیص بهینه با باالترین بازده و کمترین ریسک در نظر
گرفته نشده است .به عنوان مثال در مقاله [ ]۱4یک مدل
شبیه سازی گسسته پیشامد برای بهبود کیفیت خدمات ارائه
دادهاند که به کاهش زمان انتظار ،نرخ کنسلی بیماران و
تخصیص تکنسینها با مهارتهای مختلف به روزهای هفته
پرداخته شده است .در این مقاله به هنگام تخصیص ریسکهایی
که به هنگام تخصیص ممکن است وجود داشته باشد را در نظر
نگرفته شده ولی در مطالعه حاضر تکنسینها با توجه به مهارت
و هزینهای که وجود خواهد داشت ،تخصیص داده شده و
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

ریسکهای مترتب هنگام تخصیص به شیفتها در نظر گرفته
شده است .همچنین در مقالهای دیگر [ ]۲۱به تخصیص
ماشین آالت و نیروی انسانی در صنعت نساجی پرداخته شده
است ،که در این مقاله هم ریسکهایی که به هنگام تخصیص
ممکن است وجود داشته باشد ،در نظر گرفته نشده و به هنگام
تخصیص ماهیت منابع (خروجیمحور و فعالیتمحور) دیده
نشده است ،ولی در مقاله حاضر به این نکات هم توجه شده
است.
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۸۳

 -۴مطالعه موردی
در این بخش ،کاربرد روش پیشنهادی در مطالعه موردی واحد
اورولوژی یک مرکز فوقتخصصی کلیه در ایران آمده است .در
این مطالعه ،مدلی برای تخصیص بهینه منابع نیروی انسانی
(تکنسینها) بر اساس مهارتها و هزینهای که دارند ،در شرایط
بحرانی با توجه به فرآیندهای عملیاتی ارائه شده است .تکنسین
 ۱با مهارتترین ،تکنسین  ۲با مهارت متوسط و تکنسین  ۳با

مهارت کمتر است .در شکل ( )۳نحوه تخصیص منابع ارائه شده
است.
ابتدا فرآیند عملیاتی در بیمارستان شناسایی شده است .در
جدول ( )۲برنامه زمانبندی تکنسینهای سنگ شکنی در
روزهای مختلف هفته نشان داده شده است .با توجه به موارد
ذکر شده اطالعات مربوط به ،تعداد بیماران درمان شده توسط
تکنسین kام ،هزینه منبع  ،Kدرآمد حاصل از خروجی  oو
تعداد بیماران مراجعه کننده در خروجی oام در جدول (،4 ،۳
 )۶ ،۵داده شده است.

شکل :۳شمای کلی تخصیص منابع به روزهای هفته
جدول  -۲برنامه زمانبندی تکنسینهای سنگشکنی در روزهای مختلف هفته
یکشنبه
شنبه
شنبه
شیفت  ۱شیفت  ۲شیفت ۱


تکنسین ۱


تکنسین ۲



تکنسین ۳

یکشنبه
شیفت ۲



دوشنبه
شیفت ۱



دوشنبه
شیفت ۲


سهشنبه
شیفت ۱


سهشنبه
شیفت ۲




چهارشنبه
شیفت ۱


چهارشنبه
شیفت ۲


پنجشنبه
شیفت ۱





پنجشنبه
شیفت ۲



جدول  -۳تعداد بیماران درمان شده
توسط تکنسین kام
𝑘𝑃
K =3


K =2


K =1
 

جدول  -۴هزینه منبع K
𝑘𝐶
K =1
K =2
K =3
     

جدول  -۵درآمد حاصل از خروجی o
𝑜𝑅
O=۱
O=۲
O=۳
O=4
O=۵
O=۶
O=۷
O=8
O=۹ O=۱۰ O=۱۱ O=۱۲
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جدول  -۶تعداد بیماران مراجعه کننده در خروجی oام
𝑜𝑃
O=۱ O=۲ O=۳ O=4 O=۵ O=۶ O=۷ O=8 O=۹ O=۱۰ O=۱۱ O=۱۲
                       

بعد از حل مدل در نرم افزار  GAMSخروجیهای مدل در
جداول ( )۷آورده شده است.
جدول  -۷ریسک و بازده تخصیص منابع به روزهای هفته
خروجی

ریسک

شنبه شیفت ۱
شنبه شیفت ۲
یکشنبه شیفت ۱
یکشنبه شیفت ۲
دوشنبه شیفت ۱
دوشنبه شیفت ۲
سه شنبه شیفت ۱
سه شنبه شیفت ۲
چهارشنبه شیفت ۱
چهارشنبه شیفت ۲
پنجشنبه شیفت ۱
پنجشنبه شیفت ۲














بازده













تخصیص تکنسین





















































پس از اجرای مدل در گمز و گرفتن خروجی ،نتایج حاصل از
مقاله حاضر با مقاله [ ]۱4در جدول  8مقایسه شده است.
خروجی حاصل از مقاله حاضر با در نظر گرفتن ریسک و بازده
تخصیص تکنسینها به شیفتها میباشد که دارای دقت
بیشتری نسبت به مقاله [ ]۱4میباشد.
جدول  -۸مقایسه خروجی حاصل از مقاله حاضر با مقاله[]۱4
خروجی

تخصیص تکنسین ۱

تخصیص تکنسین ( ۲خروجی

(خروجی حاصل از مقاله

حاصل از مقاله [)]۱۴

حاضر)
شنبه شیفت ۱
شنبه شیفت ۲
یکشنبه شیفت ۱
یکشنبه شیفت ۲
دوشنبه شیفت ۱
دوشنبه شیفت ۲
سه شنبه شیفت ۱
سه شنبه شیفت ۲
چهارشنبه شیفت ۱
چهارشنبه شیفت ۲
پنجشنبه شیفت ۱
پنجشنبه شیفت ۲














۱
۲
۲
۱
۲
۲
۲
۳
۲
۳
۲
۲

جهت اعتبارسنجی مدل از تحلیل حساسیت استفاده شده است.
درواقع تحلیل حساسیت ابزاری برای بررسی مدل و تعیین
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

میزان اثر متغیرهای ورودی بر روی پاسخهای خروجی مدل
میباشد .در این مطالعه با افزایش هزینه تکنسین  ،۳انتظار
میرود به تعداد شیفتهای کمتری تخصیص داده شود .بدین
ترتیب با تغییر  𝐶3از  ۶۰۰۰۰به  ۹۰۰۰۰نتایج زیر از طریق
نرمافزار گمز بدست آمد:
جدول  -9ریسک و بازده تخصیص منابع به روزهای هفته با تغییر 𝐶3
خروجی 
شنبه شیفت  ۱
شنبه شیفت  ۲
یکشنبه شیفت  ۱
یکشنبه شیفت  ۲
دوشنبه شیفت  ۱
دوشنبه شیفت  ۲
سه شنبه شیفت  ۱
سه شنبه شیفت  ۲
چهارشنبه شیفت  ۱
چهارشنبه شیفت  ۲
پنجشنبه شیفت  ۱
پنجشنبه شیفت  ۲

ریسک













بازده  تخصیص تکنسین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


۲
۲
۳
۲










۲









۲

همانطور که در جدول  ۹مشاهده میشود مطابق با انتظار
تخصیص تکنسین  ۳از  ۷شیفت به  ۲شیفت کاهش داده شده
است.

-۵نتیجهگیری
دراین مقاله ابتدا با توجه به حوزه تحقیقی به مطالعه ادبیات
پرداخته شد ،سپس طی تحقیقات صورت گرفته و با توجه به
مطالعات انجام شده ،ایدهای خلق شد که با توجه به آن خألهای
تحقیقاتی عبارتند از:


در تخصیصات ریسک دیده شده ولی این ریسک با
توجه به بازدهای که میتواند در تخصیص اتفاق
بیفتد و با توجه به اینکه از زاویه دید تقسیم ماهیت
منبع باشه دیده نشده است .در این گونه مقاالت
www.pqprc.ir

بختیار استادی ،مهناز ابراهیمی صدرآبادی ،علی حسینزاده کاشان و محمدمهدی سپهری

۸۵



ریسکهای مترتب بر منابع با توجه به نوع منابع در
نظر گرفته نشده است.
در نظر نگرفتن ترکیبهای مختلف در تخصیص
(سبدهای ترکیبی از تخصیص منابع) و تأکید آن بر
عملکرد سازمان یا فرآیند

بعد از مرور ادبیات و شناسایی خألهای موجود ،هنگام مدلسازی
نیز خألهایی که در تحقیقات قبلی وجود داشته در نظر گرفته
شده است و منابع مورد نیاز در فرآیندهای عملیاتی با توجه به
گذر زمان چرخه حیات فرآیندها به صورت بهینه تخصیص داده
شده به گونهای که فرآیند ،عملکرد بهینه و قابل قبول داشته
باشد .برای اثبات کاربردی بودن مدل پیشنهادی ،یک مطالعه
موردی در واحد اورولوژی یک مرکز فوقتخصصی کلیه در نظر
گرفته شده و مدل مورد نظر درآن پیادهسازی شده است.
منابع در ترکیبهای مختلف نقش یک سبد دارند ،لذا سبد
مورد نظر یعنی درصدی از هر منبع که به محصول یا فعالیتی
تخصیص داده میشود .در مدل مذکور سناریوهای مختلفی از
این درصدها وجود دارد ،که مدل باید پیدا کند کدام بهینه
است .درواقع در این مقاله یک مدل ریاضی جدید براساس مدل
مارکوئیتز ارائه شده که منابع موجود را با توجه به شرایط
بحرانی به طور بهینه تخصیص میدهد تا میزان بازده را حداکثر
و میزان ریسک را به حداقل برساند .دو پارامتر ریسک و بازده با
روشهای ریاضی برآورده شده است .از روش استفاده شده
میتوان برای تعیین استراتژی پیشنهاد بهینه منابع ،ارزیابی
ریسک و ارزیابی بازده استفاده کرد .هدف از این مقاله ،تخصیص
بهینه تکنسینهای با سطح مهارتهای (دارای مهارت باال،
مهارت متوسط و مهارت کمتر) به شیفتهای روزهای هفته با
درنظر گرفتن درآمد و هزینه و با بهرهگیری از مدل مارکوئیتز
است .نتایج نشان میدهد که رویکرد پیشنهادی الگوی مناسبی

برای حل مسئله بهینهسازی استراتژی پیشنهاد مقدار منبع
قابل تخصیص در شرایط بحرانی با استفاده از مدل مارکوئیتز
است .همچنین نتایج نشان میدهد که در نظر گرفتن ریسکها،
وقوعپذیری ریسکها و میزان منابعی که ریسک بیشتری دارند
در این مدل تخصیص ،بیشتر میتواند مورد تحلیل قرار بگیرد.
در واقع سازمانها با استفاده از این مدل میتوانند در شرایط
بحران با توجه به کمبود منابع ،منابع را طوری تخصیص دهند
که با توجه به مهارت کارکنان ،هزینه ،درآمد ،ریسک و بازده
آنها بیشترین میزان خروجی را داشته باشند.
از آنجا که حوزه تحقیقاتی رساله حاضر در دسته تحقیقات
تخصیص منابع در بهینهسازی فرآیند جای میگیرد و در این
راستا انتخاب مجموعهی بهینه از منابع با هدف بیشینه سازی
تابآوری و تداوم فرآیند و کمینهسازی ریسکهای فرآیند
موضوعیت پیدا میکند .بنابراین در تحقیقات آتی سعی برآن
است که دو مفهوم تابآوری و تداوم فرآیند در مدل مذکور
مورد استفاده قرار بگیرد .لذا با سواالت زیر مواجه میشویم ،که
منجر به شکلگیری مطالعات آتی میگردد:




در فرآیندهای عملیاتی چناچه ریسکهای فرآیندی
قابل توجه باشند ،خروجیهای فرآیند و تداوم
سرویسدهی فرآیند را تحت تأثیر قرار میدهد.
چگونه میتوان با تخصیص بهینه منابع ،تداوم
سرویسدهی فرآیند را در چنین شرایطی به حداکثر
ممکن رساند؟
چنانچه یک فرآیند با ارائه خروجیهای زیاد و خارج
از عرف و یا با کمبود در منابع فرآیندی مواجه شود،
چگونه میتوان فرآیند را با حداکثر ممکن تابآوری
نگه داشت؟
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