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چکیده
در این پژوهش یک مدل ریاضی غیرخطی دوهدفه بهمنظور بررسی مسئلة تخصیص کارکنان برای خـدمات درمـان در منـزل در سیسـتمهـای
سالمت با درنظرگرفتن آموزش چندگانه ارائه شده است .تابع هدک اول در پی کمینهکردن هزینـههـای متعـادلسـازی حجـم کـاری ،آمـوزش
چندگانه و هزینههای مرتب با جابهجایی کارکنان است ،درحالیکه تابع هدک دوم بهدنبال بیشینهکردن سطح رضایت کارکنان اسـت .چنـدین
محدودیت شامش هرفیت بودجه ،غیبت کارکنان ،سطح افزونگی و چندکارهبودن و حداکثر فاصلة مجاز جابهجایی در مـدل لحـاظ شـده اسـت.
دادههای مورد نیاز از یک شرکت درمان در منزل در تهران جمعآوری شده است .براساس نتایج ،میتوان تعیین کرد کدام کارمنـد بـرای کـدام
خدمت آموزش ببیند و چگونه به خدمات مختلف تخصیص داده شود .همچنین ،نتایج نشان داد حجم کاری میان کارکنان بهطور مناسـبی بـه
تعادل رسیده و ترجیحات کارکنان ارضا شده است.

واژههایکلیدی :آموزش چندگانه ،بهینهسازی ،تخصیص کارکنان ،سیستمهای سالمت.


مقدمه
خــدمات درمــان در منــزل 1ارائــه خــدماتی ماننــد ویزیــت،
مراقبــت ،پرســتاری و خــدمات پزشــکی و غیرپزشــکی بــه
بیماران ،سالمندان و افراد ناتوان در منزل تعریـف مـیشـود
که شرایطی را برای جایگزینی سیستم قدیمی بستریشدن
در بیمارستان ها و ماندن شـهروندان در خانـة خـود فـراهم
کرده است ] .[4 -1خدمات درمان در منزل شامش خـدمات
غیرپزشکی مانند تمیزکردن ،آماده سازی غـذا ،خانـهداری و
خریــد و خــدمات پزشــکی شــامش پرســتاری ،فیزیــوتراپی،
کاردرمانی ،مراقبت از کودکـان ،سـالمندان ،افـراد نـاتوان و
مراقبت از افراد با بیماری های خاص (مانند ایـدز ،سـرطان،
نارسایی های عصبی و )...است .مهمتـرین مزیـت درمـان در
منزل کاهش چشمگیر میزان بستریشدن در بیمارستان ها،
بهب ـود کیفیــت زنــدگی و صــرفهجــویی شــایان توجــه در
هزینههاست  .]6 ،5افزایش هزینههای سیسـتم سـالمت و
* نویسندة مسئول :تلفن88021067 :

فاک 88350642 :

تغییرات سن جمعیت به افزایش تعـداد مشـتریان خـدمات
درمــان در منــزل منجــر شــده اســت  .]8 ،7شــرکتهــا و
تأمین کنندگان درمان در منزل برای مـدیریت ایـن چـالش
مجبورند همزمان با کاهش منابع که منجر به کاهش هزینه
خواهد شد ،قابلیت رقابتپذیری را افزایش دهند .درنتیجـه،
آنها میکوشند به مدیریت کارآمـد نیـروی انسـانی دسـت
یابند .این مسئله در ادبیات ،تخصـیص کارکنـان درمـان در
منزل 2شناخته میشود کـه بررسـی مـیکنـد کـدامیـک از
کارکنان برای کدام بیمار درنظر گرفته شوند.
یکــی از شــرای خــاص درمــان در منــزل ،تعــداد زیــاد
بیماران با تغییرات سریع در وضـعیت پزشـکی و اجتمـاعی
آن هاست .درنتیجه ،یکی از گام های اولیـه بـرای تخصـیص
کارکنان درمان در منزل آمـوزش چندگانـه 3بـه آنهاسـت.
چنین نیروهایی قابیلت پذیرش چندین کار را دارند .ایجـاد
Email: mrabani@ut.ac.ir
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نیروی کار با آموزش چندگانه شامش سه مرحلة مهـم اسـت
] .1 :[9اســتخدام نیــروی انســانی بــا توانــاییهــای اساســی
مناسب .2 ،ارائة آموزش مناسب به آنها .3 ،تخصیص کارها
به آنها بهصورتی که تجربة ازم را کسب و حفظ کنند.
آموزش چندگانه مزیت های متعددی مانند تأثیر مثبـت
بر شاخص های عملکرد عملیات (برای مثال زمان خروجی)،
کنتــرل مــؤثر نوســانات در تــأمین منــابع انســانی ،افــزایش
احتمال تلسیم حجم کـاری ،ایجـاد فرصـت بـرای گـردش
کاری و کمینهکردن زمـان بیکـاری دارد ] .[11 ،10بیشـتر
مزیتهای ذکرشده برای آمـوزش چندگانـه بـدون نیـاز بـه
ایجاد سیستم آموزش چندگانة کامش (همة افراد برای همـة
کارها آموزش ببینند) بـهدسـت مـیآیـد .سیسـتم آمـوزش
چندگانة کامش فل در صورتی مفید است کـه هزینـههـای
مربوط به آموزش کم باشد  .]12آمـوزش چندگانـة کامـش
هزینة بسیار زیادی دارد و به کاهش چشمگیر بهرهوری بـه
دلیش تغییر زیاد افراد بین نوبتها منجر میشود .همچنـین،
دایــش اجتمــاعی بــرای محــدودکردن میــزان آمــوزش و
انعطاکپذیری نیروی انسانی در شرکتها وجود دارد .نیروی
انسانی با آموزش کامـش چندگانـه موجـب نزدیـکشـدن و
شبیهشدن کارها به یکـدیگر مـیشـود .ایـن اتفـاق موجـب
آسیب به هویت اجتماعی اشخاص و کاهش انگیزه میشود.
همچنــین ،آمــوزش چندگانــة کامــش موجــب طفــرهروی
اجتماعی 4میشود؛ یعنی شرایطی کـه در آن هـیچکـدام از
افراد احساس مسئولیتی برای انجـامدادن کـار ندارنـد ،13
 .]14با توجه به مباحث مطرحشده ،در اغلب موارد آمـوزش
چندگانة کامش جواب مناسبی ارائه نمیدهد .درنتیجه ،ایـن
سؤال بهوجود میآید که چه کسی برای چه کارهـایی و بـه
چه میزانی باید آموزش چندگانه ببیند.
در ایـــن پـــژوهش ،مســـئلة تخصـــیص کارکنـــان بـــا
درنظرگــرفتن آمــوزش چندگانــه در سیســتمهــای ســالمت
بررسی شده است .هدک تعیین این بـود کـه کـدام شـخص
برای کدام خدمت آموزش ببیند و آنها چگونه بـه خـدمات
مختلف باید تخصیص داده شوند .در این تحلیق ،یک مـدل
برنامه ریزی غیرخطی دوهدفه ارائه شد که در آن تابع هدک
اول در پی کمینهکردن هزینـه هـای متعـادل سـازی حجـم
کاری ،آموزش چندگانه و همچنین حفـظ و نگهـداری ایـن
آموزشها و جابهجایی کارکنان بوده است .تـابع هـدک دوم
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نیز بهدنبال بیشینهکردن سطح رضایت کارکنان بوده اسـت.
مدل غیرخطـی ارائـهشـده بـا اسـتفاده از روش محـدودیت
اپسیلون تلویت شده 5و تکنیکهای خطیسـازی بـه حالـت
مدل برنامهریزی صفر و یک درجة اول تغییـر یافتـه اسـت.
رفتار اجزا و ویژگیهای مختلف مدل در یک شرکت درمـان
در منزل به عنـوان مطالعـة مـوردی ارزیـابی شـد .چنـدین
محدودیت شامش هرفیت بودجه ،غیبت کارکنان ،محدودیت
زمانی کارکرد هر کارگر در روز ،حـداکثر تعـداد نوبـتهـای
متوالی مجاز ،سـطح چنـدکارهبـودن و افزونگـی و حـداکثر
فاصلة مجاز جابهجـایی در مـدل ارائـهشـده درنظـر گرفتـه
شدهاند .مدل ارائه شده با استفاده از الگوریتم شاخه و کـران
از طریــق نــرمافــزار بهینــهســازی  24.2 GAMSبراســاس
دادههای جمعآوریشده از شرکت مورد مطالعـه حـش شـده
است.
درادامه ،پیشینة موضوع بررسی می شود .سس مسـئله
تعریف میشود .پ از ارائة مدل ریاضی پیشـنهادی ،نتـایج
عددی حاصش از اجرای مدل ارائه میشود .درنهایت ،نتایج و
پیشنهادها بیان میشود.

مرور ادبیات
مسئلةتخصیصکارکناندرماندرمنزل 
مسئلة تخصیص کارکنان در سیستمهای سالمت موضـوعی
جذاب برای محللان در زمینههای مختلف است .در ادبیات،
بهینه سازی معیارهای مالی مختلف مانند هزینـة کارکنـان،
هزینة اضافه کاری ،هزینة برون سساری و هزینة جابـهجـایی،
تابع هدک درنظر گرفته شدهاند .آکجیراتیکـارل و همکـاران
] [15و رابه و همکاران  ]16یک مدل برنامـهریـزی خطـی
عدد صحیح مختل با هدک کمینهسازی مسافت طـیشـده
ارائه دادند .آاوو و همکاران  ]2یک مدل برنامهریزی خطی
عدد صحیح با هدک تخمین مسیرهای بهینه ارائه دادند و با
استفاده از یک روش فرا ابتکاری بر پایـة تجزیـه آن را حـش
کردند .انزارونه و ماتا  ]5با ارائة یـک سیاسـت سـاختاری
سلسلهمراتبی ،مسئلة تخصیص کارکنان درمان در منـزل را
مطالعه کردند .منکوسکا و همکاران  ]17یک مدل ریاضـی
بهمنظور بهینهسازی معیارهای عملکردی مـرتب بـا سـطح
اقتصادی و خدمات ارائه دادند .همچنین ،دوکـو و همکـاران
 ]18یک مدل برنامهریزی دوهدفه به منظور کمینـهسـازی
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مسافت طیشده توس خـدمتدهنـدگان و بیشـینهسـازی
سطح خدمت ارائه دادند.

آموزش چندگانه
بهتازگی آموزش چندگانه به مسئلة مهمـی بـرای بازارهـای
جهانی بهمنظور مدیریت تغییرات حجم تلاضا و نوسانات در
تأمین منابع انسانی تبدیش شده است .هم در ادبیـات و هـم
بهصورت عملی ،اجرای سیاستهای آموزش چندگانه نلـش
مهمی در سازمان دارند .کمسبش و دیابی ] [19با اسـتفاده از
الگوریتم ابتکـاری ،مسـئلة تخصـیص کـارگران بـا آمـوزش
چندگانه در یک دپارتمان در شروع نوبت کـاری را بررسـی
کردنــد .همچنــین ،کمسبــش  [20یــک مــدل ریاضــی
دومرحله ای تصادفی بـرای تخصـیص کـارگران بـا آمـوزش
چندگانه در یک محی خدماتی با تلاضـای تصـادفی ارائـه
داد .بخرست و همکاران  ]21یک مدل برنامهریزی آرمـانی
عدد صحیح با هدک کمینهکردن میـانگین زمـان جریـان و
انحــراک اســتاندارد بــرای ارزیــابی سیاســتهــای آمــوزش
چندگانه ارائه دادند .اسـالمپ و همکـاران  ]10یـک مـدل
برنامهریزی عدد صحیح برای کمینـهکـردن حجـم کـاری و
هزینههای آموزش چندگانه ارائه دادند .یو و همکـاران [22
سیاست های آمـوزش چندگانـه را بـا درنظرگـرفتن پدیـدة
آموزش و فراموشی در محی کارگاهی بررسی کردند.
وال و همکاران ] [23یـک الگـوریتم ژنتیـک ترکیبـی
سریع و کارآمد برای مسئلة پروژة زمـان بنـدی و تخصـیص
کارگران با آموزش چندگانه توسعه دادند .ایستون  ]24یک
مــدل تصــادفی دومرحلــهای بــرای آمــوزش ،زمــانبنــدی و
تخصیص کارگران به بخشهای مختلف با شبیهسازی تلاضا
ارائه داد .لی و همکاران  ]25یک مـدل برنامـهریـزی عـدد
صحیح دوهدفه بهمنظـور کمینـهکـردن میـانگین حلـوق و
بیشینهکردن سطح رضایت ارائه دادند .لئو و همکاران ]26
یک مدل چندهدفه بهمنظور متعادلسـازی زمـان پـردازش
کش و کمینـهکـردن هزینـة کـش آمـوزش در سیسـتمهـای
تولیدی سریو 6ارائه دادنـد .ژو و همکـاران  ]27یـک مـدل
برنامهریزی ریاضی صفر و یک را بهمنظور تخصیص کارکنان
با آموزش چندگانه با استفاده از الگوریتم  NSGA-IIبررسی
کردند.
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تعریف مسئله
مرکز خدمات تخصصی درمان در منزل «دم» وابسته به جهاد
دانشگاهی علـوم پزشـکی تهـران در سـال  1378بـهمنظـور
ارتلای سطح ارائة خدمات سالمت و پوشش مطلوب خـدمات
درمانی در کالنشهر تهران زیر نظر معاونـت پژوهشـی جهـاد
دانشگاهی تأسی شد .ایـن مرکـز تمـام خـدمات درمـانی و
مراقبتی در منـزل را در یـک پکـیج بـهصـورت گـروه کامـش
درمانی در  22منطلة تهران بزرگ بـهطـور شـبانهروزی ارائـه
میدهد .فرایند کار با تلاضای مشتری و پـذیرش اولیـه آغـاز
میشود .هر ویزیت بهطور معمول بین  1تا  5ساعت به طـول
میانجامد .کارشناسان مربوطه با درنظرگرفتن مجموعـهای از
فاکتورها مانند وضعیت پزشکی بیمار ،مهارتهـای کارمنـد و
سطح آموزش آنها تصمیم میگیرند کـه چـه نیرویـی بـرای
کدام بیمار درنظر گرفته شود.
هدک سازمان کمینهسازی هزینه های مرتب با بـاان
حجــم کــاری ،آمــوزش و حفــظ مهــارتهــا و همچنــین
بیشینهسازی سطح رضایت کارکنان است ،بهصورتیکه نیـاز
مشتری برآورده شود .بـرای ایجـاد یـک طـرح خـدمات در
سازمان مورد بررسی ،رعایت برخی محـدودیتهـا ضـروری
است؛ برای مثال ،هر کارمند برای حداکثر تعـداد مشخصـی
مــیتوانــد آمــوزش ببینــد کــه در ادبیــات بــه آن ســطح
چندکارهبودن 7میگویند .چندکارهبودن یک کارمند بهمعنی
تعداد خدماتی است که وی توانـایی انجـامدادن آن را دارد.
همچنین به تعداد کارمندانی که توانایی انجام یـک خـدمت
8
مشخص را دارند و برای آن آموزش دیدهاند سطح افزونگی
میگویند .حداکثر میزان سـاعت کـاری در روز محـدودیت
دیگری است کـه سـازمان بایـد درنظـر بگیـرد .همچنـین،
بهدلیش وجـود سـاعت کـاری عـادی کـافی ،اضـافهکـاری و
نوبت های غیرمعمـول لحـاظ نشـدهانـد .محـدودیت دیگـر،
حداکثر فاصلة مجاز جابهجایی کارکنان اسـت کـه بایـد در
مدل لحاظ شود .درنهایت ،تعداد نوبت هـای متـوالی صـبح،
عصر و شب نباید از حد مجاز تعیینشده بیشتر شود .هـدک
این مطالعه ،ارائة یک طرح خدمات بهمنظـور کمینـهکـردن
هزینه های متعادل سازی حجم کـاری ،آمـوزش چندگانـه و
حفظ این آموزش و در کنـار آن بیشـینهکـردن ترجیحـات
کارکنان است ،بهطوریکه تمـام محـدودیتهـای ذکرشـده
ارضا شوند.
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در ایـــن پـــژوهش ،مســـئلة تخصـــیص کارکنـــان بـــا
درنظرگــرفتن آمــوزش چندگانــه در سیســتمهــای ســالمت
بررسی شده است .هدک این است کـه تعیـین شـود کـدام
شخص برای کدام خدمت آموزش ببیند و آنها چگونـه بـه
خدمات مختلف باید تخصیص داده شوند .در ایـن مطالعـه،
یک مدل برنامهریزی غیرخطی دوهدفه ارائه شد کـه در آن
تابع هدک اول در پی کمینهکردن هزینههای متعادلسـازی
حجم کاری ،آموزش چندگانه و همچنین حفظ و نگهـداری
این آموزشها و جابهجایی کارکنان اسـت .تـابع هـدک دوم
بهدنبال بیشینهکردن سطح رضـایت کارکنـان اسـت .مـدل
غیرخطی ارائه شده با استفاده از روش محـدودیت اپسـیلون
تلویتشـده و تکنیـکهـای خطـیسـازی بـه حالـت مـدل
برنامهریزی صفر و یک درجة اول تغییر یافتـه اسـت .مـدل
پیشنهادی مشخص می کند کدام کارمند برای کدام خدمت
باید آموزش ببیند و سس برای کدام خدمت درنظر گرفتـه
شود.

مدل پیشنهادی
در این بخش ،مدل ریاضی دوهدفة پیشـنهادی ارائـه شـده
است که در آن تابع هدک اول بهدنبال متعادلکردن حجـم
کاری و کمینهکردن هزینة آموزش است ،درحـالیکـه تـابع
هدک دوم بهدنبال بیشـینهکـردن سـطح رضـایت کارکنـان
است .براساس نتایج مدل ،مشـخص مـیشـود کـدامیـک از
کارکنان باید آموزش ببینند و چگونه برای خـدمات درنظـر
گرفته شوند.

M
D
JM
JF
MS

FS

Amdt

R i

بیشترین افزونگی مجاز برای خدمت i

M j

بیشترین چندکارهبودن مجاز برای کارمند j

Eij

B
Timei
Cm
TCij
MCij
CDjr
djr
DF

Dirmdt

شاخصها

i
j
r
m
d
t

شاخص نوع خدمت ()i=1,…, I
شاخص کارکنان ()j=1,…, J
شاخص منطله ()r=1,…, R
شاخص ماه ()m=1,…, M
شاخص روز ()d=1,…, D
شاخص نوبت ()t=1, 2,3

پارامترها 
I
J
R

تعداد خدمات
تعداد کارکنان
تعداد مناطق

تعداد ماههای موجود در دورة زمانی
تعداد روزهای کاری در یک ماه
مجموعة کارکنان مرد
مجموعة کارکنان زن
مجموعة خدماتی که به کارمند مرد احتیـاا
دارد
مجموعة خدماتی که به کارمند زن احتیـاا
دارد
مجموعة کارکنان غایـب در مـاه  ،mروز  dو
نوبت t

CPij

K
U
V
W

کارآمدی کارمند  jوقتی خـدمت  iرا انجـام
میدهد
میــزان بودجــة دردســترس بــرای آمــوزش
کارکنان
میزان زمان نرمال ویزیت برای خدمت i
هزینة حجم کاری کارمند گلوگاه در ماه m
هزینة آموزش کارمند  jبرای خدمت i
هزینة حفظ آموزش کارمند  jبرای خدمت i
هزینة جابهجایی کارمند  jبه منطله r
فاصلة کارمند  jتا منطله r
حداکثر فاصلة مجاز برای جابهجایی کارکنان
به مناطق مختلف
میزان تلاضا خدمت  iدر منطله  rدر ماه ،m
روز  dو نوبت t
 ،1درصورتیکـه کارمنـد  jتـرجیح مـیدهـد
خدمت  iرا انجام دهد؛ در غیر اینصورت صفر
حداکثر میزان مجاز ساعت کار کارمندان در
هر روز
حداکثر تعداد مجاز نوبتهای متوالی صبح
حداکثر تعداد مجاز نوبتهای متوالی عصر
حداکثر تعداد مجاز نوبتهای متوالی شب

1 ,  2 ,  3

فاکتورهای وزنی

R

عدد بزرگ
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J

متغیرهایتصمیم 

()2

Sj

سطح رضایت کارمند j

WBm

حجم کاری کارمند گلوگاه در ماه m

 ،1اگر کارمنـد  jبـرای خـدمت  iآمـوزش دیـده
Yij
باشد ،در غیر اینصورت صفر
 ،1اگر کارمند  jحداقش به یک خدمت در ماه ،m
روز  dو نوبــت  tتخصــیص داده شــود؛ در غیــر
Njmdt
اینصورت صفر
 ،1اگر کارمند  jبه خدمت  iدر منطلـه  rدر مـاه
 ،m Zijrmdtروز  dو نوبت  tتخصـیص داده شـود؛ در غیـر
اینصورت صفر
تعداد دفعاتی که کارمند  jبه خـدمت  iدر منطلـه r
Xijrmdt
در ماه  mدر روز  dو نوبت  tتخصیص داده شده است
در این مطالعه فرض شده است آموزش بـه تعـادل حجـم
کاری در میان کارکنان در شـرای مختلـف منجـر مـیشـود.
کمینهکردن میزان انحراک حجم کـاری کارکنـان از میـانگین
حجم کاری در نوبتهای مختلف موجب برابری حجـم کـاری
کارکنان میشود .در مدل پیشنهادی t=2 ،t=1 ،و  t=3بهترتیب
نشاندهندة نوبتهـای صـبح ،عصـر و شـب اسـت .بعضـی از
خدمات در سازمان به توجه ویـژه نیـاز دارد .منظـور از توجـه
ویژه ،نیاز به کارکنان مرد یا زن است .مجموعـههـای ،JF ،JM
 MSو  FSبه همین منظور تعریـف شـدهانـد .هزینـة آمـوزش
کارمند  jبرای خدمت  iبا نماد  TCijنشـان داده شـده اسـت و
برای کارمندانی که از قبش آموزش دیدهانـد ایـن ملـدار صـفر
است Eij .از طریق گروه عملیاتی مشخص میشود .هرچه ایـن
ملدار از  1کوچکتر باشد ،کارمند  jبرای انجامدادن خـدمت i
کاراتر است .همچنین ،هرچه این ملدار از یـک بیشـتر باشـد،
کارایی کارمند  jبرای انجامدادن خدمت  iکاهش مییابد.

مدل ریاضی
()1

S

j

max z 2 

j 1

s.t.
T

ij .X ijrmdt WB m

()3

j , m

()4

i , j , r ,
m , d ,t

()5

j , m , d ,t

()6

j , m , d ,t

()7

i , j , r ,
m , d ,t

D

R

Time .E
i

i 1 r 1 d 1 t 1

Z ijrmdt  RY. ij
R

ijrmdt

I

 Z

N jmdt 

i 1 r 1

C

. Bm 
mW
m 1
I
J
ij TC ij  MC ij  
T

jr .d jr .Z ijrmdt

D

M

R

Y

min z 1   2

i 1 j 1
J

I

CD
i 1 j 1 r 1 m 1 d 1 t 1

3

I

R

()8
()9

jmdt

 R .N

ijrmdt

 Z
i 1 r 1

X ijrmdt  R .Z ijrmdt

r , m , d ,t ,
i  MS , FS

J

X ijrmdt  D irmdt
 Dirmdt

i  MS ,
r , m , d ,t

()10

i  FS ,
r , m , d ,t

()11

j , m , d , t

()12

j , m ,d

ijrmdt

X

j JM

 Dirmdt

X

ijrmdt

j JF

R

()13
()14

K

ij .X ijrmdt

Time .E
i

1

jmdt

N
t 1

j , m ,
d  D 1
j , m ,t  1,
d  D 3

()15
()16

j , m ,t  3
d D 2

()17

i

N jmd 3  N jm (d 1)1  1
N jmdt  N jm (d 1)t 
N jm (d  2)t  N jm (d 3)t  U
N jmdt  N jm (d 1)t 
N jm (d  2)t  N jm (d 3)t V
N jmdt  N jmd 1)t 
N jm (d  2)t W
J

 R i

ij


j

ij

Y
j 1

j

I

M

Y
i 1

J

()19

I

i 1 r 1
3

j , m ,t  2
d  D 3

()18


j 1

M

1

I

B

ij .Y ij

I

TC
i 1 j 1
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3

ijrmdt

()20

D

M

R

I

CP .Z
ij

i 1 r 1 m 1 d 1 t 1
I
R M D 3

j

Z ijrmdt



Sj 

i 1 r 1 m 1 d 1 t 1

i , j , r ,
m , d ,t
i , j , r ,
m , d ,t

Z ijrmdt  0 if  j  Amdt 

()23

j , m

S j ,WB m  0

()24

i , j , r ,
m , d ,t

()21
()22

Z ijrmdt  0 if d jr  DF 

X ijrmdt  0, Integer and
Y ij , Z ijrmdt , N jmdt  0 or 1

تابع هدک اول بهدنبال کمینهکردن سه هزینه بهصورت
زیر است :قسمت اول این تابع هدک مرتب با کمینهسـازی
هزینة عملیاتی سیستم است و بهدنبال متعادلکردن حجـم
کاری کارکنان است .فرض میشود هزینة عملیاتی بهصورت
خطی با حجم کاری کارمند گلوگاه ارتبـاط دارد ] .[10ایـن
فرضیه براساس این ایده است که کارمنـد گلوگـاه ،کـارایی
سازمان را تعیین میکند و اگر حجم کاری گلوگاهی کاهش
پیدا کند ،سازمان کارهای مشابه را در مدتزمان کوتاهتـری
انجام می دهد و درنتیجه به کاهش هزینـة عملیـاتی منجـر
میشود .قسمت دوم این تابع هدک مـرتب بـا هزینـههـای
آموزش و حفظ مهارتهاسـت .در قسـمت سـوم ایـن تـابع
هدک به هزینة جابهجـایی کارمنـدان توجـه شـده اسـت و
تالش آن کمینـهکـردن ایـن هزینـه بـا انتخـاب کارمنـدان
نزدیک به مناطق مربوطه است .فاکتورهای   2 ،  1و  3
فاکتورهای وزنی است و تنظیمات آنها به ایجاد حالتهـای
مختلفی در مدل منجر میشود .اگر   1ملدار زیادی داشته
باشد ،مشخص میشود سازمان بر متعادلکردن حجم کاری
تأکید بیشتری دارد .همچنین ،محدودیت های بودجه بـرای
آموزش به افـزایش ملـدار   2منجـر مـیشـود .درصـورت
باابودن هزینههای جابهجایی ،ملدار   3باید افزایش یابـد.
تابع هدک دوم بهدنبال افزایش سطح رضایت کارکنان خـود
است.
محدودیت  3همة کارکنان را مجبور می کند تـا میـزان
حجم کاری آنها کمتر یا برابر با حجم کاری کارمند گلوگاه
باشد .محدودیت  4تضمین میکند یک کارمنـد زمـانی بـه
یک خدمت تخصیص داده مـیشـود کـه بـرای آن آمـوزش

دیده باشد .محدودیتهای  5و  6تضمین مـیکننـد متغیـر
 Njmdtیک است ،درصورتیکه حداقش یک کار به کارمند  jدر
آن دوره تخصیص داد شده باشد .محدودیت  7کارمنـدان را
مجبور می کند خدماتی را انجام دهند که بـه آن تخصـیص
داده شده اند .محدودیت هـای  8تـا  10تضـمین مـیکننـد
تلاضا برای خـدمات مختلـف بـه کارمنـدان تخصـیص داده
می شود .محدودیت  11از کارکردن بـیش از حـد مجـاز در
روز جلوگیری میکند .براسـاس محـدودیت  ،12کارمنـدان
حداکثر در یک نوبت در روز میتوانند کار کنند ،درحالیکه
محدودیت  13تضمین میکند کارمندان در نوبتهای شـب
و صبح بهطور متوالی کار نکنند .محدودیتهـای  14تـا 16
تضمین میکنند تعداد نوبتهای متوالی صبح ،عصر و شـب
از حد مجاز خود رد نشود .محدودیتهای  17و  18حد باا
بــرای افزونگــی و چنــدکارهبــودن را مشــخص مــیکنــد.
محدودیت  19مربوط به بودجة دردسـترس بـرای آمـوزش
است .محـدودیت  20سـطح رضـایت کارمنـدان را حسـاب
مــیکنــد .محــدودیتهــای  21و  22از تخصــیص کــار بــه
کارمنــدانی کــه دورتــر از فاصــلة مجــاز یــا غایــب هســتند
جلــوگیری مــیکنــد .محــدودة متغیرهــا نیــز از طریــق
محدودیتهای  23و  24مشخص شدهاند.
در ایــن مرحلــه ،مــدل پیشــنهادی بــا اســتفاده از روش
محدودیت اپسیلون تلویتشده ] [28به یک تابع هدک تبدیش
میشود .ابتدا دو تابع هدک از طریق زیر نرمال میشوند:
F1  y 1I

)(25

y 1N  y 1I
y 2I  F2

)(26

y 2I  y 2N

FN 1 
FN 2 

که در آن FN1 ،و  FN2حالت نرمالشدة توابع هدک هستند و
 F1و  F2تابع هدک اول و دوم اولیه هستند y iI .و  y iNنیـز
نشــاندهنــدة ملــادیر ایــدهآل و غیرایــدهآل تــابع هــدک  iام
هستند که از طریق جدول موازنه بهدست میآیند .درنهایـت،
تابع هدک اول ،تابع هدک اصلی انتخاب میشـود .همچنـین،
بهمنظور ایجاد اطمینان در تولید جوابهای کارا در هر رانش،
تابع هدک مدل ریاضی تکهدفه بهصورت معادلـة  27تغییـر
میکند که در آن 𝛿 یـک ملـدار کوچـک بـین  10-6و 10-3
است و  r2بیانگر دامنة تغییرات تابع هدک دوم است.
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FN 1  
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i , j , r ,
m , d ,t

Gijrmdt  R .Z ijrmdt



min z 1 

)(33

تابع هدک دوم نیـز از طریـق محـدودیت  28بـه مـدل
اضافه میشود.

)(34

i , j , r ,
m , d ,t

FN 2  s 2  

)(35

i , j , r ,
m , d ,t

)(27

r2

)(28

در این نامعادله ،اپسیلون مجموعة جوابهای بین y 2N
I
و  y 2قرار است.

مدل ارائهشده بهدلیش عبارت کسری در محـدودیت 20
غیرخطی است که با استفاده از معادلـههـای  29تـا  35بـه
یک مدل برنامه ریزی صفر و یک درجة اول تبدیش میشـود
].[29
3



)(29

i , j , r ,
m , d ,t

)(30

i , j , r ,
m , d ,t

)(31

j

)(32

i , j , r ,
m , d ,t

ijrmdt

D

M

R

I

 Z

Sj.

i 1 r 1 m 1 d 1 t 1
R M D 3

ijrmdt

I

CP .Z
ij

i 1 r 1 m 1 d 1 t 1

Gijrmdt  S j .Z ijrmdt
3



ijrmdt

D

M

R

I

G
i 1 r 1 m 1 d 1 t 1
I R M D 3

ijrmdt

CP .Z
ij

i 1 r 1 m 1 d 1 t 1



G ijrmdt  S j  R . 1  Z ijrmdt

G ijrmdt  0

درنهایت ،مدل درجـة اول از تـابع هـدک معادلـة  28و
محــدودیتهــای  27 ،24 -21 ،19 -3و  35 -31تشــکیش
میشود.

محاسبات عددی
رفتار اجزا و ویژگیهای مختلف مدل در شـرکت درمـان در
منزل «دم» به عنـوان مطالعـة مـوردی ارزیـابی شـد .تمـام
اطالعات مورد نیاز از این شرکت جمعآوریشده است .برای
ساده سازی مدل ،فل یکی از منـاطق 22گانـة تهـران کـه
بیشترین کارمنـد و تلاضـا را دارد بررسـی شـد و اطالعـات
ارائهشده مرتب با این منطله است .برای سادهسازی و حـش
مدل با استفاده از نرمافزار  ،GAMSدورة زمانی بـرای حـش
ایـن مــدل  1هفتــه ( 7روز) اســت ( m=1و  )D=7و حــدود
 1100بیمار با  55کارمند در این دوره ارزیابی شدهانـد .در
جدول  ،1خدمات درنظر گرفتـهشـده و همچنـین تلاضـای
هرکدام از این سروی ها در دورة تعیـینشـده بـا جزئیـات
آورده میشود .اطالعات مربوط به تلاضا از دادههای تاریخی
واقعی سازمان گرفته شده است.

G ijrmdt  S j
جدول  .1لیست خدمات و تقاضای مربوط به آنها

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

خدمات
پرستاری
پاراکلینیک
لیزردرمانی
زنان و زایمان
فیزیوتراپی
مراقبت از افراد با بیماریهای خاص (مرد)
مراقبت از افراد با بیماریهای خاص (زن)
مراقبت از سالمندان (مرد)
مراقبت از سالمندان (زن)
مراقبت از کودکان

کارکنان
مرد/زن
مرد/زن
زن
زن
مرد/زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد/زن

تلاضا
366
158
12
65
231
41
38
62
72
55
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جدول  .2پارامترهای مدل پیشنهادی

خدمات

ردیف

)TCij (104
[350

)MCij (104

]60

)Timei (h

[40

] [1 4

1

پرستاری

]600

] [1 4

2

پاراکلینیک

][150 350

][20 40

3

لیزردرمانی

][820 980

][70 85

] [2 5

4

زنان و زایمان

]630

[480

][45 55

] [1 4

5

فیزیوتراپی

][750 950

]75

[60

] [2 5

6

مراقبت از افراد با بیماریهای خاص (مرد)

][300 450

]60

[45

] [2 5

7

مراقبت از افراد با بیماریهای خاص (زن)

][300 450

]60

[45

] [2 5

8

مراقبت از سالمندان (مرد)

][150 250

][10 20

] [2 5

9

مراقبت از سالمندان (زن)

][150 250

][10 20

] [2 5

10

مراقبت از کودکان

][150 250

][10 20

] [2 5

در جدول  ،2اطالعـات مربـوط بـه پارامترهـای مـدل و

براســاس مرجــع ] [10و نظــر خبرگــان متشــکش از افــراد

همچنین اطالعات مربوط به زمـان نرمـال ویزیـت بیمـاران

دانشگاهی وکارشناسان شرکت مورد بررسی انتخـاب شـده

برای خدمات مختلف مشاهده میشود .تمام این پارامترها از

است .شکشهای  1و  2ملـادیر تـابع هـدک بـهازای ملـادیر

توزیع یکنواخـت پیـروی مـی کنـد و داده هـای مـورد نظـر

مختلف فاکتورهای وزنی را نشان میدهد .در این شـکشهـا،

بهصورت تصـادفی از بـین ایـن بـازههـا انتخـاب مـیشـود.

میزان هزینههـای متعـادلسـازی حجـم کـاری ،آمـوزش و

همچنین ،سازمان پارامترهای  V ،Uو  Wرا بهترتیب  3 ،3و

جابهجایی کارکنان نشان داده شدهاند .همچنـین ،در شـکش

 2مشخص کردهاند.

 3نمودار جـوابهـای پـارتو تـابع هـدک اول و دوم بـهازای

مدل پیشنهادی با الگوریتم شـاخه و کـران و نـرمافـزار

اپســـیلونهـــای مختلـــف در حالـــت   2  1 ، 1  1و

 GAMSبراساس اطالعات در جدولهای  1و  2حـش شـده

  3  1نشــان داده شــده اســت .براســاس نظــر خبرگــان

است .مدل روی کامسیوتر  5هستهای CPU ،با سـرعت 1/8

متشــکش از افــراد دانشــگاهی وکارشناســان شــرکت مــورد

گیگاهرتز و رم  6گیگابایت اجرا شده است .مدل ارائـهشـده

بررسـی ،یکـی از ایــن جـوابهـا ،جــواب ایـدهآل محســوب

بهازای اپسـیلونهـای   2 ،  1و   3مختلـف اجـرا شـده

میشود .یکی از اپسیلونها براساس نظر خبرگان یعنی افراد

است .زمان اجرای مدل با استفاده از الگوریتم استفادهشـده

دانشگاهی و کارشناسان مربـوط بـه شـرکت مـورد مطالعـه

 2322ثانیــه اســت .نتــایج تــابع هــدک در جــدول  3ارائــه

انتخاب شده است .نتایج مـدل پیشـنهادی بـرای اپسـیلون

میشود .ملادیر عبارتهای مختلف تابع هدک شامش هزینـة

انتخابشـده بـا   2  1 ، 1  10و   3  1در جـدول 4

متعادلسازی حجم کاری ،هزینة آمـوزش و سـطح رضـایت

ارائه میشود .عالوهبراین ،جدول  5نتایج تحلیش کارمندان و

کارکنان در جدول  3ارائه میشود .عالمت  1در ستونهـا 1

حجم کاری آنها را برای  10کارمند برای فاکتورهای وزنی

نشاندهنـدة   2  1 ، 1  1و   3  1و عالمـت  2در

متفاوت نشان میدهد.

ستونها نشاندهندة   2  1 ، 1  10و   3  1است کـه
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جدول  .3مقادیر تابع هدف بهازای اپسیلونهای مختلف

ɛ

هزینة آموزش

تابع هدف ()104

هزینة متعادلسازی

()104

هزینة جابهجایی
4

4

( )10

( )10

سطح

زمان

رضای

اجرا

1

2

1

2

1

2

1

2

16

43569

45358

21833

25187

12241

10227

9495

9944

16

25

49398

49590

24915

27350

13973

11497

10510

10743

25

34

54609

55282

26214

28592

15961

13924

12434

12766

34

43

57507

60585

27922

31961

16536

14812

13049

13812

43

52

61523

64929

28669

32968

18820

16963

14034

14998

52

شکل  .1هزینههای کل بهازای اپسیلونهای مختلف و   2  1 ، 1  1و  3  1

شکل  .2هزینههای کل بهازای اپسیلونهای مختلف و   2  1 ، 1  10و  3  1
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نمودار جواب های پارتو
60
50
40

20

سطح رضای

30

10
65000

60000

55000

50000

45000

0
40000

هزینه متعادل سازی حجم کاری ،آموزش و جابه جایی ( 10هزار ریال)
شکل  .3نمودار جوابهای پارتو توابع هدف مسئله

جدول  4تعداد کارمندان و هزینههای مرتب با آموزش
آنها برای هر سروی را نشـان مـیدهـد .براسـاس نتـایج،
بااترین هزینة آموزش ،مربوط به خدمت پرستاری است که
شامش بیشترین تعداد کارمندان نیز مـیشـود .بـا توجـه بـه
نتایج موجود در جدول  ،5میتوان تحلیشهای متفاوتی ارائه
داد .نتایج نشان میدهد حجم کاری کارکنان بهطور نسـبی
به تعادل میرسد و گلوگاهی بـرای کارکنـان وجـود نـدارد.
همچنین ،درصورت اهمیـت بـاای بـاان حجـم کـاری و

این مهم دست پیدا کرد .عالوهبراین ،زمـانیکـه ملـدار  1

مساوی با  10قرار داده شد ،حجم کاری کارکنان نسبت بـه
حالت قبش متعادلتر شـد .همچنـین ،بـا توجـه بـه نتـایج،
ترجیحات و رضایت کارکنان تا حدود زیادی برآورده شـد و
بهجز در چند مورد خاص ،در بلیه موارد این ملدار بیشتر از
 0/65است .درنهایـت ،بـا افـزایش میـزان اپسـیلون ،سـطح
رضایت کارکنان نیز افزایش پیدا میکند.

تمرکز شرکت بر این جنبه ،میتوان با افزایش ملدار   1به
جدول  .4تحلیل هر خدمت با درنظرگرفتن کارکنان و هزینة آموزش آنها

خدمات

کارکنان

هزینه آموزش ()104

تلاضا

پرستاری

18

10800

366

پاراکلینیک

8

2841

158

لیزردرمانی

1

980

12

زنان و زایمان

3

1890

65

فیزیوتراپی

12

11400

231

مراقبت از افراد با بیماریهای خاص (مرد)

2

900

41

مراقبت از افراد با بیماریهای خاص (زن)

2

900

38

مراقبت از سالمندان (مرد)

3

750

62

مراقبت از سالمندان (زن)

4

1000

72

مراقبت از کودکان

2

500

55
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جدول  .5تحلیل کارکنان با درنظرگرفتن حجم کاری و سطح رضایت آنها

حجم کاری (ساعت)
کارکنان

1  1,  2  1
3  1

1  10,  2  1
3  1

سطح رضایت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

133/48
138/5
163/17
131/61
131/56
141/07
146/93
156/49
141
156/72

156/41
149/32
148/79
141/76
152
152/87
155/91
152/78
143/11
164/42

0/55
1
0/65
1
1
0 /8
1
1
1
0/65

نتیجهگیری
در ایــن پــژوهش ،یــک مــدل ریاضــی غیرخطــی دوهدفــه
به منظور بررسی مسئلة تخصیص کارکنان بـا درنظرگـرفتن
آمــوزش چندگانــه بــرای خــدمات درمــان در منــزل در
سیستمهای سـالمت ارائـه شـد .تـابع هـدک اول بـهدنبـال
کمینه کردن هزینه های مرتب با متعادل سازی حجم کاری،
آمــوزش چندگانــه و حفــظ ایــن آمــوزشهــا بــوده اســت،
درحالیکه تابع هـدک دوم بـهدنبـال بیشـینهکـردن سـطح
رضایت کارکنان بوده است .عالوه براین ،چندین محـدودیت
شامش هرفیت بودجه ،غیبت کارکنـان ،محـدودیت زمـانی،
حداکثر تعداد نوبت هـای متـوالی مجـاز ،سـطح افزونگـی و
چندکاره بودن مجاز و حداکثر فاصلة مجاز جابهجایی درنظر
گرفته شد .مرکز پزشکی درمـان در منـزل «دم» بـهعنـوان
مطالعة مـوردی بررسـی شـد و اطالعـات موردنیـاز از ایـن
شرکت جمعآوری شـد .رفتـار ویژگـیهـای مختلـف مـدل
براساس مورد مطالعاتی یادشده انجـام گرفتـه اسـت .مـدل
پیشنهادی بـا اسـتفاده از روش شـاخه و کـران و از طریـق
نرمافزار  GAMSاجرا شـد .بـا اسـتفاده از روش محـدودیت
اپسیلون تلویت شده ،مدل دوهدفه به تکهدفه تبدیش شـد.

ملدار تابع هدک برای ملادیر متفاوت اپسـیلونهـا محاسـبه
شد و براساس نظر مدیریت سازمان یکی از این اپسیلونهـا
انتخاب شد .دورة زمانی برای ارائة طرح خدمات یـک هفتـه
بود و نتیجه مشخص کرد کدام کارمند برای کـدام خـدمات
آموزش ببینـد و چگونـه ایـن کارمنـدان بـرای خـدمات در
نوبتهای مختلـف درنظـر گرفتـه شـوند .همچنـین ،نتـایج
تحلیش ها نشان داد حجم کاری بیشتر کارمندان در محدودة
تعادل قرار گرفته است و درنتیجه کارمند گلوگاهی کـه بـر
عملکرد سیستم تـأثیر بگـذارد وجـود نـدارد .عـالوه بـراین،
زمانی که  1  10قرار داده شـد ،حجـم کـاری کارکنـان
بهطور مناسبتری بـه تعـادل رسـید .درنهایـت ،ترجیحـات
کارکنان ارضا شـده و بـا افـزایش ملـدار اپسـیلون ،میـزان
رضایت کارکنان نیز افزایش پیدا کرده است.
یکی از مباحثی که ممکن است برای سازمانهـا شـایان
توجه باشـد و بـر آنهـا تـأثیر بگـذارد ،درنظرگـرفتن عـدم
قطعیت به دلیش تغییرپذیری باای کارکنان ،منابع و ...است.
عالوه براین ،ارائة یک الگوریتم کارا که توانایی کنتـرل تمـام
این مسائش را در بازههای زمانی مختلف داشته باشد موضوع
جالب دیگری برای تحلیلات آتی است.
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