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     پژوهشی  
  
  
  ــــدرانــازنــــکـــــــی مــــزشـــــــوم پــلــشـــــگاه عـــه دانـلــــمج

   )82-87   (1386   سال فروردین و  اردیبهشت   57دهم   شماره هفدوره 

82  1386فروردین و اردیبهشت  ، 57هم ، شماره هفد      دوره                                       مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                            

ارائه مدل برنامه ریزی آرمانی جهت تخصیص منابع در بخش آموزشی، 
  دانشگاهی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

  

  (.Ph.D)** بهرام لگشایی  (.Ph.D) *+ قاسم عابدی

   (.Ph.D)****میر بهادر قلی آریا نژاد    (.Ph.D)***دین طبیبی السید جمال
 

  چکیده
 ریزی، تقلیل میزان قبول خطر نسبت به اتفاقات احتمـالی و اتخـاذ تـدابیری جهـت        هدف اساسی برنامه   :و هدف سابقه  

به علت محدودیت منابع و نا محـدود بـودن نیازهـای جامعـه، مـسأله             . هماهنگی برای دستیابی به موفقیت های سازمانی است       
ای بلنـد مـدت هـر سـازمان       و برنامهترین ابزار اجرای استراتژی تخصیص بهینه منابع مهم. شود تخصیص بهینه منابع مطرح می    

بـا توجـه بـه اینکـه        . یابـد  های برنامه هر سازمان در تخصیص بهینه منابع به فعالیت ها انعکـاس مـی               ها و هدف   است و سیاست  
 باشـد و اسـتفاده از آن       تخصیص منابع در حال حاضر به روش سنتی و مبتنی بر تجربیات و استدالل ذهنی نیروی انـسانی مـی                   

لـذا هـدف از پـژوهش اسـتفاده از تئـوری            . پذیری و انطباق دلیـل ریاضـی نـدارد         د نارضایتی است و قابلیت تعمیم      ایجا سبب
  .باشد ریاضی جهت نزدیک کردن کمیت و کیفیت استدالل انسانی به استدالل ریاضی می

شامل تنظیم حاضر برای تخصیص منابع  مدل پژوهش. کاربردی است  مقطعی-روش پژوهش توصیفی :ها مواد و روش
تابع هدف آرمانی از نوع مربعی براساس کمینه سازی توان دوم . های آرمانی بود تابع هدف با در نظر گرفتن محدودیت

گیری و  های مربوط به تابع هدف از پرسشنامه ماتریس تصمیم ها تنظیم شد و برای گردآوری داده انحراف از آرمان
 MATLAB و Expert- choice استفاده شد که با استفاده از نرم افزار 84دارک سالهای مربوط به آرمانها از اسناد و م داده

  .تجزیه و تحلیل داده ها صورت گرفت
پس از حل مدل ، با مقایسه نتایج بهینه بدست آمده از مدل هریک از آرمانها ی در نظر گرفتـه شـده در پایـان             :ها  یافته

 هریک از متغیرهـای  ( Quadratic Programming)با استفاده از روش  نهیشیّدر مدل .  با تغییراتی تحقق یافته است84سال 
 هزار12 و   116690 هزار در مقایسه با      120(ترتیب  ه  کلی تعداد دانشجویان و تعداد اعضای هیأت علمی در مقایسه با آرمان ب            

  .تحقق یافته است)  نفر9855نفر در مقایسه با 
های برنامه با توجه به منابع  آرمان. سازی تخصیص منابع منجر شد انی به بهینهریزی آرم استفاده از برنامه :استنتاج

دست آمده بیانگر آنست که به دلیل عدم استفاده از ه نتایج ب. تخصیص داده شده در مقایسه با بهینه دارای مغایرتهایی است
  .شود  انجام نمیطور بهینهه بینی و هدف گذاری، تخصیص منابع ب های کار آمد ریاضی در پیش مدل

  
  برنامه ریزی آرمانی، تخصیص منابع، امور آموزشی دانشگاهی، وزارت بهداشت و درمان :واژه های کلیدی 

  
  

* Ph.Dکده بهداشت جاده خزر آباد، دانش18 کلیومتر -ساری :ولئمولف مس  + ایران    دانشگاه علوم پزشکی) استادیار(، عضو هیأت علمی  مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی  
** Ph.D دانشگاه علوم پزشکی ایران)استادیار(عضو هیأت علمی ،  آموزش عالیمدیریت   

*** Ph.Dدانشگاه علوم پزشکی ایران) استاد(عضو هیأت علمی ،  آموزش عالی مدیریت  
**** Ph.D دانشگاه علم و صنعت ایران) استاد(عضو هیأت علمی ژوهش در عملیات، پ دکترای مهندسی  
  22/1/86:              تاریخ تصویب18/9/85:             تاریخ ارجاع جهت اصالحات 15/8/85:  دریافت ختاری
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 مدل برنامه ریزی آرمانی جهت تخصیص منابع
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  مقدمه
که برای  ها موجوداتی هوشمند هستند سازمان

درک محیط پیرامون خود تالش نموده و جهت نیل به 
های کوتاه مدت و بلند مدت خود و نیز دستیابی  هدف

برای . نمایند ریزی می ی خویش برنامهها به آرزو و آرمان
ها از اطالعات حاصل از  نیل به این اهداف، سازمان

ها استفاده نموده و از  تجارب خود و دیگر سازمان
های منابع انسانی خویش برای نظم بخشیدن و  توانمندی
. )3،1(کنند بندی این اطالعات استفاده می اولویت

بیشتر محیط هرسازمان این اطالعات را برای درک 
ریزی  پیرامون خود، یادگیری عناوین جدید و برنامه

ها از  بدین طریق سازمان. برد کار میه برای آینده ب
توانایی استدالل نیروی انسانی خود بر اساس معلومات و 

البته . کنند تجربیات برای نیل به اهداف خود استفاده می
در ها از آنچه که  به دلیل محدودیت قدرت درک انسان

پیرامون می گذرد و نیز محدویت و نقص کسب تجربه ، 
عدم . همواره با عدم قطعیت و حتمیت مواجه هستند

حتمیت در رابطه با کفایت اطالعات و عدم قطعیت در 
ها در  رابطه با جامعیت اطالعات، از موارد خطای سازمان

ها معموالً فاقد  زیرا سازمان. گیری بوده و هست تصمیم
ع و همه جانبه از محیط پیرامون خود اطالعات جام

ها برای بقاء  در این راستا سازمان. هستند) درون و بیرون(
و ادامه حیات خود علی القاعده با اموری نظیر 

آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل  گیری، جمع تصمیم
بینی و آینده نگری امور و حوادث مواجه  اطالعات، پیش

 امور فوق از اطالعات در تمام. و دست به گریبان هستند
گذشته و حال برای نیل به اطالعاتی که در دسترس 

بدیهی است که فقدان اطالعات . شود نیست استفاده می
لیکن فعل . گردد کامل و علمی منجر به عدم حتمیت می

و انفعاالت و اثرات متقابل اطالعات و عدم حتمیت 
  .)1، 3، 4(معیاری برای میزان پیچیدگی است

  به علت محدودیت منابع و نامحدود بودن از طرفی 

. شود می بهینه منابع مطرح نیازهای جامعه،مسأله تخصیص
 اجرای استراتژی و رازترین اب تخصیص بهینه منابع مهم

به عبارت دیگر، . ای بلند مدت هر سازمان است برنامه
های برنامه هر سازمان در تخصیص  ها و هدف سیاست

میزان حصول به . یابد  انعکاس میها بهینه منابع به فعالیت
ها به چگونگی تخصیص منابع و کنترل آن بستگی  هدف
  .)1، 3، 4(دارد

سازی، ابزاری  در تدوین و تخصیص منابع، مدل
تواند اطالعات الزم برای تصمیمات  است منظم که می

ریزان با  برنامه. جهت دستیابی به اهداف را فراهم آورد
نند بعضی روابط و مناسبات توا ها می کارگیری مدله ب

روابطی که  .طور نظامدار بررسی کننده بین عوامل را ب
درک آنها بدون استفاده از مدل ممکن است به سادگی 

های ما  از یک مدل انتظار داریم که خواسته. میسر نباشد
ها  این خواسته برخی از. ریزی تأمین نماید را از برنامه

ری، قابلیت ـپذی ی، انعطافـبین ی پیشـتوانای: د ازـعبارتن
ارزشیابی عملکرد، تخصیص بهینه منابع، سازگاری بین 

   .)1، 4،3(ها و ساده بودن کاربرد آن  برنامه
گیری چند  ریزی آرمانی یک الگوی تصمیم برنامه

طور همزمان  معیاری درحوزه جبرخطی است این الگو به
گیرد و بر اساس حداقل کردن  چند هدف را در بر می

هنر اصلی  .)4،2(شود ها تنظیم می حراف از هدفان
ها  ها وآرمان ریزی آرمانی درنظرگرفتن محدودیت برنامه

ن بردن و ـن از بیـای تصمیم و همچنیـهمراه با متغیره
کم رنگ نمودن استدالل ضعیف انسانی در هنگام 

این هنر در شرایطی . گیری است ریزی و تصمیم برنامه
 چند عامل به صورت همزمان سازی که به دنبال بهینه

  .)7(کند باشیم جلوه ویژه ای پیدا می
به هر تقدیر، در این پژوهش در نظر بود در شرایطی 

ه سازی چند عامل ب گیری به دنبال بهینه که در تصمیم
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   و همکارانقاسم عابدی                                پژوهشی  
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، مدل )گیری چند منظوره تصمیم(صورت همزمان باشیم 
 .کار ببریم هریزی آرمانی برای تخصیص منابع را ب برنامه

  

  مواد و روش ها
.  مقطعی و کاربردی است-روش پژوهش توصیفی

  :مدل پژوهش حاضر برای تخصیص منابع شامل -
  

  : تنظیم تابع هدف-الف
اساس  تابع هدف آرمانی از نوع مربعی است و بر
  .کمینه سازی توان دوم انحراف از آرمانها تنظیم شد

  
  :محدودیت آرمانی: ب

تندکه سیستم های عملکردی هس ها، شاخص آرمان
ها بر حسب  آرمان. به دنبال دستیابی به آنها است

پارامترهای تحقیق تهیه شدند که بیانگر سطح مطلوب 
 درصورتی. آرمان موردنظراست عملیات برای دستیابی به

از اند  انحراف مثبت و منفی اهمیت داشته که هر دو
 ، و اگر انحراف منفی اهمیتAX=bرابطه مساوی 

 ولی اگر انحراف b<AXتر یا مساوی طه کم از راب،داشته
 Aبا تغییر عالمت ضرایب بیشتر بود اهمیت دارای مثبت 

  . تبدیل کردیمb< Axهای  آنها را بشکل محدودیت
  

  :روش گرد آوری داده ها
  .ها از روش زیر استفاده شد برای گردآوری داده

های مربوط به پارامترهای  برای گردآوری داده -1
 مرکز 84 سال سی اسناد و مدارک رسمیپژوهشی از برر

EDCاستفاده شد وزارت بهداشت و درمان .  
 تابع هدف  های مربوط به برای گردآوری داده -2

 AHPگیری مربوط به روش  از پرسشنامه ماتریس تصمیم
استفاده نظر خبرگان، معاونین آموزشی و کارشناسان (

  .شد
 و ها های مربوط به آرمان برای گردآوری داده -3
های ساالنه، از اسناد و مدارک برنامه  بینی آرمان پیش

 وزارت بهداشت و درمان EDCمرکز  84 و 83 سال
  .استفاده شد

های فرضی در موردی که  برای استفاده از داده -4
اطالعات وجود ندارد به نظرات کارشناسی و خبرگان 

  .استناد شد
  

  :روش تحلیل داده ها و آزمون فرضیه
ها، که  بندی شده آرمان های اولویتنتایج ساختار

آنها صورت  ها براساس ها وبررسی سیاست تجزیه وتحلیل
ریزی آرمانی، که  های برنامه گیرد با استفاده از مدل می

در آن تابع هدف از نوع مربعی بوده و بر حسب 
ها تنظیم شد که حل آنها به روش  انحرافات از هدف

 و MATLABزار اف ریزی درجه دو با کمک نرم برنامه
choice- Expertابزار مورد استفاده پرسشنامه . باشد  می
  .است AHP و روش تحلیل،تکنیکگیری تصمیم ماتریس
  

  یافته ها
ها، وضعیت متغیرهای تصمیم در  بر اساس آرمان

اند   تعریف شده1 در جدول شماره 83انتهای سال 
   )متغیرهای حالت(

  
  لتفهرست متغیر های حا : 1جدول شماره 

  وضعیت   شرح  متغیر
  موجود

PT   68467436  1383جمعیت سال  
ST  95880 دانشجو در سال  

SIT 22650  تعداد دانشجوی کاردانی درسال  
SET 26800  تعداد دانشجویان کارشناسی درسال  

MST 3300  تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد درسال  
MDT 33150 در سال تعداد دانشجویان پزشکی  

MDAT 8906  د دانشجویان پزشکی تخصصی وفوق تخصصی درسالتعدا  
Ph.DT  تعداد دانشجویان تخصصیPh.D1074   در سال  

BT 9854  تعداد هیأت علمی  
BET  2989  مربیمرتبه تعداد هیأت علمی  

BMT  5612 استادیارمرتبه تعداد هیأت علمی  
BLT  900 دانشیارمرتبه تعداد هیأت علمی  
BPT  353 استادرتبه متعداد هیأت علمی  
UST 1820656  مقدار فضای دانشگاهی  
BST 841624  مقدار فضای خوابگاهی  
EST 177292   تفریحی -ای ورزشیمقدار فض  
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ریزان آموزشی  با اظهار نظر کارشناسان و برنامه
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی فهرست 

 آمده 2متغیرهای انحراف از آرمان در جدول شماره 
  .ست اها مثبت ومنفی از آرمان  بیانگر انحرافdnه ک است

  
  فهرست متغیرهای انحراف از آرمان: 2جدول شماره 

  انحراف آرمان                       
   مثبت

  انحراف
   منفی

 dn1  -  تعداد دانشجویان درصد هزارنفر جمعیت-1
  - dn2  نسبت تعداددانشجویان کاردانی به کل دانشجویان-2
  - dn3  نسبت تعداد دانشجویان کارشناسی به کل دانشجویان-3
 dn4  -  نسبت تعداددانشجویان کارشناسی ارشد به کل دانشجویان-4
 dn5  -  نسبت تعداد دانشجویان پزشکی به کل دانشجویان-5
 dn6 -  ل دانشجویانک بهنسبت تعداد دانشجویان دکترای تخصصی -6
 dn7  -  کل دانشجویان به ph.Dنسبت تعداد دانشجویان -7
 dn8  -  نسبت دانشجو به استاد-8
  - dn9  کل اعضای هیات علمی علمی مربی به  نسبت تعداداعضای هیات-9

 dn10  -  ای هیات علمیکل اعض بهلمی هیات عنسبت تعداداعضای استادیار -10
 dn11  -  به کل اعضای هیات علمیهیات علمی نسبت تعداد اعضای دانشیار -11
 dn12  -  به کل اعضای هیات علمیهیات علمی  استاد تعداد اعضای نسبت-12
 dn13  -  سرانه فضای دانشگاهی-13
 dn14  -  سرانه فضای خوابگاهی-14
 dn15  -  نسبت فضای ورزشی، تفریحی به تعداد دانشجویان-15

  

شامل تابع هدف آرمانی  مدل ریاضی تخصیص منابع
ی توان دوم ساز که براساس کمینه .نوع مربعی بود از

که میزان اهمیت  طوریه ب .ها تنظیم شد انحراف از آرمان
  .مشخص شد Wiوسیله ه هرآرمان ب

  

( ) ( )[ ]22, +−∑= iii ddWMin  
  

رحسب ـها ب انـ آرم،یـدودیت آرمانـن محـهمچنی
که جهت  طوریه ب .پارامترهای پژوهش مشخص شد

جدول (انحراف در محدودیت براساس ماهیت آرمان 
  نلذا با استفاده از مدل هیشیّ . دبو )2شماره 

  

F(x) = XHXfX TT

2
1   

S.T : Ax <b 
Aeq.x=beq 
Lb < x < Ub 

  

نشان  3دست آمده در جدول شماره ه نتایج بهینه ب
  .داده شده است

  

   آرمان و مقادیر بهینه آنها،مقایسه مقادیر واقعی متغیر حالت : 3جدول شماره 
  مقدار بهینه  آرمان  متغیر حالت ر واقعیمقادی  شرح  متغییر حالت

Pt  68467436  83جمعیت سال  ____  ______  
Pt+1  69425980  84جمعیت سال  ____  ______  
ST 120200  116690  95880  دانشجو در سال  
SIT 30800  30310  22650  تعداد دانشجوی کاردانی درسال  
SET 32610  34514  26800  تعداد دانشجوی کارشناسی درسال  
MST 8200  4059  3300  تعداد دانشجوی کاشناسی ارشد در سال  
MDT 29900  35650  33150  تعداد دانشجوی پزشکی درسال  
MDAT 15700  10985  8906  تعداد دانشجوی پزشکی تخصصی و فوق تخصص درسال  
PH.DT  تعداد دانشجوی تخصصیPH.D1690  1172  1074   درسال  
BT  12000  11660  9854  تعداد هیات علمی  
BET 3400  2989  2989  مربی مرتبه تعداد هیات علمی  
BMT 5200  5612  5612   استادیار مرتبهتعداد هیات علمی  
BLT 1700  1100  900   دانشیار  مرتبهتعداد هیات علمی  
BPT 1700  400  353   استاد مرتبهتعداد هیات علمی  
UST  3005700  2917250  1820656  مقدار فضای دانشگاهی  
BST 1683200  1633660  841624  ار فضای خوابگاهیمقد  
EST  324600  315063  177292   تفریحی-مقدار فضای ورزشی  
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   و همکارانقاسم عابدی                                پژوهشی  
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  بحث
دست آمده از حل مدل و مقایسه ه بر اساس نتایج ب

مقادیر بهینه با مقادیر واقعی متغیر حالت، استفاده از 
ریزی آرمانی به بهینه سازی تخصیص منابع منجر  برنامه
ها در پژوهش حاضر   مقدار انحراف از آرمانمقایسه. شد

بیانگر ) 3 جدول شماره(با مقادیر واقعی متغیر حالت
سازی تخصیص  توانایی باالی روش پیشنهادی در بهینه

تحقیقات مشابهی که توسط . منابع بخش آموزش است
ریزی آرمانی در تخصیص  کابالرو در زمینه کاربرد برنامه

 رشته دانشگاهی را 142 که کارآیی منابع دانشگاهی
ریزی آرمانی در  شد، بر کارایی برنامه شامل می

مطالعه حاضر در سه . )8(سازی منابع تاکید کرد بهینه
دسته از متغیرهای اصلی شامل پذیرش دانشجو در مقاطع 
مختلف، جذب اعضای هیات علمی، مقدار فضای 

بر اساس نتایج حاصل از . دانشگاهی و رفاهی انجام شد
ل مقدار مغایرت در پذیرش بهینه دانشجو با حل مد
 نفر، کارشناسی -490کاردانی  نفر، پذیرش3510 آرمان
.  نفر را نشان داد4141 نفر ولی کارشناسی ارشد -1904

این تعداد تقریبا مشابه نتایج مطالعه جهانگیر یدالهی 
فارسی در بخش آموزش عالی در گروه فنی و مهندسی 

یگری توسط گروهی از محققین مطالعه د. )6،5(باشد می
دانشگاه ماالگا در اسپانیا در خصوص کاربرد مدل برنامه 

گیری دانشگاهی در  ریزی آرمانی در فرآیند تصمیم
 نشان داد که ،زمینه مساله تخصیص منابع در دانشگاه

ریزی آرمانی تکنیک بسیار مناسبی برای تخصیص  برنامه
سد اکثر تحقیقات ر به نظر می. )9،8(منابع دانشگاهی است

ریزی آرمانی در  مشابهی که در خصوص کارآیی برنامه
تخصیص منابع توسط محققین مختلف انجام شده، در 

نکته حائز اهمیت تر . تحقیق حاضر نیز تایید شده است
بخش آموزشی  که طبق نظر کارشناسان اجرایی در این

پذیرش  که در وزارت متبوع و خبرگان مبنی بر این
 مقاطع کاردانی و کارشناسی انحراف مثبت و دانشجو در

در مقاطع کارشناسی ارشد انحراف منفی دارای اهمیت 

ولی در مقایسه .  نیز تایید شده است،هست در مطالعه
مقدار بهینه پذیرش دانشجوی کارشناسی و کارشناسی 

ه ای ب ارشد با آرمان تدوین شده مغایرت قابل مالحظه
  .)11،10(خورد به چشم می نفر 4141نفر و  1904ترتیب 

قسمت دیگری از مطالعه حاضر به برآورد مقدار 
بهینه فضای دانشگاهی و رفاهی بود که مقدار مغایرت 
پس از حل مدل با مقایسه مقدار بهینه و مقادیر واقعی در 

 مقدار فضای ،متر مربع1185044مقدار فضای دانشگاهی 
- ی متر مربع و مقدار فضای ورزش841576خوابگاهی 

  .باشد متر مربع می147308تفریحی 
مقایسه مقادیر بهینه با مقادیر  شود در مالحظه می

هیچ یک از  های برنامه در هدف) متغیر حالت(واقعی 
طبق نظر گروه . های فوق تامین نشده است آرمان

های اخیر، هدف  گزاران در سال کارشناسی و سیاست
انی افزایش درصد پذیرش دانشجو است تا نیروی انس

کارآمد و متخصص در راستای دیگر ابعاد توسعه تامین 
اما نه تنها سرانه امکانات دانشگاهی و رفاهی . شود

 ،تر از آرمان و حتی استاندارد جهانی است موجود پایین
بلکه وزارت متبوع همچنان بر افزایش پذیرش دانشجو 

این امر به بهای از دست رفتن کیفیت . کند تاکید می
  . خواهدبودکمی های هدف به بهانه تامین شیآموز خدمات

منابع عمومی اختصاص یافته در چارچوب منابع 
موجود انجام اصالحات ساختاری هم در زمینه پذیرش 
دانشجو در ترکیب مقاطع مختلف و هم جذب اعضای 

  .رفاهی اجتناب ناپذیراست-آموزشی علمی و امکانات هیات
برای  ند وکارآمد توانمابزاری آرمانی ریزی برنامه مدل

توان حتی  این مدل را می. رود تخصیص منابع بشمار می
  .های آموزش هم به کار گرفت درسطوح بخشی وگروه

دهی  استفاده از این مدل عالوه بر کمک به جهت
های مدیریت منابع در  سازی هدف منابع، به یکپارچه

  .کند امور آموزشی نیز کمک می
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 مدل برنامه ریزی آرمانی جهت تخصیص منابع
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