کتابچه اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویا شناسی سامانه ها

از تاریخ  96/09/29تا 96/09/30

پارک علم و فناوری یزد -مرکز فناوری اقبال
تلفکس3 7282016-035 :

کلیة حقوق این سند محفوظ و متعلق به شرکت روابط عمومی روماک کویر است.
هر گونه کپی و نقل قول ،بدون اجازة شرکت روابط عمومی روماک کویر ،ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.
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مقدمه
اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانهها در سال  1396در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد .مسئولیتهای اولین
کنفرانس ملی به شرح زیر است:

رئیس :علینقی مشایخی

دبیر علمی :محمدرضا حمیدی زاده

دبیر اجرایی :علی حاجی غالم سریزدی

اهداف کنفرانس






تبیین رشد و توسعه دانش تفکر سیستمی و علوم پویاشناسی سامانهها در کشور؛
توسعه نظاممند خالقیت و نوآوری برای گسترش ظرفیتهای کسب ،ایجاد ،تولید و خلق ،تسهیم و بهرهگیری از ایدهها،
نظریهها ،الگوها ،مدل ها ،ساختارها ،فرایندها ،سازوکارها ،رفتارها و عملکردهای نوین علوم پویاشناسی سامانهها؛
ارتقای بنیانهای پایدار برای نشر علوم پویاشناسی سامانهها در کشور؛
تالش برای گسترش انگیزهها و اشتیاق محققان جهت نشر دستاوردهای پژوهشی؛
تعالی رشتههای علوم دانشگاهی و کارکردهای آن در بخشهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با تخصصهای علوم
پویاشناسی سامانهها.
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محورهای کنفرانس
اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانهها مقاالتی که با استفاده از پویاشناسی سامانهها مسئئلهای را بررسئی کردهانئد
(محور کاربردی) و یا پژوهشی در مورد توسعه روش پویاشناسی سامانهها انجام دادهاند (محور روش شناسی) را پذیرش کرد.
کنفرانس دارای دو محور اصلی زیر میباشد:



روششناسی پویاشناسی سامانهها )(System Dynamics Methodology
کاربردهای پویاشناسی سامانهها )(System Dynamics Applications

محورهای اصلی فوق دارای زیر محورهای مختلفی میباشند که در زیر هر یک از این زیرمحورها تشریح شدهاند:

محور کاربردهای پویاشناسی سامانهها:
 کسبوکار و تجارت ( :)Business and Tradeکاربردهای پویاشناسی سامانهها در کسب و کار و سازمانها از جمله
سودآوری ،بازاریابی ،پویاییهای رقابتی ،راه اندازی محصول ،پویاییهای پروژه ،و حسابداری.
 اقتصاد و بازرگانی ( :)Economicsدرک پویایی اقتصادی از جمله اقتصاد کالن ،اقتصاد خرد ،تجارت ،مقررات بازرگانی،
توسعه اقتصادی ،سیاست اقتصادی ،بیمه ،و مدیریت ریسک.
 محیط زیست ( :)Environmentپویاییها و سیاست برای محیط زیست از جمله تغییرات آب و هوایی ،آلودگی ،مقررات
زیست محیطی ،و اکولوژی.
 بهداشت و سالمت ( :)Healthموضوعات مربوط به سالمت و مراقبتهای بهداشتی از جمله سیاستهای بهداشتی،
تحقیقات در خدمات بهداشتی ،بهداشت جمعیت و فیزیولوژی.
 رفتار انسان ( :)Human Behaviorپویاییهای رفتار انسان در محیطهای اجتماعی شامل خانوادها ،جوامع ،سازمانها،
فرهنگ و جامعه از جمله روانشناسی فردی و اجتماعی.
 اطالعات و دانش ( :)Information and Knowledgeپویاییهای اطالعات و دانش از جمله مدیریت دانش ،سیستمهای
اطالعاتی ،تجزیه و تحلیل شبکههای اجتماعی ،تحقیق و توسعه ،اختراع و نوآوری.
 یادگیری و آموزش ( :)Learning and Teachingشیوهای که در آن مهارتهای سیستمی آموزش داده میشود از جمله
تعلیم و تربیت ،آزمایشهای یادگیری ،توسعه برنامه درسی ،طراحی کارگاه آموزشی و فعالیتهای تعاملی طراحی شده
به عنوان بخشی از یک تجربه آموزشی است.
 عملیات ( :)Operationsکسب و کار و دیگر عملیاتهای فرایندی شامل مدیریت ظرفیت ،کنترل کیفیت ،مدیریت
عملیات ،زنجیره تامین ،گردش کار ،صف بندی و برنامه ریزی نیروی کار.
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 سیاست عمومی ( :)Public Policyموضوعات مربوط به سیاستهای عمومی مانند حکمرانی ،رفاه اجتماعی ،برابری،
عدالت؛ علوم سیاسی ،پویاییهای شهری ،زیرساخت ها و حمل و نقل.
 منابع ( :)Resourcesدرک و مدیریت منابع از جمله انرژی ،برق ،سوخت ،مواد غذایی ،فلزات و دیگر منابع تجدید پذیر و
تجدید ناپذیر.
 امنیت ( :)Securityبررسی موضوعات مربوط به امنیت از جمله دفاع ،مناقشات ،ارتش ،شورش و ضد شورش ،ناآرامی
های اجتماعی ،مدیریت بحران ،جرم و جنایت ،نظارت پلیس و زندان.
 استراتژی ( :)Strategyتوسعه ،ارتباط و اجرای استراتژی ،از جمله تفکر استراتژیک ،تعریف هدف ،و معیارهای نتیجه
برای سازمانهای دولتی و خصوصی.

محور روششناسی پویاشناسی سامانهها:
 روش شناسی ( :)Methodologyمشارکت در روششناسی پویاشناسی سامانهها ،مدلسازی و شبیهسازی از جمله توسعه
مدل ،تحلیل مدل ،اعتبارسنجی ،چارچوبهای ارائه تصویری و فنون محاسباتی.
 روششناسی تحقیق ( :)Research Methodologyبررسی فلسفی پویاشناسی سامانهها و چگونگی استفاده از روشهای
تحقیق مختلف در مدلسازی پویاشناسی سامانهها از جمله پارادایم پویاشناسی سامانهها ،روشهای کمّی ،روشهای
کیفی ،تلفیق پویاشناسی سامانهها با روششناسی سیستمهای نرم ،نظریه داده بنیاد ،گروههای کانونی و دلفی ،اقدام
پژوهی ،مدلهای تصمیمگیری چند معیاره ،بهینهسازی ،منطق فازی ،تحلیل گفتمان ،تحلیل محتوا ،علم تفسیر یا
هرمونتیک ،قوم نگاری ،رویکردهای تجربی ،تاریخ شفاهی.
 روششناسی مدلسازی (  :)Model Building Methodologyبررسی و ایجاد روشهای مختلف مدلسازی از جمله
روش مدلسازی اسنادی (" ،)Document Model Building "DMBمدلسازی فردی ( Individual Model
" ،)Building "IMBمدلسازی گروهی (" ،)Group Model Building "GMBمدلسازی اجتماعی ( Community

" )Model Building "CoMBو مدلسازی جمعی (".)Crowd Model Building "CMB
 روشهای شبیهسازی ترکیبی ( :)Mixed Simulation Methodsبررسی ترکیب روش پویاشناسی سامانهها با سایر
روش های شبیهسازی از جمله شبیهسازی گسسته ،شبیهسازی عاملی ،شبیهسازی مونت کارلو.
 توسعه نرم افزار ( :)Software Developmentطراحی و ایجاد نرم افزار شبیهسازی پویاشناسی سامانهها ،بهبود نرم
افزارهای موجود و افزایش قابلیتهای آنها از جمله فارسیسازی ،شبیهسازی ترکیبی.
 مشارکت ذینفعان ( :)Stakeholder Engagementمشارکت و تأثیرگذاری بر ذینفعان از طریق فعالیتهای مشارکتی
مانند مدلسازی گروهی ،تسهیل ،مدلسازی تسهیلشده ،بازیها و شبیهسازهای پرواز مدیریت با تأکید بر ارزیابی تاثیر
این مشارکت.
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میهمان ویژه و تیم اجرایی
هیئت مدیره انجمن

میهمانان ویژه

تیم اجرایی

علینقی مشایخی

سید حسین حسینی

الهام خدابنده

علی حاجی غالم سریزدی

علی باقری

شیما بهره ور

محمدصالح اولیا

حسین اسفندیاری

مرضیه غالمی

محمدرضا حمیدی زاده

نغمه خیری

منوچهر منطقی

علی کرمی

علی رجب زاده قطری

میالد بابازاده

نسیم نهاوندی

محمد رجایی

مسعود ربیعه

محمد پورشیخی

علی مروتی شریف آبادی

محمد باقری
مائده حسانی
حمید دشتی
مسعود حاجی ابراهیمی

حامیان
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اسامی شرکت کنندگان در کنفرانس
نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی
محمدحسین

اثنی عشری

نسیم

صابونچی

علی

احمدیان

سیدمیثاق

صحیحی اسکویی

محمد رضا

ادیب پور

اکرم

صدیقی

مهدی

اسماعیلی

بهزاد

صفائی

مصطفی

اقابزرگی نافچی

سعید

عبدالحسینی

محمدعلی

اقبالی

محمود

عجمی

پریسا

آبچر

علی

عجمی

فرشاد

آدین

فرشاد

علمداریولی

زهرا

آقاسی زاده شعرباف

مینا

علمی

مرضیه

آقایی

سید هادی

علوی

لیلی

آقائی میبدی

سید مسلم

علوی

آیدین

بارنجی

محبوبه

علیپور

مهدی

باستان

محمد

عواطفی همت

احسان

باقری

محمد

غفوریان

مجتبی

بخشنده

نسیم

غنبر طهرانی

نازیال

بذرافشان

شهرام

فردوسی

بابک

بهاالدین

آذین

فکورخصال

آرش

بهرامی

حمیدرضا

فالح الجیمی

محمدرضا

بهرامی

صادق

قاسمی

پوریا

پریدار

مهیار

قراگوزلو

داریوش

پورسراجیان

فرنوش

قهرمان

محمد

پورمتین

محمد

قویدل

علیرضا

پویا

سید علیرضا

کاشی زاد

میرسامان

پیشوایی

فائزه

کاویان

آیدین

تقی زاده

سید علی

کالنتری

-

جلیلی

مریم

کولیائی

نفیسه

جلیلیان

مهدی

گروسی
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نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی
مهدی

جوادی

پریسا

گل باززاده

غالمرضا

جوکار

محمدمهدی

لطفی

زهرا

جوکار

-

متقی

رضا

حاجی قاسمی

علی

محقر

علی اکبر

حدادی هرندی

مهدی

محمدزاده

علی

حسین پور

علی

محمدی برزگر

وحید

حیدرپور

قاسم

مختاری

رکسانا

حیدری

زهرا

مروتی عبقری

بهاره

خاتمی

رسام

مشرفی

شریف

خالق پرست

سارا

مصطفوی

حامد

خسروى

محمد

مصطفی زاده

مهرزاد

خسروی

بهاران

مظفری کلخوران

ناصر

دانای نعمت آباد

بهاره

ملکی

بهار

دهقانی وینیچه

عون

منفردی جعفربیگی

سجاد

دهنوئی

فرزاد

موحدی

شیرین

دولت آبادی

محمد هاشم

موسوی حقیقی

طاهره

رحیمی

میالد

موسویان حجازی

نیکو

رزاقی

علیرضا

مومیوند

مهدی

رضایی

پیمان

میراب آستانه

عباس

رئیسی

سپیده

میرسعیدی

عباس

زارع بنادکوکی

علی

میرفندرسکی

رزا

زیرک پور دهکردی

بهزاد

مینایی

اکرم

ساقی

ایمان

نعمت اللهی

مرضیه

سائری

بیژن

نهاوندی

فرزاد

ستاری

منیره

نوبخت

علی

سیبویه

پگاه

نوروزیان ملکی

امیر

سیدعلیخانی

-

نیک بخش

زهره

شهیار

وحید

وحیدی مطلق

زهره

شهیار

علی

یگانه فر

محمدرضا

شیرازی

ویدا

یوسفی نژاد

8

The First National Conference of
The Iranian System Dynamics Society
اولین کنفرانس ملی
انجمن ایرانی پویاشناسی سامانهها

گزارش خبری نخستین کنفرانس ملی پویا شناسی سامانه ها
نخستین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویا شناسی سامانه ها  29و  30آذر  96در محل دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی
شریف ،توسط انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها و با حمایت دانشگاه صنعتی شریف ،پارک علم و فناوری یزد ،دانشگاه تربیت
مدرس ،دانشگاه یزد ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشگاه ایوان کی و شرکت روابط عمومی روماک کویر یزد برگزار شد.
رئیس این کنفرانس دکتر علینقی مشایخی ،دبیر علمی دکتر محمدرضا حمیدی زاده و دبیر اجرایی دکتر علی حاجی غالم سریزدی
بوده و فراخوان ارائه مقاالت از تابستان سال  96منتشر و مهلت ارسال مقاالت تا  10آذر اعالم شد.
محور های این کنفرانس ،روش شناسی پویا شناسی سامانه ها و کاربردهای پویاشناسی سامانه ها بوده و در آن عالوه بر ارائه
مقاالت ،کارگاه ها و پانل های تخصصی برگزار شد.
گزارش کامل دو روز این کنفرانس به شرح زیر است:
چهارشنبه  29آذر  ،96روز نخست کنفرانس:
پس از پذیرش افراد شرکت کننده ،دکتر علینقی مشایخی؛ رئیس کنفرانس ،طی سخنرانی در سالن اجتماعات دانشکده اقتصاد و
مدیریت دانشگاه صنع تی شریف ،که به نام ایشان مزین شده ،ضمن عرض خیر مقدم به شرکت کنندگان در این کنفرانس بر
ضرورت برگزاری کنفرانس هایی از این دست در کشور تاکید کرده و ابراز امیدواری کرد :نخستین دوره برگزاری این کنفرانس با
موفقیت و بازده مناسب به پایان رسد.
پس از سخنرانی دکتر مشایخی ،کارگاه آموزشی «تفکر سیستمی ،چرایی و چیستی» توسط دکتر مسعود ربیعه در همان سالن
برگزار شد و در ادامه برنامه کنفرانس ،کارگاه آموزشی «تعریف مساله در پویا شناسی سامانه ها» توسط دکتر علی حاجی غالم
سریزدی ،دبیر اجرایی کنفرانس ،برگزار شد .که البته در انتهای کارگاه ،جلسات عملی با گروه بندی شرکت کنندگان و زیر نظر
دکتر سریزدی برقرار شد.
در پایان روز نخست ،کارگاه آموزشی « ایجاد مدل های پویا شناسی سامانه ها در نرم افزار ونسیم» توسط دکتر سید حسین
حسینی ،در سالن اجتماعات دکتر مشایخی برگزار شد.
پنج شنبه  30آذر  ،96روز دوم کنفرانس:
دومین روز کنفرانس نیز با سخنرانی دکتر مشایخی ،رئیس کنفرانس آغاز شد .موضوع سخنرانی ایشان "رشد و توسعه تفکر
سیستمی و پویایی شناسی سیستم ها" بود .پس از ایشان دکتر نوید غفارزادگان ،استادیار دانشگاه ویرجینیا ،از طریق ویدئو
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کنفرانس سخنرانی خود را عنوان " "Modeling to Help Market Adoption of Support Services in IT Industryبرای
شرکت کنندگان کنفرانس ایراد نمود.
در ادامه برنامه های کنفرانس ،دکتر علی باقری ،عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به ارائه "پویایی سیستم های منابع آب:
درس آموخته هایی از ایران" پرداختند.
برای روز دوم کنفرانس  4پانل های علمی ارائه مقاله ،یک کارگاه و یک پانل تخصصی در زمینه "پویایی شناسی مسائل سیستم
حمل و نقل بعنوان یک ابرسسیتم پیچیده " در نظر گرفته شده بود .در هر پانل علمی  4الی  5مقاله ارائه شده و اعضای پانل ،این
مقاله ها را بررسی کردند.
در پانل  1که با حضور دکتر علینقی مشایخی و دکتر علی رجب زاده قطری برگزار شد 5 ،مقاله ارائه و مورد بحث و بررسی قرار
گرفت.
در پانل  2که با حضور دکتر محمد صالح اولیا و دکتر نهاوندی برگزار شد نیز  5مقاله مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه برنامه ها نیز «کارگاه کمک به مدلسازی» با حضور دکتر علی حاجی غالم سریزدی و دکتر نسیم صابونچی (استادیار
دانشگاه ایالتی نیویورک) در یکی از کالس های دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
پس از پذیرایی به صرف ناهار و انجام فریضه نماز ،پانل های تخصصی ارائه مقاالت ادامه یافت.
در پانل  3که با حضور دکتر محمدصالح اولیاء و دکتر علی رجب زاده قطری زاده برگزار شد 5 ،مقاله ارائه و مورد بحث و بررسی
قرار گرفت.
آخرین پانل ارائه مقاالت این کنفرانس توسط دکتر مسعود ربیعه و دکتر نسیم نهاوندی برگزار شد و طبق روال پانل های برگزار
شده ،مقاالت مورد بررسی قرار گرفتند.
همچنین پانل تخصصی «پویایی شناسی مسائل سیستم حمل و نقل بعنوان یک ابر سیستم پیچده» بنا به دالیلی کنسل شد.
پس از اتمام پانل ها ،شرکت کنندگان کنفرانس پذیرایی شده و گواهی های حضور و ارائه مقاالت خود را دریافت نمودند .در ادامه
برنامه های کنفرانس نیز آقای دکتر هژیز رحمانداد ،استاد دانشگاه ام آی تی ،از طریق ویدئو کنفرانس برای شرکت کنندگان
سخنرانی خود را با عنوان " "Analytical Methods for System Dynamicistsایراد نمودند.
حسن ختام کنفرانس سخنرانی دکتر محمدرضا حمیدزاده ،دبیر علمی کنفرانس بود که طی آن ضمن تشکر از حضور شرکت
کنندگان در کنفرانس ،و ارائه سخنرانی با عنوان " الگوی تناسب های زمانی رفتار پویای پدیده ها"؛ ابراز امیدواری نمود :این
کنفرانس گامی موثر برای رشد علمی شرکت کنندگان در آن باشد.
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پانل های برگزار شده و خالصه مقاالت
اعضای پانل :دکتر علینقی مشایخی ،دکتر علی رجب زاده قطری
* مقاله مدل دینامیکی به منظور تعیین نحوه تخصیص درآمدهای نفتی به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور (سید حسین
حسینی  ،محبوبه علی پور ،فرشید عبدی)
* مقاله ارائه و تحلیل یک مدل سیستمهای دینامیکی جهت بررسی رابطه رفتار قیمت نفت و نرخ تورم در جمهوری اسالمی ایران
(سجاد دهنوئی ،روشنک مهدوی ،سارا نصیریانی)
* مقاله سیاستگذاری در صنعت سیمان به منظور کاهش مصرف انرژی و انتشار  CO2با استفاده از رویکرد سیستم داینامیک
(علیرضا مختار ،زهرا جوکار)
* مقاله ارائه مدل پیش بینی عملکرد پایانه کانتینر در بنادر با رویکرد پویایی سیستم
(وحید حیدرپور  ،مصطفی زندیه ،حسن فارسیجانی ،مسعود ربیعه)
* مقاله شبیه سازی تولید نفت خام ایران براساس تئوری هوبرت (رسام مشرفی ،وحید یکتاپرست)
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مدل دینامیکی به منظور تعیین نحوه تخصیص درآمدهای نفتی به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور
محبوبه علی پور ،سید حسین حسینی ،فرشید عبدی
 1فارغالتحصیل کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی (واحد تهران-جنوب)؛ mahboobeh_alipour82@yahoo.com

2دکتری مهندسی صنایع ،مدیرعامل موسسه آموزشی-پژوهشی سیستمهای مدیریتی الگومحور (سمام)؛ s.h.hosseini@samamsystem.com
 3دکتری مهندسی صنایع ،عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی (واحد تهران-جنوب)؛ farshidabdi@azad.ac.ir

چکیده
از آنجا که منابع سوختهای فسیلی پایان پذیر است و این نوع انرژیها تا حد زیادی آالینده محیط زیست محسوب میشوند .برای
توسعه پایدار کشور میبایست سهم این نوع سوختها در سبد انرژی کشور کاهش یافته و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر جایگزین آنها
شوند .ارزش نسبی قیمت خرید برق تجدیدپذیر توسط دولت به هزینه تمام شده آن ،متغیر مهمی است که منجر به مشارکت بخش
خصوصی در توسعه و تولید این نوع انرژی خواهد شد .در این تحقیق ،ساختار و نحوه تخصیص درآمدهای نفتی به توسعه و تولید انرژی
تجدیدپذیر با استفاده از ابزار سیستم دینامیک مورد بررسی قرار میگیرد .در این تحقیق پس از ارائه مدل شبیهسازی و اعتبارسنجی شده
است .پس از تایید اعتبار مدل ،با تعریف  6سناریوی مختلف ،نتایج شبیهسازی مدل مورد تحلیل قرار گرفته است .در پایان دو نوع سناریو
بر روی مدل مورد آزمایش قرار گرفت .در سناریوی نوع اول نتایج نشان داد تخصیص  5درصد از درآمد نفتی به افزایش قیمت  FITمنجر
به افزایش ظرفیت تولید بخش خصوصی تا حد  164درصد خواهد شد .همچنین نتایج حاصل از سناریوی نوع دوم نشان داد از سال
 1395تا سال  1404افزایش قیمت  FITاز  0/18به  0/18 ،0/1و  0/3منجر به تغییر ظرفیت تولید برق تجدید پذیر خصوصی به ترتیب
تا  3/6 ،3/0و  4/5خواهد شد.
کلمات کلیدی :سیستم دینامیک ،سوختهای فسیلی ،انرژی تجدیدپذیر باد ،برق
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ارائه و تحلیل یک مدل سیستمهای دینامیکی جهت بررسی رابطه رفتار قیمت نفت و نرخ تورم در
جمهوری اسالمی ایران
3

سجاد دهنوئی ،1روشنک مهدوی ،2سارا نصیریانی

1دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریفDehnoyi_Sajjad@ie.sharif.edu،
2دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریفMahdavi_Roshanak@ie.sharif.edu
3دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریفNasiriyani_S@ie.sharif.edu،

چکیده :
اهمیت باالی قیمت نفت برکل پیکره اقتصاد جمهوری اسالمی ایران آنچنان آشکار است که شاید سخنراندن از آن گزافهگوئی باشد.
تمامی متغیرهای اقتصادی ایران در تمامی ابعاد متاثر از قیمت نفت و تغییرات آن هستند .از طرف دیگر یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی
که اخیرا در جریان بحثهای مختلف سیاسی و اقتصادی بسیار مورد توجه بودهاست ،نرخ تورم است .در این پژوهش سعی شده با استفاده از
مفاهیم مدلسازی سیستمهای دینامیکی ،مدلی جهت بررسی تاثیر قیمت نفت بر تمامی ساختارهای اقتصادی ایران و در نهایت نرخ تورم
ساختهشود .در ادامه نتایج حاصل از مدل با دادههای تاریخی تطبیق دادهشده و اعتبارسنجی شدهاند .همچنین سعی کردهایم با استفاده از یک
مدل معتبر سناریوهائی جهت بهبود رفتار متغیرهای مورد بررسی تعریف کنیم و در نهایت به تحلیل و بررسی سناریوها جهت ارائه راهکارهای
کاربردی بپردازیم.بعد از اجرای مدل به عنوان نتیجه گیری سازوکارهای متعددی از جمله انتشار اوراق قرضه ،شوکهای نفتی و صادرات
غیرنفتی را جهت کنترل نرخ تورم پیشنهاد دادهایم .به عنوان یکی از مهمترین نتایج؛ نشان دادیم که برخالف صادرات نفتی که با افزایش آن
نرخ تورم افزایش مییابد ،با افزایش صادرات غیرنفتی میتوان نرخ تورم را در کشور کنترل کرد و حتی کاهش داد.
کلمات کلیدی :دادههای تاریخی ،سیستمهای دینامیکی ،قیمت نفت ،نرخ تورم،صادرات نفتی ،صادرات غیرنفتی.
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سیاستگذاری در صنعت سیمان به منظور کاهش مصرف انرژی و انتشار  CO2با استفاده از رویکرد
سیستم داینامیک
*

زهرا جوکار ،علیرضا مختار

دانشگاه صنعتی شیرازzahrajokar7113@gmail.com ،
دانشگاه صنعتی شیرازmokhtar@gmail.com ،

چکیده
انرژی یکی از مهمترین موضوعات امروز جهان است ،با توجه به محدودیت منابع انرژی و افزایش ناگهانی قیمتهای حاملهای
انرژی در ایران ،شناسایی روشها و راهکارهای مدیریت مصرف انرژی در صنایع انرژیبری همچون سیمان بسیار ضروری است .در
همین راستا ،این مقاله به ارزیابی فرصتهای کاهش مصرف انرژی و انتشار  CO2در صنعت سیمان میپردازد .یک مدل دینامیکی
تحت سه تکنولوژی کارآمد انرژی (کلینکر جایگزین ،سوخت های جایگزین و بازیابی انرژی حرارتی) ارائه میشود و به مدت  20سال
شبیه سازی انجام میشود .نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که استفاده از کلینکر جایگزین در تولید سیمان ،منجر به کاهش
 %15در مصرف انرژی و  %13در انتشار  CO2میشود ،از این رو میتواند به عنوان یکی از روشهای کارآمد مدیریت انرژی برای
دستیابی به تولید پایدار سیمان در نظر گرفته شود.
واژههای کلیدی :صنعت سیمان ،فنآوریهای بهرهوری انرژی ،سیستم داینامیک ،توسعهی پایدار
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ارائه مدل پیش بینی عملکرد پایانه کانتینر در بنادربا رویکرد پویایی سیستم
4

وحید حیدرپور ،*1مصطفی زندیه ،2حسن فارسیجانی ،3مسعود ربیعه
Vahid_heidarpour@hotmail.com
m_zandieh@sbu.ac.ir

چکیده
با توجه به ماهیت علت و معلولی بخش حمل و نقل دریایی و تاثیر متقابل متغیرها در این بخش و نیز پیچیدگی های حاکم برآن الزم
است تا به کمک ابزارهایی  ،سیاستهای اتخاذ شده در این بخش مورد آزمون قرارگیرد .دغدغه مورد نظر در این مقاله پیش بینی عملکرد
ترمینال کانتینری از حیث تعداد کانتینر تخلیه وبارگیری شده ،زمان کل حضور کشتی از زمان ورود به لنگرگاه تا خروج از بندر و در صد
اشغال اسکله ترمینال کانتینری می باشد .در این تحقیق ، ،مدل پویای عملکرد ترمینال کانتینر بنادر ،با استفاده ازروش پویای سیستم ها
ارائه شده است .اعتبار مدل پیشنهادی با استفاده از داده های تاریخی  1384تا 1394بندر شهید رجایی مورد تائید قرارگرفته است .نتایج
شبیه سازی نشان می دهدکه با افزایش  1دستگاه گنتری کرین تعداد کل کانتینرهای جابه جا شده  %12/5افزایش و متوسط زمان کشتی
 %30کاهش می یابد .با سرمایه گذاری وساخت یک اسکله تعداد کل تخلیه /بارگیری  %4افزایش و متوسط زمان کشتی  %37کاهش می یابد.
در حالی که با ساخت  1اسکله و همچنین افزایش یک دستگاه گنتری کرین تعداد کل تخلیه /بارگیری  %37افزایش و زمان کشتی %45
کاهش می یابد .مدل پیشنهادی کمک می نماید که مدیران ،از اثرات تصمیمات و سیاست های خود در طراحی و توسعه آینده ترمینالهای
کانتینری و نتایج آنها تصویر روشنی داشته باشند.
کلید واژه ها :سیستم های پویا ،عملکرد،ترمینال کانتینری ،پیش بینی ،بندر شهید رجایی.
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شبیه سازی تولید نفت خام ایران براساس تئوری هوبرت
رسام مشرفی* ،وحید یکتاپرست
دانشگاه شهید بهشتیr-moshrefi@sbu.ac.ir ،
دانشگاه شهید بهشتیvyekta1991@gmail.com ،

چکیده
نفت خام یکی از منابع پایان پذیر انرژی است .طبق نظریه هوبرت تولید نفت تمایل دارد از یک الگوی زنگوله مانند پیروی کند و
از نقطه اوج به بعد نرخ استخراج نفت از مخازن با کاهش روبه رو می شود .دراین پژوهش تولید نفت از مخازن نفتی کشور با استفاده از
روش شناسی پویای سیستمی و با کمک تئوری هوبرت در افق  1385تا  1435شبیه سازی شده است .طبق نتایج حاصل از شبیه
سازی ،در صورت سرمایه گذاری در سطح دستیابی به پتانسیل تولید و عدم برداشت شتابان از میادین مشترک ،سال  1411با مقدار
اوج تولید  1970میلیون بشکه در سال شرایط اوج تولید نفت ایران خواهد بود .این مساله با توجه به روند همواره صعودی مصرف
انرژی داخلی حاکی از این است که زمان محدودی برای تبدیل موهبت درآمدهای نفتی به زیرساخت های تولیدی و صنعتی رقابت
پذیر باقی مانده است .البته ارتقاء نرخ بازیافت میادین از  27درصد به  35درصد می تواند این نقطه اوج را به سال  1425با مقدار
تولید  2555میلیون بشکه در سال جابه جا کند .تخمین درآمدهای ناشی از این جابه جایی می تواند معیاری برای تالش
سیاستگذاران برای جلب مشارکت و سرمایه گذاری در این مقوله باشد.
واژههای کلیدی :اوج تولید نفت ،روش پویایی شناسی سیستمها ،نرخ بازیافت نفت ،سیستم پشتیبان تصمیم
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اعضای پانل :دکتر محمد صالح اولیا ،دکتر نسیم نهاوندی
* مقاله تحلیل دینامیکی مدیریت دانش در سیره امام علی (ع)
(عباس زارع بنادکوکی ،علی حاجی غالم سریزدی ،ولی اهلل نقی پور فر)
* مقاله بررسی زنجیره سنی ارتقاء اعضاء هیأت علمی به کمک پویاشناسی سیستمها با تمرکز بر سیاستهای ارتقا (مورد مطالعه:
دانشگاه فردوسی مشهد)( علیرضا پویا ،مهدی خوبیان ،علی سیبویه)
* مقاله شبیهسازی الگوی نوسانات رفتار سفارشات مشتریان شرکت مونتاژکننده کولرهای گازی با استفاده از رویکرد
پویاییشناسی سیستمها (بهاره ملکی ،محمد هاشم حقیقی موسوی)
* مقاله طراحی مدلی پویا جهت برسی تأثیر ابعاد نوآوری بر فرآیند توسعه محصول جدید (فائزه کاویان ،محمد علی مرادی ،محمد
رضا میگون پوری ،بهزاد مینایی)
* مقاله تحقیقات پویاشناسی سامانهها در ایران (علی حاجی غالم سریزدی ،علینقی مشایخی)
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تحلیل دینامیکی مدیریت دانش در سیره امام علی (ع)
علی حاجی غالم سریزدی* ،عباس زارع بنادکوکی ،ولی ا ...نقی پورفر
دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطالعات ،دانشگاه تربیت مدرسA.hajigholam@modares.ac.ir ،
کارشناس ارشد مدیریت اجراییab.tk65@gmail.com ،
عضو هیئت علمی دانشگاه قمV-naghipoor@qom.ac.ir ،

چکیده
با توجه به اهمیت و جایگاه مدیریت دانش در سازمان هاى امروزی در این مقاله بر آن شدیم تا با تبیین سیره ارزشمند امام على علیه
السالم به عنوان حاکمی مدبر و کارآمد گامى در جهت کسب بینش نسبت به دیدگاه های ایشان به مدیرت دانش برداشته و براساس آن
استراتژی هایی جهت بهبود مدیرت دانش و تسهیل در اجرای مدیریت دانش در سازمان ها برداریم.
در مقاله حاضر چرخه مدیریت دانش به عنوان مبنا قرار داده و تمام حکمت ها و نامه های موجود در نهج البالغه و احادیث غررالحکم و
درراکلم بررسى شد و احادیث ،حکمت ها و نامه های مرتبط شناسایی و براساس آنها موتورهای(دینامیزم ها) تقویت کننده و تضعیف کننده
چرخه مدیریت دانش با استفاده از رویکرد سیستم داینامیک مدلسازی شد .بعد از مدلسازی و تست مدل به شبیه سازی آن پرداختیم و نهایتا
براساس نتایج شبیه سازی ،استراتژی هایی با توجه به سیره امام علی(ع) جهت بهبود مدیرت دانش استخراج شد که عبارتند از :شناسایی
ش اخص های تفکیک دانش ،استراتژی مدیریت دانش مبتنی بر احساس نیاز افراد سازمان ،جهت گیری بسمت ایجاد سازمان یادگیرنده از طریق
یادگیری تک تک افراد ،شناسایی موانع تسهیم دانش و موتورهای رشد آن ،تدوین استراتژی تربیت نیروی انسانی شایسته.
کلمات کلیدی :سیره امام علی (ع) ،نهج البالغه ،مدیریت دانش ،رویکرد سیستم داینامیک.
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بررسی زنجیره سنی ارتقاء اعضاء هیأت علمی به کمک پویاشناسی سیستمها با تمرکز بر
سیاستهای ارتقا
(مورد مطالعه :دانشگاه فردوسی مشهد)
علیرضا پویا* ،مهدی خوبیان ،علی سیبویه
 -1گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد ()alirezapooya@um.ac.ir
 -2گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد ()khoobiyanm@yahoo.com
 -3گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس ()alisibevei@modares.ac.ir

چکیده
توجه به برنامهریزی نیروی انسانی در سازمانها بدون شک به پایداری و رقابتپذیری آنها کمک بسیاری میکند .همچنین درنظر گرفتن
زنجیره سنی و عوامل مختلف نیز می تواند در تدوین این برنامه کمک شایانی نماید .از طرفی یکی از مهمترین بخشهای نظام علم و فناوری در
هر کشوری دانشگاههای آن کشور میباشد و طبعاً کارآمدی ساختار دانشگاهها ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با تحقق اهداف نظام علم و فناوری
هر کشور دارد .در دانشگاهها نیز جهتدهی فعالیتهای علمی دانشگاه بر اساس روندی است که توسط اساتید دانشگاه دنبال میشود و یکی از
موارد مهمی که تاثیر بسیار زیادی بر این روند دارد برنامهریزی جذب و ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاهها است .این در حالی است که
عوامل مختلف و پیچیدهای بر این روند تاثیر میگذارد که باعث ایجاد روابط غیرخطی میشود .یکی از ابزارهای مناسب جهت شناخت اینگونه
محیطهای پویا ،استفاده از پویاییشناسی سیستمها می باشد .در مقاله حاضر تالش شده با استفاده از این ابزار وضعیت جذب و ارتقاء اعضای
هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد مدل سازی شود .لذا با توجه به وضعیت موجود هیات علمی دانشگاه فرضیه پویای تحقیق تدوین و بر
اساس آن مدل مفهوم ی ارتقاء ارائه شد و به منظور پیدا کردن روابط علت و معلولی و حلقههای حاکم بر مدل از نظر خبرگان استفاده و نمودار
انباشت و جریان ترسیم و فرموله شد .در پایان با استفاده از دادههای موجود دانشگاه بهوسیله نرمافزار ونسیم ،رفتار آینده سیستم شبیهسازی و
مدل اعتبارسنجی شد .رفتارهای شناساییشده با سیاست های فعلی حاکی از رفتار جهش و افول برای مراتب مربی تا دانشیاری و  Sشکل برای
مرتبه استادی میباشد.
کلمات کلیدی :برنامهریزی منابع انسانی؛ ارتقا؛ پویاشناسی سیستم؛ هیات علمی.
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شبیهسازی الگوی نوسانات رفتار سفارشات مشتریان شرکت مونتاژکننده کولرهای گازی با استفاده
از رویکرد پویاییشناسی سیستمها
*

محمدهاشم حقیقی موسوی ،بهاره ملکی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارسmusavee@yahoo.com ،
دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیرازitm.maleki@yahoo.com ،

چکیده
مدیریت ناکارآمد سفارشات ،منجر به بروز مشکالتی نظیر تأخیر در تحویل به موقع کاال ،از دست دادن مشتریان کلیدی و در
نهایت کاهش درآمد و سود شرکتها میشود .بر این اساس مدیریت مناسب سفارشات مشتریان نقش کلیدی در موفقیت شرکتها ایفا
میکند .این پژوهش ،به شبیهسازی الگوی سیستمی رفتار سفارشات مشتریان شرکت مونتاژکننده کولرهای گازی با استفاده از رویکرد
پویاییهای سیستم پرداخته است .تجزیه و تحلیل و شبیهسازی با استفاده از نرم افزار  Vensim DSSانجام شده است .نتایج حاصله
نشان میدهد ،متغیرهای هزینههای تولید و بودجه بازاریابی تأثیر بسزایی در نوسانهای متغیرهای کلیدی نظیر میزان سفارشات و
پرسنل فروش دارند .در نهایت سناریوی تغییر مقداری حاکی از آن است که کشش تغییر درآمدی کولرگازی تقریبا کمتر از یک
میباشد ،بعبارت دیگر با افزایش درآمد در میزان سفارشات شرکت تغییر قابل توجهی درطول زمان ایجاد نشده است .بعالوه در
سناریوی تغییر ساختاری مشخص شد در صورت پیشی گرفتن نرخ دریافت سفارشات بر نرخ تحویل آنها ،کاهش بودجه بازاریابی و در
صورت پیشی گرفتن نرخ تحویل سفارشات از نرخ دریافت آنها ،فعالیتهای تبلیغاتی با هدف افزایش اثربخشی فروش ،نقش
چشمگیری در کاهش و تعدیل نوسانات سفارشات مشتریان حاصل میکنند .در نهایت این الگو میتواند مورد استفاده سیاستگذاران و
برنامهریزان در بخش صنعت مونتاژکنندگان ،بطور عام و بطور خاص سیستمهای تهویه و تبرید قرار گیرد.
واژههای کلیدی :شبیهسازی ،پویاییهای سیستم ،نوسانات سفارشات،کولرهای گازی.
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طراحی مدلی پویا جهت برسی تأثیر ابعاد نوآوری بر فرآیند توسعه محصول جدید
محمد علی مرادی ،محمد رضا میگونپوری ،فائزه کاویان* ،بهزاد مینایی
دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهرانmamoradi@ut.ac.ir ،
استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهرانmeigounpoory@ut.ac.ir ،
دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهرانfaezekavian@ut.ac.ir ،
دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات دانشگاه تهرانbehzadminaei@ut.ac.ir ،

چکیده
نگاه سیستمی به فرآیند توسعه محصول جدید به عنوان یکی از مهمترین حوزههای مطالعات کسب و کار همواره مورد بحث بوده
است .شناسایی نیروهای محرک توسعه محصول جدید در سازمان میتواند نگاهی نو در راستای ارتقاء عملکرد توسعه محصول جدید
برای یک سازمان فرآهم آورد .در این راستا در این مقاله ابتدا با تشریح و تفصیل نقش نوآوری در توسعه محصول جدید ،ابعاد نوآوری
در توسعه محصول جدید مورد بحث قرار گرفته است .بدیهی است استفاده از متغیرهای مرتبط با هریک از ابعاد شناسایی شده در
فرآیند مدلسازی پویا منجر به دقیقتر شدن مدل پویا میگردد؛ لذا با استفاده از مطالعات کتابخانهای و مرور مطالعات پیشین این
متغیرهای استخراج شدند .با هدف تعیین مرز مدل با استفاده از آزمون روایی محتوا ،متغیرهای استخراج شده پاالیش شده و در نهایت
با استفاده از متغیرهای نهایی ،مدل علی معلولی ابعاد نوآوری در توسعه محصول جدید ارائه شده است .تمرکز اصلی در این مقاله تنها
ارائه مدل اولیه روابط علی معلولی است .لذا بدیهی است در مقاالت بعدی مدل حاضر بایستی با استفاده از روشهای اعتبارسنجی
معمول مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از تأیید و شبیهسازی ،زمینه الزم جهت آزمون سیاستهای الزم جهت بهکارگیری نوآوری در
فرآیند توسعه محصول جدید فرآهم میآید.
واژههای کلیدی :پویایی شناسی سیستمها ،توسعه محصول جدید ،نوآوری ،ابعاد نوآوری
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تحقیقات پویاشناسی سامانهها در ایران
علی حاجی غالم سریزدی* ،علینقی مشایخی
دکتری مدیریت فناوری اطالعات (کسب وکار هوشمند) ،دانشگاه تربیت مدرسA.hajigholam@modares.ac.ir ،
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه صنعتی شریفMashayekhi@sharif.edu ،

چکیده
رویکرد پویاشناسی سامانهها روشی برای مدلسازی مسائل پیچیده پویا در زمینههای مختلف میباشد که از ابتدای پیدایش آن در
دهه  1950تاکنون رشد چشمگیری داشته است .یکی از حوزههای رشد این رویکرد ،گسترش آن در کشورهای مختلف و دانشگاههای
معتبر جهان به عنوان رویکرد و رشتهایی دانشگاهی میباشد .در این میان ایران جز کشورهای پیشرو در تعداد دانشجویان ،اساتید و
محققین در رویکرد پویاشناسی سامانهها و همچنین ایجاد دورههای پویاشناسی سامانهها است .لذا مطالعات زیادی توسط ایرانیها در
این زمینه انجام پذیرفته است که نیازمند بررسی یکپارچه آنها جهت تعیین الگوی گرایش تحقیقات از طریق شناسایی کانونهای
مورد توجه محققین ایرانی و خالءهای تحقیقاتی موجود و پیشنهادات برای تحقیقات آیندگان میباشد .بنابراین این مقاله بدنبال
بررسی جامع ادبیات مرتبط با مطالعات ایرانیها در رویکرد پویاشناسی سامانهها میباشد .در این پژوهش با مرور سیستماتیک 166
مقاله منتشر شده در ایران تا سال  1396در زمینه رویکرد پویاشناسی سامانهها ،به جمع بندی پژوهشهای صورت یافته در این زمینه
پرداخته شده است .بررسیها نشان داد این رویکرد در سالهای اخیر رشد زیادی را تجربه کرده است و بیشتر در حوزههای مختلفی
همچون اقتصاد و بازرگانی ،سیاست عمومی ،کسب و کار و تجارت ،عملیات ،منابع ،اطالعات و دانش بکار گرفته شده است .در زمینه
نامگذاری این رویکرد نیز یافتهها نشان داد که معادل پویاییشناسی سیستم مناسبترین گزینه میباشد.
واژههای کلیدی :رویکرد پویاشناسی سامانهها ،مرور سیستماتیک ادبیات ،ایران.
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اعضای پانل :دکتر علی رجب زاده قطری ،دکتر محمد صالح اولیا
* مقاله پارادوکس سودآوری بانکهای تجاری ایران :مدلی بر اساس رویکرد پویاییشناسی سیستم )مهدی باستان ،ساره اکبرپور،
علی محمداحمدوند)
* مقاله شناسایی و مدل سازی مکانیزم های موثر توانمند سازی مالی افراد درحوزه سالمت و اثر آن برکاهش هزینه های سیستم
سالمت با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها ( حامد خسروی ،نسیم غنبر طهرانی ،حمید رضا ایزد بخش)
* مقاله تاثیر سیاستهای ذخیرهگیری بر میزان تغییرات مطالبات غیرجاری بانکها :رویکرد پویاییهای سیستم (علی حسین پور،
محمد ابراهیم آقابابایی)
* مقاله طراحی یک مدل شبیهسازی برای مدیریت پورتفولیوی پروژهها در شرکتهای نرمافزاری(قاسم مختاری  ،فرشاد آدین)
* مقاله ارزیابی استراتژیهای مختلف نگهداری و تعمیرات تجهیزات پزشکی با رویکرد شبیه سازی سیستم های پویا (زهرا آقاسی
زاده ،علیرضا پویا)
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پارادوکس سودآوری بانکهای تجاری ایران :مدلی بر اساس رویکرد پویاییشناسی سیستم
مهدی باستان* ،ساره اکبرپور ،علیمحمد احمدوند
گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه ایوانکیbastan@ut.ac.ir ،
گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه ایوانکیakbarpour@eyc.ac.ir،
گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه ایوانکیam.ahmadvand@eyc.ac.ir ،

چکیده
نظام بانکی در ایران به عنوان یکی از ارکان مهم تأمین مالی تولید قلمداد شده و نقش آن در اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است.
بانکهای تجاری ایران نیازمند یک مدل کسبوکار مناسب میباشند که در آن ضمن ایفای این نقش ،بتوانند سودآوری الزم برای سهامداران
خود را نیز ایجاد نماید .سالهای زیادی است که بانکهای کشور ،با جذب سپردهها و ارائه تسهیالت به مشتریان خود کسب درآمد میکنند ،اما
شاخصهای عملکردی آنها گویای این امر است که این سازوکار بههیچوجه نتوانسته است سودآوری و ارزشآفرینی را برای سهامداران آن
ایجاد نماید .مشکل اصلی این بانکها طراحی مدل کسبوکار بر اساس رویکردی خطی به سودآوری است که اجرای آن به افزایش داراییهای
ریسکی و کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک منجر شده و کاهش ارزش سهام سهامداران پیامد اصلی آن است و این نقض مقصود اولیه از
طراحی مدل کسبوکار بهمنظور سودآوری میباشد و این مسئله پارادوکس بانکی نامیده میشود .برای یافتن علل رخداد این مسئله و ارائه
راهکار اثربخش برای مدیریت آن ،از روششناسی پویاییشناسی سیستم استفاده شده و که در آن با ارائه یک مدل ریاضی ،امکان سناریوسازی
و شبیهسازی نتایج اجرای سناریوها روی مدل فراهم گردید .نتایج تحقیق نشان میدهد تغییر در مقادیر پارامترهای مهم ساختار بانکی کشور
نظیر نرخ سود سپرده ،نرخ سود تسهیالت ،نسبت سپرده قانونی بههیچوجه امکان خروج از پارادوکس سودآوری را میسر نمیکند و راهکار
مناسب برای توسعه سودآوری و ارزشآفرینی پایدار برای سهامداران بانک ،تغییر مدل کسبوکار بانک از ساختار اعتباری و تسهیالتی به
ساختار خدماتی و کسب درآمد و سود از محل ارائه خدمات به مشتریان بانک و اخذ کارمزد میباشد.
واژههای کلیدی :مدل کسبوکار ،سودآوری ،درآمدهای کارمزدی ،درآمد مشاع ،کفایت سرمایه ،پارادوکس بانکداری.
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شناسایی و مدل سازی مکانیزم های موثر توانمند سازی مالی افراد درحوزه سالمت و اثر آن برکاهش
هزینه های سیستم سالمت با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها
حامد خسروی* ،نسیم غنبرطهرانی ،حمیدرضا ایزد بخش
دانشگاه خوارزمی تهران ،دانشکده فنی و مهندسی،گروه مهندسی صنایع hamed.khosravi.68@gmail.com
دانشگاه خوارزمی تهران ،دانشکده فنی و مهندسی،گروه مهندسی صنایع Nasim.Tehrani@khu.ac.ir
دانشگاه خوارزمی تهران ،دانشکده فنی و مهندسی،گروه مهندسی صنایع hizadbakhsh@khu.ac.ir

چکیده
مشارکت افراد در امور مربوط به سالمت خود ،نیازمند توانمند سازی آنها درجهت بهبود نظام سالمت می باشد که همواره از
مهمترین مسائل در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه بوده است .از آنجا که توانمند سازی افراد از طریق استراتژی های مختلف
و مکانیزم های متعددی صورت می گیرد ،شناسایی موثرترین مکانیزم های اجرایی توانمندسازی ،از اهمیت باالیی برخوردار می باشد.
یکی از است راتژی های مهم ،توانمند سازی مالی افراد می باشد ،که معموال به دلیل محدودیت بودجه های تخصیص یافته ،قابلیت
اجرایی محدود می یابد.
در نظام سالمت سیاست گذاری و تصمیم گیری های مرتبط با توانمندسازی ،برای دستیابی به نتایج مطلوب ،با نگرشی بلند مدت می
باشد .چراکه مسائل و مشکالت متعدد سیستم سالمت ،اغلب براساس تاخیرهای موجود و بازخوردهای سیستمی به وجود میآیند و
موجب هزینه های کالن در سیستم های سالمت می شوند .دراین مقاله سعی شده با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها،
مکانیزم های توانمندسازی مالی افراد در حوزه سالمت شناسایی شوند و تاثیرآنها برکاهش هزینه های سیستم سالمت طراحی گردد.
بدین منظورپس از مرور ادبیات موضوع ،به مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان پرداخته شد و متغیرهای تاثیرگذار برکاهش هزینه
های سیستم سالمت با افزایش توانایی مالی و دستیابی به خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه سالمت شناسایی شدند .سپس حلقه
های بازخوردی ،مدل علت و معلولی ،توسط نرم افزار ونسیم طراحی شد و مدل یکپارچه ای جهت نمایش مکانیزم ها و تاثیرات آنها
ارائه گردید .چنین مدلی می تواند درک بهتری از ارتباطات متقابل متغیرها ،برای سیاست گذاری فراهم آورد.
واژههای کلیدی :توانمند سازی ،رویکرد پویایی شناسی سیستم ها ،نمودار علی و معلولی
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تاثیر سیاستهای ذخیرهگیری بر میزان تغییرات مطالبات غیرجاری بانکها :رویکرد پویاییهای سیستم
علی حسین پور ،محمد ابراهیم آقابابایی
a.h.creditplus@gmail.com
m.aghababaei@gmail.com

چکیده
بانک مرکزی با هدف نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ،مقرراتی را وضع نموده است که از جمله آنها دستورالعملهای طبقه بندی
داراییها و نحوه ذخیرهگیری مطالبات اختصاصی است .در فرآیند ذخیرهگیری ،بانک مرکزی با اعمال جرائمی به مانده هر یک از سرفصلهای
مطالبات غیرجاری ،میکوشد تا از طریق کاهش درآمد بانک یا موسسه اعتباری ،زمینه افزایش کیفیت اعطای تسهیالت و در نتیجه کاهش
میزان انباشت مطالبات غیرجاری را فراهم نماید .در پژوهش حاضر به بررسی میزان اثر بخشی سیاست مذکور با استفاده از روش پویاییهای
سیستم پرداخته شده است .نتایج تحقیق حاکی از آن است که اعمال سیاست مذکور ،حداقل منجر به کاهش  17درصدی در میزان انباشت
مطالبات غیرجاری خواهد شد .بررسیها در تحقیق حاکی از آن است که در صورت افزایش ضریب پوشش وثایق در فرآیند اعطای تسهیالت
توسط بانک ،اثربخشی سیاست مذکور در مبارزه با انباشت مطالبات غیرجاری از بین خواهد رفت .این پدیده نشان از آن دارد که بانک مرکزی
در نظارت بر عملکرد موسسات اعتباری در اعطای تسهیالت الزم است بیشتر به روش های نظارتی پیشگیرانه تمرکز کند تا روش های پسینی.
واژههای کلیدی :سیاستهای پولی ،پویاییهای سیستم ،مطالبات غیرجاری.
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طراحی یک مدل شبیهسازی برای مدیریت پورتفولیوی پروژهها در شرکتهای نرمافزاری
قاسم مختاری* ،فرشاد آدین
استادیار ،دانشکده فنی مهندسی ،گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه قمmokhtariy@yahoo.com ،
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه قمFarshadin68@gmail.com ،

چکیده
نقش نرمافزار و سیستمهای نرمافزاری در سازمانها و مدیریت سیستمهای پیچیده در سالهای اخیر به میزان قابلتوجهی افزایشیافته
است و استفاده از نرمافزار یک فاکتور اساسی در موفقیت سازمانها و شرکتها محسوب میشود .ازاینرو تقاضا برای توسعه نرمافزار در دو دهه
اخیر باعث شده است تا شرکتهای توسعهدهنده نرمافزار توجه بیشتری به روشها و الگوهای مدیریت پروژههای نرمافزاری داشته باشند .از
طرفی مدیریت چندین پروژه بهطور همزمان در یک شرکت توسعهدهنده نرمافزار به دلیل ماهیت غیرملموس این پروژهها ،فرآیندهای شرکت
ازجمله فرآیند توسعه محصول ،جریان نقدینگی در شرکت و ارائه محصوالت به مشتریان را دچار پیچیدگی ساخته است .در این پژوهش یک
مدل با رویکرد پویاییشناسی برای شبیهسازی این سیستم ارائه شده است .مدل فوق دارای چهار زیرسیستم نیروی انسانی ،تولید ،مالی و فروش
است که میتواند مدیران شرکتهای نرمافزاری را در تصمیمگیریها و تحلیلهای مربوط به مدیریت پورتفولیو پروژههای نرمافزاری یاری دهد.
برای شبیهسازی مدل از نرمافزار  Vensim PLEاستفاده شده است .پس از طراحی مدل از آن برای تحلیل سیاستهای مختلف در
شرکتهای تولید محصوالت نرمافزاری استفادهشده است.
واژههای کلیدی :مدیریت پورتفولیوی پروژه؛ شبیهسازی؛ پویاییهای سیستم؛ پروژههای نرمافزاری
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ارزیابی استراتژی های مختلف نگهداری و تعمیرات تجهیزات پزشکی با رویکرد شبیه سازی
سیستمهای پویا
2

زهرا آقاسی زاده* ، 1علیرضا پویا

 1دانشجوی دکتری مدیریت گرایش تحقیق در عملیات دانشگاه فردوسی مشهد /عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد
Aghasizadeh.zahra@mail.um.ac.ir
2دانشیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد
alirezapooya@um.ac.ir

چکیده
استراتژی های تعمیر و نگهداری مناسب ،هزینه عملیاتی کلیِ تجهیزات پزشکی و فرسودگی آنها را کاهش داده و منجر به افزایش دسترس
پذیری به تجهیزات میشود .در حقیقت این مطالعه به دنبال استراتژی بهینه جهت افزایشِ دسترسی به تجهیزات پزشکی و کاهش هزینههای
تعمیر و نگهداری مربوط به آن ها و به طور کلی در صدد افزایش ارزش خالص سیستم تعمیر و نگهداری تجهیزات است .مطالعه حاضر ،به
طراحی یک مدل شبیهسازی سیستمهای پویا به منظور بررسی سهمِ اقدامات و استراتژیهای تعمیر و نگهداری پیشگیرانه و اصالحی ،جهت
بهبود عملکردِ کلی تجهیزات پزشکی پرداخته است .در این راستا ابتدا متغیرهای کلیدی در سیستم نگهداری و تعمیرات تجهیزات پزشکی،
شناسایی و روابط آنها در قالب حلقههای علّی تدوین گردیده ،سپس با طراحی مدل اصلی و در قالب نمودار انباشت و جریان تکمیل و در نرم
افزار ونسیم شبیهسازی شده است .نتایج شبیهسازی نشان می دهد که افزایش اقدامات تعمیر و نگهداری پیشگیرانه از طریق کاهش نیاز به
اقدامات اصالحی ،منجر به افزایش دسترس پذیری به تجهیزات و کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری میگردد .نسبت تغییر منابع و میزان
تخصیص آن به هریک از اقدامات تعمیر و نگهداری اصالحی و پیشگیرانه از طریق شبیه سازی و با توجه به میزان متغیرهای اصلی و فرعی در
مورد مطالعه (بیمارستان رضوی) به دست آمده است .مدل شبیه سازی شده برای سایر بیمارستان ها با در نظر گیری شرایط داخلی آنها قابل
پیاده سازی است.
واژههای کلیدی :سیستم نگهداری و تعمیرات ،استراتژیهای نگهداری و تعمیرات ،سیستمهای پویا ،نمودار علی و معلولی ،نمودار انباشت و
جریان.
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اعضای پانل :دکتر مسعود ربیعه ،دکتر نسیم نهاوندی
* مقاله ارائه مدلی پویا از عوامل انسانی مؤثر بر تصادفات ترافیکی منجر به جرح و فوت (محسن شفیعی نیک آبادی ،امیر حکاکی)
* مقاله مدلسازی دینامیکی تأثیر گسترش ناوگان بر سود حاصل ایرالین (بهار دهقانی وینیچه ،شیرین دولتآبادی ،مرضیه آقایی)
* مقاله پیشبینی میزان آلودگی هوای شیراز متاثر از گاز منواکسیدکربن و ذرات معلق با استفاده از روش پویاییشناسی سیستم
(محمد هاشم موسوی حقیقی  ،بهزاد صفائی)
* مقاله استراتژی صادرات نفت و گاز :حداکثری یا صیانتی (سعید پورمعصومی لنگرودی)
* مقاله مدلی پویا برای بهبود جذب مشتریان در توسعه محصول جدید (سیدحسین حسینی ،پریسا گل باززاده)
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ارائه مدلی پویا از عوامل انسانی مؤثر بر تصادفات ترافیکی منجر به جرح و فوت
محسن شفیعی نیکآبادی* ،امیر حکاکی
گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده اقتصاد و علوم اداری ،دانشگاه سمنان ،سمنانshafiei@semnan.ac.ir ،
گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده اقتصاد و علوم اداری ،دانشگاه سمنان ،سمنانa.hakaki@semnan.ac.ir ،

چکیده
ایران در رتبه سوم بیشترین میزان مرگ و میر تصادفات ترافیکی در سطح جهان قرار دارد و عوامل انسانی با سهم تجمعی  %90به عنوان یکی
از مهمترین دالیل تصادفات محسوب می شود .هدف از این پژوهش ارائه مدلی پویا از عوامل انسانی مؤثر بر تصادفات ترافیکی منجر به جرح و
فوت میباشد .دادههای الزم به منظور مطالعه عوامل انسانی با استفاده از مطالعات کتابخانهای و مطالعات میدانی به صورت مصاحبه باز با 14
نفر از خب رگان با روش نمونه گیری قضاوتی و هدفمند جمع آوری شده است .پس از مشخص شدن روابط علّی عوامل انسانی شناسایی شده با
تصادفات ترافیکی مدل پویا با استفاده از رویکرد پویاییهای سیستم در نرمافزار ونسیم طراحی گردیده است .به منظور اعتبار سنجی مدل با
استفاده از تولید مجدد رفتار سیستم از دادههای مربوط به سالهای  1394و  1395اداره پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ استفاده شده
است و ضریب تعیین دادههای واقعی با دادههای حاصل از شبیه سازی  0/998تعیین گردیده است .برای تحلیل سیاستهای فعلی و تدوین
سیاستهای آینده مدل در بازه زمانی  1394تا  1404اجرا شده و مشخص گردید با حفظ سیاستهای فعلی بیشترین رشد در تعداد تصادفات
مربوط به نقص عضو مؤثر میباشد .خستگی و خواب آلودگی و کهولت سن در رتبههای بعدی قرار دارند .بیشترین میزان کاهش تصادفات
مربوط به عجله و شتاب بی مورد میباشد که دلیل اصلی آن کنترل مسیرها استفاده از دوربین و جریمههای سنگین میباشد.
کلمات کلیدی :تصادفات ترافیکی ،عوامل انسان ،پویاییهای سیستم ،ونسیم.
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مدلسازی دینامیکی تأثیر گسترش ناوگان بر سود حاصل ایرالین
بهار دهقانی وینیچه* ،شیرین دولتآبادی ،مرضیه آقایی
دانشکده مهندسی هوافضا ،دانشگاه صنعتی شریف bahar.dehqani@gmail.com،
دانشکده مهندسی هوافضا ،دانشگاه صنعتی شریف shirindolatabadi@yahoo.com ،
دانشکده مهندسی هوافضا ،دانشگاه صنعتی شریف m.aghaei95@gmail.com ،

چکیده
بازار خطوط هوایی همواره سرشار از پیچید گی بوده و هر تصمیمی در مسیر توسعه خطوط هوایی نیازمند برنامهریزی استراتژیک است.
بدیهیست زمانیکه با سیستمی سروکار داریم که در تعامل با انسانها و سرمایهای عظیم است ،بررسی پارامترهای موثر در برنامه ریزی از طریق
آزمایشهای تجربی خطرهای برگشت ناپذیری در پی خواهد داشت .از این رو مدلسازی و شبیهسازی ابزارهایی قدرتمند برای مواجه با مسائل
مربوط به این حوزه هستند .هدف از این پژوهش ارائه مدلی ست که بتواند سود خط هوایی در شرف توسعه ناوگان را پیشبینی کند .همچنین
بررسی اثر تغییرات رفتار نرخ تقاضا بر سود خط هوایی مطل وب بوده است .ویژگی خاص خط هوایی در حال توسعه مورد نظر محدودیت آن در
فرصت سفارش هواپیما به منظور توسعه ناوگان خط هوایی ست .پویاشناسی سیستم ها ابزاری قدرتمند و مفید برای شبیه سازی مسئله مورد
نظر ما و تصمیمات مربوط به آن شناخته میشود زیرا باعث شناخت ساختارها و روابط نظام مند شکل دهنده رفتار سیستم شده و اجازه
می دهد که روندی بر پایه تفکر حلقه بسته برای مدلسازی در پیش گرفته شود .با استفاده از روش پویاشناسی سیستمها مدلی ارائه کردیم که
رفتار سوددهی هواپیمایی ملی ایران در اثر قرارداد جدید خرید هواپیما را پیش بینی میکند .در وهله اول رفتار آینده تقاضا را بدون در نظر
گرفتن تغییراتی در سیاست های مربوطه لحاظ کرده ایم و رفتار کنونی تقاضا پایه ای برای تخمین رفتار آینده آن در نظر گرفته شد .نتایج
بدست آمده بر این اساس سود بسیار کمی را برای خط هوایی پیشبینی میکند .سپس با بررسی رفتارهای محتمل نرخ تقاضا ،اثر افزایش تقاضا
بر سود نشان داده شد .استفاده از مدلسازی صورت گرفته میتواند به خط هوایی در حال توسعه کمک کند تا با علم بر میزان سود مورد نظر،
رفتار بهینه نرخ افزایش تقاضا را شناسایی کرده و سیاستهای مناسب این مورد را اعمال کند.
واژه های کلیدی  :پویاشناسی سیستمها ،توسعه ایرالین ،پیش بینی سود ،مدیریت ناوگان ،مدلسازی.
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پیشبینی میزان آلودگی هوای شیراز متاثر از گاز منواکسیدکربن و ذرات معلق با استفاده از روش
پویاییشناسی سیستم
محمدهاشم موسوی حقیقی* ،بهزاد صفائی
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارسMusavee@yahoo.com ،
دانشجوی دکتری مدیریت سیستمها ،دانشگاه شیراز behzad.safaei@gmail.com،

چکیده
اثرات زیست محیطی و بهداشتی آالینده های هوا بطور گسترده و توسط تعداد کثیری از مقاالت پژوهشی در بسیاری از نقاط
جهان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .در این پژوهش با توجه به عامل زمان و رفتار بازخوردی متغییرهای کلیدی در بحث
آالیندگی و با استفاده از روش پویاییشناسی سیستم ،میزان آلودگی متاثر از گاز منواکسیدکربن و ذرات معلق در هوای شیراز و اثرات
زیست محیطی آن برای افق زمانی  1392تا  1396شبیه سازی شده است .این کار بر مبنای دادههای فروردین  1391تا دی  1392و
با استفاده از نرم افزار ونسیم دی اس اس صورت پذیرفته است .بر اساس یافتههای تحقیق وسایل نقلیه شخصی سهم عظیمی در
آلودگی هوای شیراز را ایفا کرده اند ،میزان آلودگی هوای شیراز از تقریبا  4/08بیلیون متر مکعب در سال 1391به  5/213بیلیون
مترمکعب در سال  1396افزایش خواهد یافت ،که نشان از افزایش تقریبی  23درصدی آلودگی متاثر از منوکسیدکربن و ذرات معلق
دارد و این لزوم توجه سیاستگزاران را در این زمینه نشان می دهد.
واژههای کلیدی :پیشبینی ،آلودگی هوای شیراز ،گاز منوکسیدکربن ،ذرات معلق ،پویاییشناسی سیستم.
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استراتژی صادرات نفت و گاز :حداکثری یا صیانتی؟
سعید پورمعصومی لنگرودی
موسسه مطالعات منابع آب دانشگاه ایالتی نیومکزیکو ،ایاالت متحده آمریکا ()lang@nmsu.edu

چکیده
توسعه بر پایه ثروت منابع تجدیدناپذیر مساله ای پیچیده و پویا است .مشاهدات تجربی حاکی از این است که برخی جوامع در تبدیل این
ثروت به پیشرفت و توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،و سیاسی موفق بوده اند و برخی دیگر خیر .پدیده اخیر – عدم توانایی در استفاده از ثروت
منابع جهت توسعه – در ادبیات موضوع به «نفرین منابع» مصطلح شده است .این مقاله با استفاده از روش پویاشناسی سیستم ها به این
پرسش اساسی پرداخته که آیا ثروت منابع «نفرین» است یا «موهبت» .نتایج شبیه سازی های مونت کارلوی اجرا شده در این پژوهش نشان
می دهد که احتمال این که ثروت منابع به توسعه نیافتگی بیانجامد بسیار ناچیز است.
واژههای کلیدی :نفرین منابع ،توسعه ،اقتصاد سیاسی ،شبیه سازی ،ثروت طبیعی ،رفاه اجتماعی.
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مدلی پویا برای بهبود جذب مشتریان در توسعه محصول جدید
پریسا گل باززاده ،سیدحسین حسینی
 1کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت ،رشت ،ایرانParisa.golbazzadeh@gmail.com ،
 2دکتری مهندسی صنایع ،مدیرعامل موسسه آموزشی -پژوهشی سیستمهای مدیریتی الگو محور (سمام) ،تهران ایران،
s.h.hosseini@samamsystem.com

چکیده
رمز موفقیت شرکت ها در کسب مزیت رقابتی ،توسعه ی موفق و مداوم محصوالت جدید است و شناسایی عوامل کلیدی در
توسعه محصول جدید می تواند در کاهش ریسک های تصمیم گیری برای مدیران مفید باشد .هدف این پژوهش افزایش نرخ جذب
مشتریان از طریق شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی در توسعه محصول جدید است .به این منظور از مدل تئوری انتشار باس،
رویکرد پویایی شناسی سیستم استفاده شده است .در این تحقیق سعی شده است تا با مطالعات کتابخانه ای و مشاوره با اساتید و
صاحبنظران در صنعت و دانشگاه ،عوامل کلیدی توسعه موفق محصوالت جدید شناسایی شوند .تعیین روابط میان متغیرهای تحقیق
بواسطه مصاحبه از اساتید دانشگاه و متخصصان به استخراج متغیرها و تنظیم فرضیات پویای مدل منجر شده است که مبنای ترسیم
نمودارهای علت و معلولی و و نمودار انباشت و جریان قرار گرفته اند .استخراج معادالت مربوط به روابط متغیرهای مدل و وارد
ساختن آنها در نرم افزار  Vensimمنجر به شبیه سازی مدل گردید .در این مدل 3 ،سناریوی مختلف تعریف و بررسی شد که نتایج
آنها به طور خالصه حاکی از آن است که افزایش بودجه در بخش های تحقیق و توسعه و بازاریابی بطور همزمان میتواند تاثیر
بیشتری در جذب مشتریان داشته باشد.
واژههای کلیدی :تئوری انتشار باس ،پویایی شناسی سیستم ،توسعه محصول جدید و جذب مشتری
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چکیده مقاالت ارائه به صورت سی دی
مدلسازی و شبیه سازی پویایی های صنعت مرغ گوشتی استان فارس
با رویکرد پویایی شناسی سیستمی
محمد هاشم موسوی حقیقی* ،فرشاد علمداریولی
آدرس پست الکترونیک )(musavee@yahoo.com
آدرس پست الکترونیک )(faralamdary@gmail.com

چکیده
صنعت مرغ گوشتی ،به دلیل وجود نوسانات مداوم در تقاضای بازار ،قیمت و هزینه های تولید ،همواره با انواع ریسک ،مواجه
بوده که درنهایت ،امکان پیشبینی و مدیریت درامد و سود آوری این صنعت را شدیدا" ،تحت تاثیر قرارداده است .بنابراین ،به
دلیل اهمیت این موضوع ،در این پژوهش ،با ارائه مدلی مفهومی ،عوامل تاثیرگذار برروند سودآوری صنعت مرغ گوشتی،
شناسایی و روابط آنها با یکدیگر ،ترسیم گردیده و شبیه سازی این عوامل با رویکرد پویایی شناسی سیستمی تحت نرم
افزار ، Vensim Dssصورت گرفته است .نتایج پژوهش ،حاکی از آن است که طی سه سال آینده ،روند سود آوری در صنعت
مرغ گوشتی استان فارس ،از حساسیت باالیی نسبت به تغییرات تقاضای بازار ،در مقایسه با تغییرات سطح هزینه های تولید،
برخوردار خواهد بود ،به گونه ای که حداقل  10درصد تغییر در سطح تقاضای بازار ،موجب افزایش بیش از  70درصد،
سودآوری صنعت مرغ گوشتی ،در بیشتر بازه های مورد مطالعه این پژوهش ،می گردد .اهمیت این موضوع تا حدی است که
اتخاذ سیاست حفظ و نفوذ در بازار برای سه سال آینده ،در مقایسه با اتخاذ سیاست مدیریت و کنترل هزینه های صنعت مرغ
گوشتی ،در اولویت قرار دارد.
واژههای کلیدی :پویایی شناسی سیستمی ،مدل مفهومی  ،روند سودآوری ،صنعت مرغ گوشتی.
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شبیه سازی الگوی نوسانات رفتاری قیمت سهام شرکت فوالد مبارکه با استفاده از رویکرد سیستمی
محمدهاشم موسوی حقیقی* ،محمدسعادتمند
دکتری و عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس musavee@yahoo.com،
دانشجوی دکتری مدیریت سیستم ها دانشگاه شیراز M.saadat65@gmail.com ،

چکیده
شناسایی و بررسی عوامل موثر بر قیمت سهام و پیشبینی رفتار قیمتی آن از موضوعات مهم فعالین بورس اوراقبهادار
میباشد .این پژوهش نوسانات قیمت سهام شرکت فوالدمبارکه را در بازار بورس شبیهسازی و امکان پیشبینی نوسانات
قیمتی آن را برای ذینفعان فراهم کردهاست .جهت شبیهسازی رفتار سهام ،عوامل مختلف موثر بر رفتار قیمت سهام و تولید
محصوالت فوالدی شناسایی و نمودارهای علت و معلولی آن با استفاده از روش پویاییهای سیستم ترسیم شده و سپس با نرم
افزار  Vensim DSSشبیهسازی و تحلیل شدهاست .نتایج نشان میدهد مهمترین عامل اثرگذار بر نوسانات قیمت سهام،
هزینههای تولید و قیمت های جهانی محصوالت میباشد .در نهایت سناریوهای مختلفی مانند افزایش هزینههای تولید و
تغییرات قیمتهای جهانی محصوالت جهت پیشبینی نوسانات آتی قیمت سهم مطرح و مشخص شد این سناریوها ،الگوی
رفتاری قیمت سهم را در بلندمدت مورد تاثیر قرار نمیدهند و فقط کاهنده یا افزاینده قیمت سهام (بدون تغییر روند)در طول
زمان میباشند.از میان متغیرهای تاثیر گذار بر سیستم قیمتهای جهانی و هزینههای تولید موثرترین متغیرها بر رفتار قیمتی
سهم در طول زمان شناخته شدند .همچنین نتایج شبیهسازی نشان میدهد که در اکثر سناریوها میزان کاهش قیمت (در
صورت وجود اخبار منفی) بیش از افزایش قیمت (در صورت وجود اخبار مثبت) است.
واژههای کلیدی :شبیه سازی ،پویائی های سیستم ،قیمت سهام ،فوالد مبارکه ،نوسانات قیمتی
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مدل پویایِ کسب و کارِ شرکتهای پخش در ایران با رویکرد سیستمی

امیر سیدعلیخانی* ،محمد هاشم موسوی حقیقی
شیراز ،میدان ارم ،دانشگاه شیرازalikhani939001@gmail.com ،
شیراز ،بلوار مدرس ،خیابان جانبازان  ،مرکز تحقیقات کشاورزیmusavee@yahoo.com ،

چکیده
با افزایش روند شکلگیری شرکتهای نمایندگی یا پخش در چند سال اخیر و با توجه به شرایط اقتصادی ناپایدار ،مدیریت و
تصمیمگیری در خصوص شرایط این قبیل شرکتها با دشواریهایی همراه بوده است .در این نوشتار با بهرهگیری از رویکردِ
کلنگرِ پویاییهای سیستم ،سعی شده تا ابعاد اصلی و وجوه چالش برانگیز این قبیل شرکتها بررسی و مورد نقد قرار داده
شود و با تمرکز خاص بر ساختار یکی از این شرکتها دلیل عمده کاهش فروش واقعی و به تبع آن کاهش سودهی مطرح
شود .نتایج تحلیلی پژوهش حکایت از این دارند که چنانچه فعالیتهای بازاریابی شرکت موفقیت آمیز بوده و بتواند اثر
کاهشی قدرت خرید مصرفکنندگان را خنثی نماید ،این مسئله حتی در مواقعی میتواند روند فروش را افزایش دهد.
همچنین نتایج نشانگر این است که افزایش قیمت فروش در فصول مختلف ،اثراتی کامالً متفاوت بر نرخ فروش دارد که این
موضوع میتواند مدیران را در خصوص زمان مناسب برای افزایش قیمت فروش و میزان موجودی مناسب انبار آگاه سازد .از
آنجا که خروجیهای شبیهسازی نشانگر نزولی بودن روند فروش در بلند مدت است ،یک سناریوی ساختاری ،بهبود در روند
فروش میباشد که در این سناریو پیشنهاد میشود بغیر از درآمد ثابت عاملین فروش ،درآمد متغییر آنها تابعی از "روند
فروش" بجای "فروش" در ساختار قبلی قرار گیرد.
واژههای کلیدی :پویایی شناسی سیستم ،کسب و کارهای نوپا ،شرکتهای پخش ،قدرت خرید ،تقاضای فصلی
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مدل سازی مدل فرهنگی شوارتز در عاملهای اقتصادی
امید روزمند* ،صفورا سپهوند ،سعید عبدالحسینی
دانشکده مهندسی کامپیوتر ،مرکز آموزش عالی شهرضا roozmand@shahreza.ac.ir،
دانشکده مهندسی کامپیوتر -نرم افزار از دانشگاه آزاد خرم آباد safoora.sepahvand@gmail.com،
دانشکده اقتصاد و عوم اداری دانشگاه اصفهانsaeed.abdolhoseini@ase.ui.ac.ir ،

چکیده
مصرف کننده نهایی (خریدار) نقش بسیار مهمی را در زنجیره تامین بازی میکند به نحوی که تولیدکنندگان ترجیح میدهند
بر اساس نیاز خریدار کاالهای خود را ت ولید و تبلیغ نمایند .به همین دلیل بسیاری از تولیدکنندگان کاالهای متفاوتی را برای
افراد در کشورهای مختلف که متناسب با نیاز آنها باشد تولید مینمایند .شناخت و پیشینی رفتار خریدار به عنوان یک
فاکتور مهم در موفقیت تولید کنندگان و صاحبان کسب و کار قلمداد میشود .در این مقاله یک مدل مبتنی بر عامل به
منظور پیشبینی رفتار خریدار ارائه می شود .فرهنگ به عنوان یک فاکتور بسیار مهم در فرایند خرید در مکانیزم تصمیمگیری
عاملهای خریدار مدل میشود .هدف از این تحقیق نزدیک کردن رفتار عاملهای خریدار به رفتار خریداران واقعی با در نظر
گرفتن فاکتور کلیدی فرهنگ میباشد .مدل ارائه شده دارای ماژولهای "به روز کردن نیازهای اجتماعی" و "به روز کردن
نیازهای فردی" و انتخاب کاال برای خرید میباشد .رفتاری که عامل خریدار انتخاب میکند نیز متعاقبا مرتبط با اجتماع
شامل تقلید ،برتریجویی ،مقایسه اجتماعی ،و متفاوت بودن میباشد و یا به صورت فردی است مانند خرید لذتجویانه و یا
خرید کاالهای امن .این رفتارها بر اساس ابعاد مدل فرهنگی شوارتز استخراج شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد که عامل
چگونه به صورت فردی برانگیخته میشوند و همچنین با توجه به خصوصیات مختلف فرهنگی چه رفتاری اولویت دارد.
واژههای کلیدی :مدلسازی مبتنی برعامل ،عاملهای خریدار ،مدل فرهنگی شوارتز ،مدلسازی و شبیهسازی اقتصادی ،رفتار
مصرف کننده.
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مدل پویاییشناسی سیستم ها برای زنجیره تامین با حلقه بسته یک کارخانه اتومبیل سازی

مریم کولیائی ،آمنه خدیور ،علی سیبوه ،طاهره رحیمی قاضی کالیه

چکیده:
اخیرأ توجه به عوامل محیطی ،اقتصادی و قانونی موجب شده است که مسئله لجستیک معکوس و زنجیره تامین با حلقه بسته
از سوی کارخانه ها مورد توجه قرار بگیرد .در این حالت ،محصوالت اصلی دیگر تولید نمیشوند و منبع مواد اولیه نو معموال
محدود است .تصمیم گیران باید انتخاب کنند که چه زمانی می بایست قطعات جدید را بخرند ،چه زمانی قطعات استفادهشده
را بازیابی کنند یا بازیابی قطعات را در محیط کارخانه انجام بدهند و یا اینکه این فعالیت را به پیمانکاران محول کنند .در این
مقاله ما یک مدل پویایی شناسی سیستم ها ایجادس کردیم که قادر به ارزیابی سناریوهای مختلف برای کنترل زنجیره تامین
حلقه بسته است.
واژگان کلیدی :مدیریت زنجیره تامین با بسته حلقه ،پویایی شناسی سیستم ها ،لجستیک معکوس ،پیمانکاران فرعی.
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بررسی تاثیر شاخص های زوجی شدن ساختاری موثر بر موفقیت پروژه های عمرانی با رویکرد پویایی
شناسی سیستم ها (مورد مطالعه :موسسه جهادنصر)

طاهره رحیمی قاضی کالیه* ،آمنه خدیور ،علی سیبوی ،مریم کلیایی
تهران،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده مدیریتt.rahimi60@gmail.com،
تهران،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده مدیریت

چکیده:
بررسی عوامل موثر بر موفقیت در پروژه های عمرانی و دستیابی به عوامل کلیدی برای داشتن پروژه های موفق که پایه های اصلی پیشرفت
کشور است ضروری می نماید .این مقاله بر بررسی نحوه اثرگذاری شاخص های زوجی شدن بر موفقیت پروژه های عمرانی تمرکز دارد .در این
پژوهش ابتدا ادبیات گذشته مرور و بررسی و عوامل موثر بر موفقیت شناسایی شد  .از بین آنها عواملی که در این پژوهش اثرگذارتر بودند
شناسایی و مدلسازی بر مبنای آنها انجام شد  .سپس مدل و روابط بین آنها با استفاده از نظرات متخصصین امر اصالح و نهایی گشت و در
نهایت مدل پویایی شناسی سیستم ایجاد و اعتبار آن از طریق اعمال داده های گذشته و دریافت پاسخ مطابق با واقعیت تایید شد .نتایج این
تحقیق به مدیران پروژه و سازمان های پروژه محور دید بهتری برای کنترل عوامل و نقاط و روابط حساستر در پروژه می دهد و دستیابی به
موفقیت پروژه را تسهیل می کند.
واژگان کلیدی :موفقیت پروژه  ،مدیریت پروژه  ،زوجی شدن ساختاری ،پویایی شناسی سیستم ها.
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بررسی رابطه میان سرمایهفکری و عملکرد شرکت با استفاده از پویاییشناسی سیستم

محمدهاشم موسوی حقیقی ،زعیمه نعمتالهی*
 .1عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارسmusavee@yahoo.com ،
 .2دانشجوی دکتری مدیریت سیستمها ،دانشگاه شیرازmojde.neamatollahi@gmail.com ،

چکیده
بر اساس پژوهشهای پیشین [1و ،]2سرمایه فکری نسبت به سرمایه مادی اهمیت بیشتری در موفقیت شرکتها دارد .با توجه به همین نکته،
این پژوهش به بررسی سرمایه فکری و تاثیر آن بر ( ROAبه عنوان معیاری از عملکرد) در یک شرکت داروسازی در کشور ایران میپردازد.
جهت سنجش سرمایه فکری ،از الگوی ضریب ارزش افزوده فکری پالیک ،استفاده شده است .این الگو بارها توسط پژوهشگران مختلف مورد
استفاده قرار گرفته است ،اما مشکل اساسی این الگو  ،عدم توجه به پویاییهای میان عناصر تشکیلدهنده سرمایه فکری و رابطه متقابل میان
سرمایه فکری و عملکرد است که توسط پژوهشگران مختلف از جمله ] 1،3و  ،]4مورد بررسی قرار نگرفته و تنها به بررسی تاثیر یکطرفه
سرمایهفکری بر عملکرد توجه شده است .در این پژوهش با استفاده از روش پویایی های سیستم ،در ابتدا الگوی پالیک تعدیل شده و روابط
متقابل عناصر آن در نظر گرفته می شود و سپس در یک الگوی کلی تاثیر متقابل سرمایه فکری و عملکرد مورد بررسی قرار میگیرد .نتایج
حاصل نشان می دهد که هم سرمایه فکری و هم  ROAنسبت به نوسانات قیمت محصوالت و سود تقسیمی حساس هستند ،سرمایه فکری
تاثیر چشم گیری بر بهبود عملکرد دارد و متغیرهای قیمت محصوالت ،هزینه حقوق و دستمزد و سود تقسیمی نیز اهمیت زیادی در بهبود
عملکرد دارند.
کلمات کلیدی ، ROA :عملکرد شرکت ،سیاست های بهینه و شرکت های داروئی
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مروری بر کاربرد پویایی های سیستم در زنجیره تامین

حمیدرضا فالح الجیمی* ،سارا مجیدی ،زهرا جعفری سرونی
عضو هیت علمی دانشگاه مازندران h.fallah@umz.ac.ir،
دانشجوی مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران sara74majidi@yahoo.com،
دانشجوی مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران zahra.jafary9626@gmail.com،

چکیده
مزیت رقابتی هر زنجیره تامین در گروه پاسخگویی سریع به نیاز های مشتری با در نظر گرفتن همه پیچیدگی ها و روابط بین
عناصر زنجیره تامین می باشد .پویایی های سیستم با در نظر گرفتن همه عناصر و تعامالت موجود در زنجیره تامین و بررسی
روابط خطی و غیر خطی موجود در زنجیره منجر به بهبود عملکرد می شود .در این تحقیق با استفاده از نرم افزار های شبکه
های اسنادی و بررسی ادبیات ،مطالعات انجام شده در زنجیره تامین با رویکرد پویایی های سیستم مورد بررسی قرار گرفته و
بر روی برخی از ویژگی های مطالعات منتشر شده تجزیه و تحلیل صورت می گیرد.
واژههای کلیدی :پویایی سیستم ها ،زنجیره تامین ،بررسی سیستماتیک ادبیات ،نرم افزار Hist Cite
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اهمیت تناظر مدلهای عاملمبنا و پویاشناسی سیستم
در فرآیند مدلسازی یادگیری سازمانی

شریف خالقپرست* ،بهاره نظریپور ،سیدتقی اخوان نیاکی ،علینقی مشایخی
دانشگاه صنعتی شریف ،دانشکده مهندسی صنایعsharif.khaleghparast@ie.sharif.edu ،
دانشگاه صنعتی شریف ،دانشکده مهندسی صنایعb.nazaripour@alum.sharif.edu ،
دانشگاه صنعتی شریف ،دانشکده مهندسی صنایعniaki@sharif.edu ،
دانشگاه صنعتی شریف ،دانشکده مدیریت و اقتصادmashayekhi@sharif.edu ،

چکیده
علی رغم توجه به استفاده از رویکردهای تجمیعی و عاملمبنا به صورت مختلط ،کمتر به نشان دادن منطقی و ریاضیاتی
وجود تناظر میان این رویکردها و ارزش افزوده حاصل از آن به صورت مجزا توجه شده است .در این میان تناظر مدل های
عامل مبنا و پویاشناسی سیستم غالباً بدیهی فرض شده است ،در حالی که در این پژوهش به صورت ریاضی نشان داده خواهد
شد که چنین رابطه ای وجود دارد و اتفاقاً استفاده از مفهوم ریاضی آن کمک میکند تا بتوان در مورد نحوه مدلسازی
یادگیری در سازمان نوآوری نمود .این نوآوری ضمن نشان دادن زاویههای دید متفاوت به یک سیستم ،در توسعه دادن
مدلهای مربوط به هر رویکرد در هنگام تکمیل مدلهای رویکرد دیگر و یا رویکردهای مختلط معادالتی-رفتاری جالب توجه،
نمود پیدا میکند که بسیار کاراتر از استفاده جایگزین از رویکردها و انتخاب تنها یکی از آنهاست که در ادبیات گذشته بیشتر
رواج داشته است .در حقیقت با توجه به چنین مفهومی در دو رویکرد ،نگاه طراحی بجای صرف نگاه تصمیمگیری بر فرآیند
مدلسازی غالب میشود که اقتضای سیستمهای پیچیده اقتصادی-اجتماعی امروزی است.
واژههای کلیدی :مدلسازی عاملمبنا ،مدلسازی پویاشناسی سیستم ،یادگیری سازمانی.
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بررسی عوامل موثر بر بروز اختالس در ایران و مقابله با آن با رویکرد پویایی شناسی سیستمی

محمد هاشم موسوی حقیقی ،سید مسلم علوی
 .1عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس ،شیراز ،ایرانmusavee@yahoo.com ،
 . 2دانشجوی دکتری مدیریت سیستم ها ،دانشکده مدیریت ،اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران،
alavimoslem@gmail.com

چکیده
اختالس ب ه عنوان یکی از نامطلوب ترین پدیده های سیستم های دولتی ،محصول سیستمی پیچیده با ساختارهای معیوب
سازمانی است که نمی توان آن را با حذف یک فرد یا گروهی از مدیران مختلس در پست های دولتی از بین برد .بروز این
پدیده نامبارک سازمانی ،تحت تاثیر عوامل مختلفی است که بدلیل قرارگرفتن این عوامل در یک فرایند بازخوردی– تقویتی
امکان بروز اختالس فراهم می گردد و حتی گاه شرایط ظهور اختالس در دوره های بعدی را نیز میسر و تشدید می نماید .در
پژوهش حاضر با لحاظ رویکرد پویایی های سیستم در تحلیل پدیده اختالس در فضای دولتی کشور ،سعی شده است عوامل
موثر در بروز پدیده اختالس و تبعات آن شناسایی شوند و روابط میان این عوامل در قالب حلقه های بازخوردی تقویتی و
تعادلی به تصویر کشیده شده تا درک صحیح تر و سیستمی از شرایط فراهم گردد .در پایان نیز سعی شده است با ارایه راه
کارهایی در ارتباط با اصالح س اختار حاکمیت شرکتی شرکت های دولتی ،بهبود سیستم های مدیریتی و اداری و تقویت
فضای سیاسی -اجتماعی ،راه های پیشگیری از اختالس تبیین گردد.
کلید واژه ها :اختالس ،عوامل موثر بر اختالس ،حاکمیت شرکتی ،پویایی شناسی سیستمی ،شرکت های دولتی
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بررسی فرسودگی زناشویی زنان مبتال به دیابت نوع  :2با استفاده از روششناسی پویاییهای
سیستمی

رزا زیرکپور دهکردی* ،محسن رسولی ،محمدصالح اولیا
تهران ،دانشگاه خوارزمی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،گروه مشاوره خانوادهzirakpour@gmail.com
تهران ،دانشگاه خوارزمی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،گروه مشاوره dr.rasouli@hotmail.com
یزد ،دانشگاه یزد ،دانشکده فنی مهندسی ،گروه مهندسی صنایع owliams@yazd.ac.ir

چکیده
فرایندهای بازخوردی بین عوامل مختلف دخیل در پدیده دیابت نوع  2و همچنین متاثر از آن ،بعنوان یک پدیده
چندجانبه(زیستی ،روانی ،اجتماعی) ،میتواند به ماندگاری عوارض جبرانناپذیر آن منجر شود .همین امر بررسی سیستمی آن
را با مرزبندیهای متفاوت حائز اهمیت میکند .صورت مسئله در این پژوهش ،بر اساس رفتار رشد فرسودگی زناشویی زنان
مبتال به دیابت نوع  ،2که از خبرگان خانواده درمانی ،مطالعات و کلینیکهای دیابت بصورت کیفی استخراج گردیده است،
مفهومی سازی شده و دو مرحله مهم رشد فرسودگی زناشویی را در زنان مبتال به دیابت نوع  2با استفاده از روششناسی
پویاییهای سیستمی مورد بررسی قرار داده است تا با ارائه نگاشتی کیفی از مکانیزمهای بازخوردیِ پیچیده این پدیده به فهم
بهتر آن کمک کند .پاسخ به اینکه الگوهای تشدید کننده فرسودگی زناشویی زنان مبتال به دیابت نوع  2چیست و چگونه
منجر به عدم کنترل دیابت می شود ،درک منابع مقاومت در برابر مداخالت درمانی ،تبیین ارتباط بین ساختار و رفتار خرده-
سیستم زناشویی در کنترل این پدیده و بطور کلی روایتی از چالشهای زندگی آنان بعنوان مدلی اولیه و پایه جهت یافتن
نقاط اهرمی در آینده از اهداف این پژوهش است .نمودارهای علی معلولی بر اساس بازبینی مطالعات ،جلسات مدلسازی
گروهی با متخصصان ،مصاحبههای عمیق نیمه ساختار با خبرگان و زنان مبتال به دیابت نوع دو که از  93/10/24تا
 94/11/10به شیوه هدفمند انتخاب شدند توسعه یافته است .یافته های این پژوهش شامل توسعه دو مدل مفهومی از
فرایندهای بازخوردی و مکانیزمهای اصلی میباشد .در نهایت  6حلقه کلیدی تشدید کننده و  2حلقه تعادلی موقتی بعنوان
مکانیزمهای اصلی رشد فرسودگی زناشویی زنان مبتال به دیابت نوع  2ارائه شدند .مطالعات آتی برای توسعه کمی و شبیه-
سازی مدل ضروری است .توسعه کمی مدل می تواند با فراهم آوردن امکان سناریوسازی به فهم بهتر از بافت گسترده دیابت
نوع  2و انتخاب مداخالت بهتر منجر شود.
واژههای کلیدی :دیابت نوع  ،2فرسودگی زناشویی ،پویاییهای سیستمی ،مدلسازی گروهی ،حلقههای بازخورد ،تفکر
سیستمی
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تحلیل رابطه مدیریت دانش با جذب و نگهداشت هیات علمی توانمند به کمک مدل دینامیکی
اکرم ساقی* ،محمد صالح اولیاء ،محمدعلی وحدت زاد
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهرهوری دانشگاه یزد  ،آدرس پست الکترونیک )(saghy94@gmail.com
استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد  ،آدرس پست الکترونیک )(owliams@gmail.com
استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد ،آدرس پست الکترونیک ()mvahdat@yazd.ac.ir

چکیده
در عصر حاضر ،سازمانها در محیطهایی فعالیت میکنند که تغییر ،تحول و نوآوری جزء اصلی آن محیط است و سازمانها را
با چالشها و پویاییهای بیشتری مواجه میکند .از مهمترین دغدغههای مدیران در چنین محیطهایی آن است که چگونه
استعدادهای سازمانی خود را حفظ کرده و توسعه دهند و با مدیریت آنها در خوشنام کردن سازمان خویش اثرگذار باشند .با
توجه به این نکته که مدیریت دانش و سرمایههای فکری یکدیگر را تکمیل میکنند و علیرغم تحقیقاتی که نشان میدهد از
طریق مدیریت دانش می شود استعدادهای بهتر و افراد توانمند را برای سازمان جذب و نگهداری کرد ،هدف از انجام این
پژوهش شناسایی عواملی است که از طریق آنها مدیریت دانش برجذب و نگهداشت افراد توانمند برای سازمان تأثیر
می گذارد .این مقاله درصدد است تا این اثرات را با استفاده از نمودارهای علت و معلولی بررسی کند و سیاستهایی را
پیشبینی کند که به کمک آنها باعث بهبود روند جذب و حفظ هیات علمی توانمند در دانشگاه گردد.
واژههای کلیدی :سیستم پویا ،هیات علمی توانمند ،مدیریت دانش ،جذب و نگهداشت
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بررسی فرایندهای تأثیرگذاری شاخصهای آزادی اقتصادی و حکمرانی خوب بر فضای سرمایهگذاری
با استفاده از رویکرد پویاییشناسی سیستمی

محمدهاشم حقیقی موسوی ،بهاره ملکی*
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارسmusavee@yahoo.com ،
دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیرازitm.maleki@yahoo.com ،

چکیده
هرسالهگزارشهای بینالمللی متعددی نظیرگزارشهای حکمرانی خوب ،سهولت انجام کسب وکار و آزادی اقتصادی در زمینه
تبیین و رتبهبندی فضای سرمایهگذاری کشورهای مختلف منتشر میشوند .بطوریکه سرمایهگذاران و فعاالن اقتصادی برای
انجام فعالیتهای کارآفرینی خود ،چنین گزارشهایی را مبنای تصمیمات سرمایهگذاری خود قرار میدهند .در نظرگرفتن این
گزارشهای بینالمللی درکنار یکدیگر میتواند تصویر دقیقتری از فضای سرمایهگذاری فراهم سازد .بنابراین این پژوهش ،بر
اساس تفکرکلگرا و روش پویاییشناسی سیستمی به لحاظ نمودن شاخصهای حکمرانی خوب (سطح کالن نهادی) ،سهولت
انجام کسب و کار (سطح خرد نهادی) و برخی از شاخصهای آزادی اقتصادی درکنار یکدیگر پرداخته و فرایندهای
تأثیرگذاری میان آنها و به طور خاص سرمایهگذاری و نرخ رشد اقتصادی شناسایی کرده است .نتایج این پژوهش حاکی از آن
است که افزایش اندازه دولت از حد بهینه ،با سپری شدن زمان منجر به کاهش شاخصهای حکمرانی خوب نظیرکنترل فساد،
ثبات سیاسی وکیفیت قوانین و مقررات و به تبع افزایش رتبه شاخصهای سهولت انجام کسب وکار نظیر شاخص آسانی شروع
کسب وکار ،اخذ مجوزها و استقالل قضایی میشود؛ تحت چنین شرایطی فضای سرمایهگذاری نامساعد میشود .از طرف دیگر
آزادی تجاری و مالی منجر به کاهش اندازه دولت تا حد بهینه میشوند و شرایط الزم را برای بهبود حکمرانی و رتبه سهولت
انجام کسب وکار و نهایتاً افزایش سرمایهگذاری و نرخ رشد اقتصادی فراهم میسازند.
واژههای کلیدی :حکمرانیخوب ،آزادیاقتصادی ،سهولت انجام کسب وکار ،سرمایهگذاری ،رویکرد پویاییشناسی سیستمی.
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مدلسازی سیستم دینامیکی اعتیاد

نسیم نهاوندی .مینا علمی
nasim_nahavandi@yahoo.com
mina.elmi88@gmail.com

چکیده
اعتیاد به عنوان یک بیماری  ،معضل بسیاری از کشورهای عصر کنونی به ویژه کشور عزیزمان است .بیماری ای که عوارض
جسمانی و روانی متعددی دارد .اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم ترین مشکالت اجتماعی  ،اقتصادی و بهداشتی است که
عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب می شود .هدف از این مطالعه بررسی کلی مساله اعتیاد به مواد
مخدر  ،عوامل تاثیر گذار روی میزان مصرف مواد مخدر و همچنین تاثیر اقدامات پیشگیری مختلف روی میزان مصرف مواد
مخدر با رویکرد سیستم دینامیکی است .در این تحقیق ابتدا مفاهیمی چون اعتیاد  ،پیشگیری  ،درمان و باز پروری  ،سوء
مصرف مواد و سپس مفاهیم مربوط به سیستم دینامیک مثل مدل  ،نمودارهای علی ومعلولی  ،حالت و جریان تعریف شده اند
و سپس به مدلسازی اعتیاد با استفاده از سیستم دینامیک پرداخته شده است .در مدل ارائه شده به زیر سیستم هایی همچون
پیشگیری از مصرف مواد مخدر  ،اقتصاد مواد مخدر وتعداد مصرف کنندگان مواد پرداخته شده است .بعد از اعتبار سنجی ،
مدل برای سال های  1390-1395اجرا شد و پس از اجرای سناریو های مختلف این نتایج حاصل شد که اوال افزایش بودجه
تخصیص داده شده به پیشگیری از مصرف مواد  ،باعث کاهش چشمگیر مصرف کنندگان مواد می شود و ثانیا آگاهی دانش
آموزان و میزان آموزش دانش آموزان راجع به مواد مخدر باید افزایش یابد.همچنین آموزش خانواده های دانش آموزان ،
آموزشهای مبتنی بر محله وآموزش معلمان و مربیان نیز راجع به اعتیاد باید افزایش یابد.
واژههای کلیدی :اعتیاد ،نوجوانان ،پیشگیری ،سیستم دینامیک
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سناریوهای ادغام و تملک بانکها مبتنی بر پویاشناسی سامانهها

مریم طبرستانی* ،وحید وحیدی مطلق ،عطیه بهشتی
میدان ونک ،ستاد مرکزی بانک رفاه کارگران ،اداره برنامهریزی و تحقیقاتtabarestanimaryam@gmail.com ،
میدان ونک ،ستاد مرکزی بانک رفاه کارگران ،اداره برنامهریزی و تحقیقاتvahidvmotlagh@alum.sharif.edu ،
میدان ونک ،ستاد مرکزی بانک رفاه کارگران ،اداره برنامهریزی و تحقیقاتa.beheshti2009@gmail.com ،

چکیده
بنابر گزارش بانک مرکزی تامین  89درصد از اقتصاد مالی کشور برعهده بانکها است و از همین رو است که همواره رشد و توسعه نظام مالی و
بانکی در کشور مورد توجه دستگاه های نظارتی و قانونی بوده است .اما آنچه که امروزه با آن مواجه هستیم افزایش جمعیت اعضای خانواده
بانکی بالغ بر  40عضو و توسعه مجموعه شعب خانواده بانکی بالغ بر  21674است .رشد بانکها و موسسات مالی و اعتباری در کشور از سویی و
عملکرد نامناسب تعداد قابل توجهی از بانک ها در ایران از سوی دیگر ،همگی موجب گردیده تا موضوع ادغام بانکها به صورت جدی در کشور
مطرح گردد .از آنجا که اجرای این طرح در کشور با چندگانگیها و نظرات متفاوتی روبروست ،لذا تشریح و بررسی سناریوهای باورپذیر متعدد
ارائه شده برای طرح ادغام بانک ها ضرورت پیدا میکند .در این مقاله پس از کاربرد روش پویاشناسی سامانهها ،میتوان حلقه های متعددی
مانند رشد بیرویه بانک ها و موسسات غیر مجاز ،مخالفت های اجتماعی و دشواری در نظارت های قانونی ،ارتقاء شاخصهای عملکردی برای
مدیریت نقدینگی و حفظ تخصصگرایی بانکی ،توان نظارتی بانک مرکزی ،استحکام بازار پولی ،توان بانکها در تجهیز سودآور منابع ،سرمایه
گذاری خارجی و ثبات اقتصادی شناسایی نمود و سپس بر این اساس مجموعه ای از راهکارهای خالقانه اجرایی برای نظام بانکی برای مواجهه با
سناریوهای مختلف را پیشنهاد نمود.
واژگان کلیدی :آینده پژوهی ،پویاشناسی سامانهها ،سناریونگاری ،ادغام و تملک ،بانک ،اقتصاد،
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سناریوهای اقتصاد ایران در دوره ترامپ با تاکید بر نظام بانکی ایران
آینده پژوهی مبتنی بر چرخ آینده و پویاشناسی سامانهها
فرنوش قهرمان* ،وحید وحیدیمطلق ،زهرا بهنژادی
میدان ونک ،ستاد مرکزی بانک رفاه کارگران ،اداره برنامهریزی و تحقیقاتplanning@bankrefah.ir،
میدان ونک ،ستاد مرکزی بانک رفاه کارگران ،اداره برنامهریزی و تحقیقاتvahidvmotlagh@alum.sharif.edu ،
میدان ونک ،ستاد مرکزی بانک رفاه کارگران ،اداره برنامهریزی و تحقیقاتz.behnejhadi@yahoo.com،

چکیده
با توجه به تأثیرگذاری و نفوذ اقتصاد آمریکا بر جهان ،تحوالت سیاسی و اقتصادی در این کشور پیامدهای گستردهای برای
سایر کشورها به همراه دارد .در همین راستا ،تحلیلگران و کارشناسان پیرامون پیامدهای ریاست جمهوری ترامپ و تاثیر آن
بر اقتصاد ایران اظهار نظر نمودهاند .با عنایت به نظام اقتصادیِ بانکمحور کشور ،تأثیر تحوالت اقتصادی و سیاسی ریاست
جمهوری ترامپ بر اقتصاد ایران و به تبع آن نظام بانکی با روش آیندهپژوهی مبتنی بر پویاشناسی سامانهها و چرخ آینده،
بررسی و تحلیل گردید .چهارالیه تأثیرات زنجیره ای ریاست جمهوری ترامپ با کمک چرخ آینده شناسایی شده است .مهم-
ترین عدم قطعیتهای حاصله گرایش حوزهی یورو به بازار منطقه و ایران در مقابل فاصلهگیری آنها از منطقه و ایران؛ شوک
ارزی در مقابل ثبات و کاهش احتمالی نرخ ارز و تعامالت گسترده منطقهای و بینالمللی بانکهای ایرانی در مقابل تحدید
فعالیت بانکها به داخل کشور ،است .با توجه به پویاشناسی سامانهها پنج حلقه تشدیدشوندهی جنگ و اقتصاد ملی؛ بحران و
ریسک سرمایه گذاری خارجی؛ سرمایه گذاری خارجی و تنش زدایی بین المللی؛ فرهنگ سوداگری پول-پول و امنیت ملی و
اقتصاد مقاومتی شناسایی شده است که از مهمترین نتایج آن میتوان به مدیریت تنش سیاسی میان ایران و قدرتهای غربی،
پیشگیری از تبعات منفی این تنشها و تقویت و گسترش ارتباطات بانکهای ایرانی با سیستم مالی و بانکی بین المللی که
زمینهی جذب سرمایهگذاران خارجی را فراهم میآورد ،اشاره کرد .همچنین فارغ از تنشهای سیاسی و فشارهای بیرونی ،باید
نسبت به بهبود زیرساخت های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی برای کاهش آسیبپذیری از
سیاستهای ترامپ اقدام شود.
واژههای کلیدی :آینده پژوهی ،چرخ آینده ،پویاشناسی سامانهها ،سناریونگاری ،ترامپ ،اقتصاد ،بانک
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تحلیل پویایی توسعه بکارگیری انرژی خورشیدی در ایران
عباس رئیسی* ،علی محمد احمدوند
مهندسی صنایع دانشگاه ایوانکی.گرمسار.ایران)( mr.raeisy@gmail.com
گروه مهندسی صنایع دانشگاه ایوانکی-گرمسار-ایران )(Alimohamad.ahmadvand@gmail.com

چکیده
هدف از این پروژه پیاده سازی تفکر و رویکرد سیستمی در نظام تأمین انرژی ایران و همچنین بررسی توسعه انرژی های
تجدیدپذیر و جایگزینی آن به عنوان انرژی پاک و بهینه است.در این تحقیق ابتدا مدل سازی به سه بخش
محتوایی،ساختاری،محیطی تقسیم شده و با مدل سازی سیستم داینامیک و نمودارهای جریان ساخته شده متغیرهای اهرمی
یافت شده و شبیه سازی در طی  30سال آینده برای انرژی های نو انجام گرفته و با تغییر در هر یک از اهرم ها مانند نرخ
بهره،تولید ناخالص داخلی،ضریب سرمایه گذاری انرژی،تنوع طلبی و فرهنگ سازی تغییرات عمده ای در توسعه استفاده از
انرژی های نو ایجاد می شود.نتایج حاصل شده از این تحقیق بسترسازی مناسب برای توسعه استفاده از انرژی های نو همچون
انرژی خورشیدی و ضمن بکارگیری سیاست صرفه جویی فرهنگ بکارگیری این نوع انرژی را در جامعه توسعه داده و با
بکارگیری اهرم هایی جهت افزایش تولید ناخالص داخلی در توسعه هرچه بیشتر انرژی های نو و در پی آن کاهش بیکاری و
رونق اقتصادی و از همه مهم تر محیط زیستی سالم تالش شود.
واژههای کلیدی :تفکر سیستمی،سیستم داینامیک،شبیه سازی،انرژی تجدیدپذیر
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تحلیل دینامیک تقاضای آب در شهر قم
نسیم نهاوندی .علی احمدیان
nasim_nahavandi@yahoo.com
aliahmadian77@yahoo.com

چکیده
کمبود منابع آب همواره یکی از مهمترین چالشهای اغلب کشورهای جهان بهویژه کشور ایران است .یکی از راهکارهای
اساسی برای کنترل و مدیریت این موضوع ،بررسی تقاضای آب است .شهر قم به دلیل قرارگیری در منطقه خشک کشور
همواره با تهدید مواجه بوده است و در صورت عدم مدیریت صحیح در آینده نزدیک با خطرات جدی در این زمینه مواجه
خواهد بود .هدف از این تحقیق ،بررسی دینامیک تقاضای آب با روش پویایی سامانهها در شهر قم بوده است .دینامیک متغیر-
های مختلفی نظیر جمعیت ،عرضه آب و تقاضای آب در این مدل با استفاده از نرمافزار ونسیم بررسی شده است .حداکثر
درصد اختالف نسبی این مدل برای تخمین تقاضای آب  7درصد بوده است .تغییر نرخ زاد و ولد از میزان  4درصد به  2درصد
منجر به کاهش  29درصدی میزان تقاضای آب در سال  1405در مقایسه با روند فعلی شده است .بر اساس این نتیجه،
سیاست کنترل جمعیت ،بیشترین تأثیر را بر تقاضای آب دارد .اثر قیمت بر میزان تقاضا ناچیز است به طوری که افزایش 20
درصدی قیمت 2/04 ، ،درصد کاهش در میزان تقاضا در سال  1405در قیاس با روند فعلی ایجاد کرده است.
واژههای کلیدی :کمبود آب ،مدیریت تقاضای آب ،پویایی سیستمها ،نرم افزار ونسیم
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ارزیابی روند تولید ملی کفش با توجه به وضعیت فعلی قاچاق کفش مبتنی بر رویکرد پویایی سیستم

مجتبی بخشنده ،یحیی زارع مهرجردی
دانشجوی دکترای مهندسی صنایع دانشگاه یزدMojtabaBakhshandeh@yahoo.com ،
استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزدMehrjerdyazd@gmail.com ،

چکیده
تعطیلی واحدهای تولیدی کفش در چندسال گذشته و بیکاری بسیاری از کارگران آن واحدها ،افزایش روند قاچاق کفش در
کشور ،وجود کفش های چینی بی کیفیت ارزان ،نارضایتی مدیران واحدهای تولیدی کفش ،نگرانی بسیاری از کارشناسان
اقتصادی از وضعیت موجود ،تناقض در آمارهای موجود و موارد بسیار دیگر همه حکایت از یک مشکل موجود و درد پنهان در
حوزه کفش دارد .شاید اولین مساله ای که می توان طرح نمود این باشد که روند موجود در صورت ادامه به کجا خواهند
انجامید  .لذا این تحقیق در راستای ارزیابی وضعیت تولید داخلی در طول امسال تا  3سال آتی یعنی تا سال  1399هجری
شمسی ،تهیه شده است .هدف اصلی این مقاله در وهله اول شناخت وضعیت موجود و در مرحله بعد ارائه مدلی که بتواند روند
آتی وضعیت فعلی را پیش بینی کند .با توجه به توانمندی روش پویایی شناسی سیستم در تجزیه و تحلیل و مدلسازی مسایل
بخصوص مسایل اقتصادی -اجتماعی ،از این روش و ابزارهای آن ،جهت شبیه سازی روند تولید کفش داخلی استفاده بعمل
آمده است .با بررسی نتایج بدست آمده ،مشخص شد که در صورت ادامه وضعیت موجود میزان قاچاق کفش در طی سال های
آتی  40تا  50درصد افزایش یافته و به تبع آن تولید داخلی کفش کاهش یافته و وضعیت بدتر می گردد .لذا با اجرای
سیاست های اقتصاد مقاومتی ،ارائه مشوق های مناسب کارگاه های تولیدی می توانیم این وضعیت را در طول امسال به حالت
ثبات در آورده و در سال های آت ی با فرهنگ سازی مناسب خرید کاالی ایرانی و جلوگیری از قاچاق کفش و همچنین افزایش
تعرفه واردات کفش ،شاهد روند جهشی در تولید کفش داخلی خواهیم بود.
واژههای کلیدی :پویایی سیستم ،تولید ملی ،صنعت کفش ،نمودار حلقه علی ،نمودار جریان -موجودی
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بررسی پیامدهای ناخواسته افزایش ظرفیت دکتری در ایران

سید احمد حسینی*
عضو هیئت علمی دانشگاه ایوانکیHosseini.PhD@eyc.ac.ir ،

چکیده
رشد فزاینده تعداد دانشجویان دکتری در سالهای اخیر این نگرانی را ایجاد می کند که این رشد ناگهانی چه پیامد های
ناخواسته ای در پی خواهد داشت .چرا که در پدیده های اجتماعی هر گونه رشد ناگهانی معموالً پیامد های ناخواسته بسیاری
به همراه دارد .از این در این مقاله به دنبال بررسی پیامدهای ناخواسته افزایش ظرفیت دکتری در ایران هستم .این پژوهش با
رویکرد پویایی شناسی سیستم ها و با تحلیل روایت هریک از بازیگران مسئله به دنبال شناسایی نقاط کور مسئله بوده و با
بررسی هریک از حلقه های علت و معلولی سعی در شناسایی و بیان هر یک از پیامدهای ناخواسته این تصمیم شده است .در
ادامه نیز حلقه های علت و معلولی به صورت یکپارچه در کنار یک دیگر بشکل یک مدل آورده شده اند.
واژههای کلیدی :پویایی شناسی سیستم ها ،آموزش عالی ،ظرفیت پذیرش دکتری.
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یک مدل پویاشناسی سیستم برای تحلیل ترجیحات مصرف کننده

ناصر دانای نعمت آباد* ،علیرضا بافنده زنده ،شهرام میرزایی دریانی
پژوهشگر پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی جهاد دانشگاهی ،تبریز ،ایرانn.danaye.n@gmail.com ،
دانشیار گروه مدیریت ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایرانbafandeh@iaut.ac.ir ،
استادیار گروه مدیریت ،واحد اردبیل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اردبیل ،ایرانshahram.daryani@yahoo.com ،

چکیده
فروش محصول همواره رکن اساسی هر بنگاهی است .لذا تحلیل ترجیحات خرید مصرف کننده ،از اهمیت ویژه ای برخوردار
است .در این مقاله با توجه به مبانی نظری رفتار و ترجیحات مصرف کننده یک مدل پویاشناسی سیستم توسعه داده شده
است .همچنین در این مدل تاثیر شبکه اجتماعی افراد که یک متغیر مهم در بازارهای امروزی به شمار می رود ،طراحی شده
است .بر این اساس ،نفوذ اجتماعی نیز برای هر مصرف کننده مدلسازی شده است .نتایج بیانگر آن است که نفوذ اجتماعی و
شرایط محیطی جامعه بر ترجیحات تاثیر گذارند و در برخی حاالت رفتار ترجیحی افراد را از کاالیی به کاالی دیگر تغییر می
دهد.
واژههای کلیدی :پویاشناسی سامانه ها ،سیستم دینامیک ،ترجیحات خرید ،رفتار مصرف کننده.
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مدلسازی پویاییهای زنجیرهتامین مبتنی بر استراتژیهای کشش و فشار ،مطالعه موردی :شرکت
تولیدکننده تجهیزات پزشکی در ایران

محمدعلی اقبالی* ،محسن صفاریان
گروه مهندسی صنایع ،دانشکده مهندسی صنایع و کامپیوتر ،دانشگاه صنعتی بیرجند(Eghbali@Birjandut.ac.ir) ،
گروه مهندسی صنایع ،دانشکده مهندسی صنایع و کامپیوتر ،دانشگاه صنعتی بیرجند(Saffarian@Birjandut.ac.ir) ،

چکیده
در این تحقیق سعی شده است ،رویکردی ساختاریافته ،به منظور تجزیه و تحلیل یک زنجیره تامین مناسب ،برای شرکتهای
فعال در سطح بینالمللی که با پدیده جهانیشدن روبهرو میباشند ،ارائه گردد .به همین منظور ،پس از بررسی ادبیات موضوع
و شناسایی ساختار و فرآیندهای داخلی شرکت مورد مطالعه ،عوامل مؤثر در طراحی زنجیره تامین آن شناسایی گردید .سپس
برای تجزیه و تحلیل پویایی زنجیره ،از رویکرد پویاییهای سیستم به عنوان یکی از قدرتمندترین کاربردهای تفکر سیستمی
استفاده شد و مدلی پویا مبتنی بر ساختار زنجیره تامین شرکت مورد مطالعه تهیه گردید .در ادامه تأثیر بکارگیری استراتژی-
های عملیاتی مختلف بر روی عملکرد آن مطابق با سناریوهای طراحی شده مورد بررسی قرار گرفت .متغیرهای بکار رفته در
مدل بر اساس مطالعه سوابق موجود و همچنین مصاحبه با خبرگان و مدیران بخشهای مختلف شرکت ،شناسایی و پس از
تهیه مدل نهایی ،فرآیند شبیهسازی با استفاده از نرمافزار  Vensimانجام شد .در پایان نتایج حاصل از شبیهسازی مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
واژههای کلیدی :زنجیره تامین ،پویاییهای سیستم ،مدلسازی.
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ترویج نگرش سیستمی به چالشهای کشور؛ مسئولیت انجمن پویاشناسی سامانهها

قاسم مختاری*
گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه قم ،آدرس پست الکترونیک g.mokhtari@qom.ac.ir

چکیده
ایران با چالشهای بسیاری رو به رو است که برخی از آنها به سرعت در حال بدتر شدن هستند .مواجهه صحیح با این
چالش ها ،نیازمند آگاهی ،شجاعت و پذیرش اجتماعی برای راه حلهای دشوار است .انجمن پویاشناسی سامانهها به عنوان
نهادی نزدیک به جامعه دانشگاهی و به عنوان نهادی که مجهز به ابزارهای تفکر سیستمی است ،مسئولیتی تاریخی بر عهده
دارد .این مقاله ،ضمن تبیین این فرصت و مسئولیت تاریخی ،اهدافی را پیشنهاد میکند و به عنوان نمونه موردی ،مسئله
صندوقهای بازنشستگی را مورد بررسی اجمالی قرار می دهد .هدف از این مطالعه موردی ،تبیین لزوم مواجهه سیستمی با
چالشهای پیش روی کشور است .وضعیت صندوقهای بازنشستگی به عنوان مشتی نمونه خروار ،نشان میدهد که چگونه
ممکن است قانونگذاران ،دولت ،و مردم ،در یک همکاری جمعی و معیوب ،ساختاری ایجاد کنند که آسایش امروز را به فاجعه
فردا ترجیح میدهد.
واژههای کلیدی :تفکر سیستمی ،صندوقهای بازنشستگی ،ابرچالشها ،انجمن پویاشناسی سامانهها
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کارگاه کمک به مدلسازی")"Modeling Assistance Workshop (MAW
2

دکتر نسیم صابونچی  ،1دکتر علی حاجی غالم سریزدی

 1استادیار دانشکده علوم سیستم ها و مهندسی صنایع ،دانشگاه ایالتی نیویورک
 2دکتری مدیریت فناوری اطالعات ،دانشگاه تربیت مدرس

معرفی
کارگاه کمک به مدلسازی با هدف آموزش و کمک به حل مسائل و مشکالت پژوهشگران و دانشجویان در زمینه مدلسازی
پویاشناسی سامانه ها توسط خانم صابونچی و آقای سریزدی در اولین کنفرانس ملی پویاشناسی سامانهها سازماندهی شده
است .این کارگاه به منظور مربیگری فردی ( )one-on-one coachingو پاسخ به سواالت مشخص مرتبط با مدلهایی که
توسط پژوهشگران و دانشجویان در حال مطالعه یا توسعه آن هستند یا سایر مدلهایی که در منابع پویاشناسی سامانهها
وجود دارد و همچنین نرم افزارهای مختلف مدلسازی میباشد .سواالت میتواند دربرگیرنده گامهای مختلف مدلسازی
(ساختاردهی به مسئله ،تدوین فرضیه پویا ،تدوین مدل و ترسیم نمودارهای علت و معلولی و جریان ،اعتبارسنجی ،طراحی و
تحلیل سیاستها) باشد.
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گزارش تصویری کنفرانس

آغاز کنفرانس با سرود جمهوری
اسالمی ایران

سالن دکتر مشایخی

سالن دکتر مشایخی
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کارگاه تفکر سیستمی ،چرایی و چیستی

کارگاه تعریف مسئله در پویا شناسی
سامانه ها

کارگاه ایجاد مدل های پویاشناسی سامانهها
در نرم افزار ونسیم
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سخنرانی دکتر مشایخی در روز دوم

ارائه مقاله

اعضای پانل

61

The First National Conference of
The Iranian System Dynamics Society
اولین کنفرانس ملی
انجمن ایرانی پویاشناسی سامانهها

ارائه مقاله

اعضای پانل

حاضرین در پانل
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کارگاه کمک به مدلسازی

کارگاه کمک به مدلسازی

حاضرین در کارگاه کمک به
مدلسازی
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دکتر محمدرضا حمیدی زاده در
حال امضای گواهی ها

عکس یادگاری در پایان کنفرانس
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