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پیش گفتار
تحولات پرشتاب و فراگیر عرصههای حیات و زندگی ،پیچیدگیهای روزافزونی را پیش روی انسانها میگشاید .انسانها در این
صحنه از پیچیدگیها ،نیازمند توانمندی های متمایزی هستند که آنها را به اندیشمندانی مدبّر در انجام کارها تبدیل کند .از
ابزارهای اندیشمند شدن ،بهرهگیری از علوم میانرشتهای است .یکی از این علوم که هسته و حوزه مشترک تمامی رشتهها است،
علوم سیستمی است .سرچشمه و محرک این علوم ،تفکر ،نظریهها ،اصول ،رویکردهای سیستمی و پویاییشناختی سیستمی
پدیدههای جهان هستی است.
تواناییهایی که با یادگیری علوم سیستمی بوجود میآیند جامعاندیشی ،چندسونگری ،ساختارشناختی ،فرایندیابی،
پیچیدگی شناختی و ترسیم سازوکارهای مرتبط ،ارمغان آن خواهد بود .از اینرو ،با بهرهگیری از آن علوم ،بصیرت و مسیریابی
سیستمی و هوشمندانه ،راهبردی و مبتکرانه به ابزارها و تجهیزاتی کارآمد تبدیل میشوند که انسانها و نهادهای مستعد ،مشتاق
و تلاشگر باید بدانها ،مجهز شوند .با کسب این شایستگیها و دانایی طراحی الگوها ،الگویابی ،مدلسازی و مدلیابی پدیدهها،
مدیریت بر پیچیدگیها آسان میشود.
اگرچه کیفیت عملکرد نشانه میزان ،سطح و عمق شناخت انسانها و نهادهاست اما علوم سیستمی مانند چراغی برای عقل
و تدبیر ،پرتوافکنیهای خود را جهت داناپروری و خردورزی فراهم میسازد .مزیتهای حاصل ،انسانهایی را در عرصه تفکر،
رفتار و عملکرد پرورش میدهد تا تعالی و سعادت را از درون پویایی پیچیدگیها ،به ارمغان آورند.
انجمن علمی پویاییشناسی سیستمها در چارچوب اهداف و وظایف خود ،در نظر دارد تا با حمایت از آثار گرانبهای پژوهشی،
نقش خود را در این زمینه ایفا کند .آثاری که حاصل عمری از تلاش محققان و نویسندگان برجسته کشور است .از اینرو ،امید
میرود با نشر آثار علمی گامهایی را در گسترش علوم سیستمی در کشور بر دارد.

انجمن علمی پویاییشناسی سیستمها
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پیام دکتر علینقی مشایخی رئیس کنفرانس

ضرورتهای بهرهگیری از علم پویاییشناسی سیستمها
دنیای امروز پیچیده و پویا است .پیچیدگی و پویائی در همه حوزههای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و مدیریتی وجود
دارد .در همه حوزهها پویائی حاصل تعامل مفاهیم و متغیرهائی هستند که محدود به یک حوزه نمیباشند .مسائل و چالشهای
امروزی ناشی از درهم تنیدگی و تعامل رشتههای تخصصی مختلف بوده که باید با جامعنگری و نگرشی بین رشتهای به فهم،
کنترل و مدیریت آنها پرداخت .درهمتنیدگی و تعامل عوامل ،پویایی دنیای پیرامون انسان را بوجود میآورند .مدیریت جوامع
امروزی نیازمند درک پیچیدگیها و علل ساختاری چالشها و مسائل خود میباشند .در دنیای پیچیده امروز طراحی و اعمال
سیاستها و برنامهها بدون درک سازکارهائی که پیچیدگی را بوجود میآورند معمولاً نتیجه مطلوب را ببار نمیآورند .علم
پویاییشناسی سیستمها برای درک پیچیدگیها و علل ساختاری پویاییهای ناشی از آنها بوجود آمده است.
کشور ما نیز چندین دهه است که برای رشد ،توسعه و پیشرفت به برنامهریزی مبادرت کرده است .نتایج برنامهها ،سیاستها و
تلاشهای چ ند دهه گذشته چندان مورد رضایت مسئولین و جامعه ایران قرار نگرفته است .سیاستگذاری ها و برنامهریزیها
برای رشد و توسعه اقتصادی ،کنترل تورم ،حفظ ارزش پول ملی ،رونق تولید و کاهش بیکاری با نتایج مورد انتظار فاصله دارد.
برای مثال ،خوروسازی در ایران که همزاد خودروسازی در کره جنوبی است ،هنوز به توانمندی لازم برای عرضه خودروهایی در
تراز بازارهای داخلی و بینالمللی نرسیده است؛ یا طرح نظام سلامت و سیاستهای آن با داشتن هدفهای خیرخواهانه با
چالشهای بزرگی از نظر کمبود منابع مواجه شده است .یکی از راهکارهای قدرتمند علمی برای بررسی ،تبیین و تحلیل عالمانه
و ماهرانه برنامهها و سیاستها ،بهرهگیری از علم پویاییشناسی سیستمها است که امکان جامعنگری ،کشف و شکلدهی
سازوکارها و ساختارهای سیستمی مناسب ،شبیهسازی و تحلیل سیاستها ،برنامهها و رفتار ساختارهای سیستمی را فراهم
میسازد.
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پویاییشناسی سیستمها یکی از دروسی است که در بسیاری از دانشگاههای کشور تدریس میشود .تدریس پویاییشناسی
سیستم ها نخستین گام است تا افراد بیشتری با این رشته آشنا شوند .این علم فراتر از نرم افزارهای پویاییشناسی است و تنها
به مدلهای علّی و احیان ًا به چند معادله ریاضی و شبیهسازی ختم نمیشود .درک عمیق نگرش پویاییشناسی سیستمها و کاربرد
اصولی آن مستلزم مطالعه ،ممارست و تعامل سازنده بین افرادی است که به این علم علاقهمند هستند.
برای ارتقاء توانائی افراد علاقهمند به پویاییشناسی سیستمها ،انجمن پویاییشناسی سیستمها در سال  6311با پیگیریهای
مجدانه تاسیس شد .برگزاری کنفرانسهای ملی و دیگر گردهمائی های ادواری این انجمن از جمله برنامههای آن است تا افراد
علاقهمند بتوانند دستاوردهای خود را ارائه دهند .انتظار میرود افراد با ارائه نتایج کارهای مطالعاتی در کنفرانس از کارهای
یکدیگر آگاه شوند و از همدیگر یادگیری داشته باشند ،و با ارائه نظرات سازنده نسبت به کار یکدیگر موجب ارتقاء این رشته
علمی و کاربرد آن در کشور شوند.
در پایان ،ضروری است از کوشش دوستانی که با علاقه و پشتکار انجمن پویاییشناسی سیستمها را شکل دادهاند و پس از اولین
کنفرانس ،دومین آن را برگزار میکنند و به طور خاص از اعضای هیئت مدیره انجمن پویاییشناسی سیستمها آقایان دکتر
محمّدرضا حمیدی زاده و دکتر مسعود ربیعه از دانشگاه شهید بهشتی ،آقای دکتر محمّدصالح اولیاء و دکتر علیمحمّد شریفآبادی
از دانشگاه یزد ،خانم دکتر نسیم نهاوندی و آقای دکتر علی رجب زاده از دانشگاه تربیت مدرس ،آقای دکتر منوچهر منطقی از
دانشگاه مالک اشتر و نیز آقایان دکتر محمّدرضا حمیدی زاده دبیر و دکتر ربیعه دبیر علمی و دکتر سیدحسین حسینی دبیر
اجرائی کنفرانس دوم که از موسسه سیستمهای مدیریتی الگومحور سمام هستند و نیز از آقای دکتر محمّدرضا حمیدیزاده دبیر
علمی کنفرانس اوّل و دکتر علی حاجیغلامسریزدی دبیر اجرایی آن تشکر کنم.
امیدوارم اشخاص و سازمانهای علاقهمند به حوزه پویاییشناسی سیستمها با عضویت در این انجمن علمی و شرکت در
گردهماییها و کنفرانسهای ملی آن به تقویت این رشته در کشور و تحقق الزامات مربوط کمک کنند.

دکتر علینقی مشایخی
رئیس کنفرانس و رئیس انجمن علمی
پویایی شناسی سیستمها
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
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پیام دکتر محمدرضا حمیدیزاده دبیر کنفرانس

بسمهتعالی
چالشها ،فرصتها و تهدیدهای پیشروی رشد و توسعه علم پویاییشناسی سیستمها
علم پویاییشناسی سیستمها ،ابزاری برای سفر به آینده است .آینده نیازمند داشتن برنامه است با این علم نه تنها میتوان چنین
برنامههایی ،تنظیم کرد بلکه میتوان به شناخت و ارزیابی امور گذشته و حال وضعیتهای مورد نظر نیز پرداخت تا بر آن پایه و
نیز انتظارات ،به هدف گذاری ،معماری ،مهندسی و راهکاریابی پرداخت .توانایی شناخت امور و مسائل و ارائه راهحل از دیگر
دستاوردهای این نوع از معرفت بشری است.
با توجه به پیشرفت علم و دانش ،دستکم لازم است  )6برای مطالعه پدیده ها ،تمامی آنها را به مثابه سیستم دید و از ویژگی و
سازوکارهای سیستمی و پویایی مرتبط با آنها بهرهگیری کرد؛  )2در شکلگیری و رفتار پدیدهها ،قانون علیّت حاکم است و
رخدادی خارج از روابط علّی نه مطرح میشود و نه وجود خواهد داشت؛  )7نظریه نسبیت بنیان ندارد و بجای آن باید از اصل
تناسب داشتن و تناسبپذیری پدیدهها نسبت به یکدیگر استفاده به عمل آورد؛ فلذا  )7وقوع تصادفی ،شانسی و اتفاقی رخدادها،
اساساً بیمعنا است .زیرا همه آنها براساس نظم سیستمهای بالاتر ،سیستمهای همطراز یا سیستمهای مراتب پایینتر ،شکلگرفته،
حرکت و عملکرد خاص خود را بصورت طبیعی بروز میدهند .وقوع و کارکرد هر پدیدهای مطابق قانون سیستمی ،وقوع طبیعی
و پویا دارد.
از اینرو ،برنامهریزی ها هم بر اساس تفکر سیستمی مدیریت شکل یافته و در تعاملات مرتبط ساخته شده و باید به صورت
آبشاری به همه سطوح زیرین نهاد  /سازمان مربوط رسانده شود تا برنامه کلان نهاد  /سازمان و واحدهای راهبردی کسبوکار،
برنامههای تاکتیکی ،بخشی و ارزیابیهای عملکرد تک تک کارکنان را هم در بر بگیرد.
هرچند که طرح کلی و کلان نهاد  /سازمان ،در واقع ،همان برنامه راهبردی جهت آفرین با راهکارهای منتخب است .بنابراین ،این
طرح« ،خانه» نهاد  /سازمان است ،مطمئناً؛ این طرح خود خانه نیست اما با اجرای آن خانهای ساخته میشود .برای نهاد /سازمان
تهیه برنامههای سالانه بخشی و بودجههای مبتنی بر راهبردهای اصلی و اولویتهای سالانه ،جزئیات لازم را فراهم میکنند ،تا
آن خانه ،قابل زندگی شود .کلید حرکت آبشاری برنامه ریزی به سمت پایین ،با پیوستگی و یکپارچگی سیستمی ،راهبردی و
انعطاف پذیری همراه هست که در عمل با برقراری ساختارها و رفتارهای بازخوردی استمرار یافته و تقویت میشود.
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غالب برنامههایی که با شکست مواجه میشوند ،در آغاز به اندازه برنامههای موفق ،خوب تهیه شدهاند؛ تفاوت میان این دو را باید
در مداومت پیگیر و سیستمی و در واقع م ایه گذاشتن از خود در اجرا جست و جو کرد .پیروزی بلندمدت فقط و فقط با نگرش
و رفتارهای سیستمی تحقق می یابد .این نگرش از ارتکاب بیشتر اشتباهات معمول ممانعت میکند و منافع بسیاری را برای
نهادها و سازمانها به ارمغان میآورد.
برای حل مسائل ،برخوردارشدن از نگرش تازهء «سیستمی» ،ضروری است .نگرشی جدید که قادر است الگوی نیرومند و نویی
را ارائه کند تا بتواند در مقابل پیچیدگیها و در هم ریختگیهای ناشی از تغییر ،دوام و استمرار داشته باشد.

دکتر محمدرضا حمیدیزاده
دبیر کنفرانس و نائب رئیس انجمن علمی
پویایی شناسی سیستمها
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
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پیام دکتر مسعود ربیعه دبیر علمی کنفرانس

به نام خدا
بسیاری از مسائل پیچیده در دنیا ،سازمانها و خانوادهها ناشی از تصمیمگیریهای سطحی بشری است .پیشگیری از رخداد این
نوع مسائل و حل آنها نیازمند رویکردهای متفکرانه و همه جانبهنگر می باشد .تفکر سیستمی با قابلیت پیشگیرانه قبل از رویداد
مسئله و درمانگری پس از رخداد آن از بسیاری از رویکردهای متداول حل مسئله متمایز است.
برای متفکر سیستمی شدن هیچ گاه دیر نیست! بی شک آموختن مفاهیم ،قواعد و ابزارهای تفکر سیستمی و نهادینه شدن آن
در سازمانها ،مراکز آموزشی و خانواده ها در سنین پایین ،اثر بخشتر خواهد بود .مدیران مطمئن باشند با توسعه دانش تفکر
سیستمی و نهادینه کردن آن در سازمانها می توانند شاهد پیشرفتهایی در حل مسائل و پیشگیری از رخداد مسائل باشند.
امید است همگی با ارادهای راسخ و متعهدانه در راستای توسعه کمی و کیفی تفکر سیستمی ،سهمی حتی اندک داشته باشیم
تا در آینده شاهد نتایج مثبت نهادینه شدن این نوع تفکر باشیم .در این راستا انجمن علمی پویایی شناسی سیستم ها به عنوان
یک نهاد رسمی ،مصمم است تا با مشارکت اندیشمندان و پژوهشگران و با همکاری سازمانها و مراکز آموزشی همچون دانشگاهها
و مدارس ،از طریق برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی ،نشست ها ،سمینارها و کنفرانسها بتواند در مسیر صحیح توسعه
کمی و کیفی آموزش و پژوهش در حوزه تفکر سیستمی و تربیت متفکران سیستمی گامهایی موثر بردارد.
در راستای ارتقای کیفیت علمی کنفرانس تلاش گردید تا از حداکثر ظرفیت های موجود استفاده و از اعضای کمیته علمی و
داوران از دانشگاهها و مراکز علمی مختلف در داخل و خارج از کشور درخواست قبول زحمت و همکاری شود .در این خصوص
بر خود لازم میدانم از تلاش و زحمات ارزشمند اعضای کمیته علمی و داوران محترم در فرایند علمی کنفرانس تشکر و قدردانی
کرده و برای همه این بزرگواران آرزوی توفیق روز افزون را خواهانم.

دکتر مسعود ربیعه
دبیر علمی کنفرانس و دبیر انجمن علمی
پویایی شناسی سیستمها
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
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پیام دکتر سید حسین حسینی دبیر اجرایی کنفرانس

به نام خدا
به رغم ظرفیتها و قابلیت های بسیار تفکر سیستمی در حل مسائل گوناگون کشور ،خلاء استقرار این رویکرد به ویژه در
برنامهریزیها و سیاستگذاریهای کلان کشوری به وضوح به چشم میخورد .نبود دیدگاه سیستمی در لایه سیاستگذاری در
سطح کلان حاکمیت موجب میشود تصمیمات بدون وجود نگاه جامع به همه ابعاد مسئله و بیتوجه به تبعات تصمیمگیریها
در گذر زمان و محدودیت منابع و شرایط موجود اتخاذ شوند .عدم توجه به اثرات بلندمدت تصمیمات ،تأخیرهای موجود در
سیستمهای اقتصادی -اجتماعی ،واکنش ذینفعان موجود در سیستم و مدلهای ذهنی آنان و عدم توجه به ابعاد متنوع اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی ،زیست محیطی ،فناورانه و سیاسی مسائل کلان در کشور ،همه و همه نشاندهنده جاری نبودن رویکرد و
تفکر سیستمی در بین تصمیمگیران است .اما با نگاهی عمیقتر متوجه خواهیم شد که نبود نگاه سیستمی تنها به لایه
سیاستگذاران محدود نمی شود و در لایه مدیریتی ،کارشناسی و حتی در بین عموم مردم نیز این مشکل وجود دارد .در واقع،
آحاد جامعه در مواجهه با مشکلات ،مطالبات سیستمی ندارند و از سوی دیگر ،مدیران برای رفع معضلات ،طراحی سیستمی
نمیکنند .از این رو ،ترویج نگاه سیستمی در بین آحاد جامعه بهمنظور پیشگیری از برخی مسائل ،پیش از اقدام به مدلسازی در
حل این مسائل بسیار حائز اهمیت است.
در این راستا ،کنفرانس ملی پویایی شناسی سیستمها با هدف کمک به رشد و توسعه دانش تفکر سیستمی و روششناسی
پویاییشناسی سیستمها در کشور در راستای حل مسائل در سطوح ملی و سازمانی و با تکیه بر توسعه و تعالی سرمایههای
انسانی کشور در محورهای مختلف از سال  6311آغاز و به صورت سالانه برگزار میشود.
دبیرخانه دومین کنفرانس ملی پویایی شناسی سیستمها به طور رسمی از ابتدای آذر ماه  6318آغاز به کار کرد .فرآیند
برنامهریزی و اجرای این کنفرانس طی  1جلسه توسط شورای راهبری کنفرانس به صورت گام به گام مورد تحلیل و ارزیابی قرار
گرفت .در مجموع ،تعداد  86مقاله از دانشگاه ها ،موسسات و مراکز آموزش عالی سرار کشور به این کنفرانس ارسال شد که پس
از فرآیند داوری ،از این تعداد مجموع  59مقاله مورد پذیرش قرار گرفته و  36مقاله بازگشت داده شد .در بین مقالات پذیرفته
شده ،بر مبنای نظر داوران 39 ،مقاله جهت ارائه در قالب سخنرانی و  29مقاله جهت ارائه در قالب پوستر انتخاب شد .امید است
تا با حمایت مسئولان و همت اساتید و صاحبان تجربه در این حوزه ،این کنفرانس گام مؤثری در جهت توسعه و اعتلای تفکر
سیستمی و روششناسی پویاییشناسی سیستمها در سطوح مختلف جامعه باشد.
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در پایان ،بر خود لازم می دانم تا از تمامی دوستانی که در برگزاری این کنفرانس ما را یاری نمودند قدردانی نمایم به ویژه ،از
مسئولین دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی که میزبانی این کنفرانس را بر عهده داشتهاند ،از اساتید محترم
و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور که قبول زحمت کرده و به عنوان عضو
کمیته علمی و داوران این کنفرانس ما را یاری نمودند ،از دانشگاه ها و موسساتی که به عنوان حامی علمی ،معنوی و رسانهای در
کنار کنفرانس بودند و از تمامی اعضای تیم اجرایی که بیوقفه ،دلسوزانه و با مسئولیتپذیری فعالیتهای اجرایی کنفرانس را به
پیش بردهاند ،قدردانی نمایم.
سید حسین حسینی
دبیر اجرایی کنفرانس
مدیر عامل موسسه آموزشی -پژوهشی
سیستمهای مدیریتی الگومحور سمام
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اعضای کمیته علمی /داوران (به ترتیب حروف الفبا)
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی /حوزه فعالیت

نوع همکاری

6

دکتر محمد ابویی اردکان

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی

2

دکتر علی محمد احمدوند

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه ایوانکی

عضو کمیته علمی

3

دکتر غلامرضا اسلامیفر

مدرس دانشگاه و پژوهشگر

عضو کمیته علمی -داور

7

دکتر مجید اسماعیلیان

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

عضو کمیته علمی

5

دکتر مقصود امیری

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

عضو کمیته علمی

1

دکتر عادل آذر

عضو هیئت علمی دانشکد مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

عضو کمیته علمی

8

مهندس مهدی باستان

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه ایوانکی

عضو کمیته علمی -داور

8

دکتر علی باقری

عضو هیئت علمی گروه مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس

عضو کمیته علمی -داور

1

دکتر محمدرضا پارسانژاد

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران

عضو کمیته علمی -داور

69

دکتر سعید پورمعصومی لنگرودی

عضو هیئت علمی موسسه مطالعات منایع آب دانشگاه ایالتی نیومکزیکو

عضو کمیته علمی -داور

66

دکتر علیرضا پویا

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

عضو کمیته علمی -داور

62

دکتر میر سامان پیشوایی

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

عضو کمیته علمی -داور

63

دکتر ابراهیم تیموری

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

عضو کمیته علمی

67

دکتر محمد جلالی

عضو هیئت علمی دانشکده سلامت دانشگاه هاروارد
عضو هیئت علمی -پژوهشی دانشکده مدیریت دانشگاه MIT

عضو کمیته علمی

65

دکتر سعید جهانیان

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

عضو کمیته علمی -داور

61

دکتر سید حسین حسینی

مدیرعامل موسسه آموزشی -پژوهشی سمام
مدرس دانشگاه و پژوهشگر مطالعات سیستمهای اقتصادی و اجتماعی

عضو کمیته علمی -داور

68

دکتر محمد هاشم حقیقی
موسوی

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان
فارس

عضو کمیته علمی -داور

68

دکتر محمدرضا حمیدیزاده

عضو هیئت علمی دانشکده مدریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

عضو کمیته علمی -داور

61

دکتر جعفر حیدری

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی -داور

29

دکتر بهروز دری نوکورانی

عضو هیئت علمی دانشکده مدریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

عضو کمیته علمی

26

دکتر مسعود ربیعه

عضو هیئت علمی دانشکده مدریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

عضو کمیته علمی -داور

22

دکتر احمد رجبی

معاون و عضو هئیت علمی دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان فارس

عضو کمیته علمی -داور

23

دکتر امید زمانی

عضو هیئت علمی موسسه تحلیل بازار کشاورزی دانشگاه کیل آلمان

عضو کمیته علمی

27

دکتر مصطفی زندیه

عضو هیئت علمی دانشکده مدریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

عضو کمیته علمی

25

دکتر عباس سیفی

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت دانشگاه
صنعتی امیرکبیر

عضو کمیته علمی

21

دکتر حامد شکوری گنجوی

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی

28

دکتر زاهد شیخ الاسلامی

بنیانگذار و مدیر اسبق انستیتو آموزشهای پروژهای در دانشگاه ایالتی
کالیفرنیا
رئیس مدرسه کسب و کار صوفی

عضو کمیته علمی

28

دکتر میثم شیرخدایی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

عضو کمیته علمی

21

دکتر نسیم صابونچی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع و سیستمها دانشگاه ایالتی نیویورک

عضو کمیته علمی

39

دکتر محمد صالح اولیاء

رئیس و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

عضو کمیته علمی

36

دکتر آرزو عتیقه چیان

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

عضو کمیته علمی
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ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی /حوزه فعالیت

نوع همکاری

32

دکتر علی اکبر عرب مازار

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و ساسی دانشگاه شهید بهشتی

عضو کمیته علمی

33

دکتر محمد غفورنیا

عضو هیت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه هرمزگان

عضو کمیته علمی -داور

37

دکتر داود غلامرضایی

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران و پژوهشکده مطالعات توسعه
سازمانی جهاد دانشگاهی تهران

عضو کمیته علمی -داور

35

دکتر نسیم غنبر طهرانی

عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

عضو کمیته علمی -داور

31

دکتر حمیدرضا فرتوکزاده

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی مالک اشتر

عضو کمیته علمی

38

دکتر حمیدرضا فلاح لاجیمی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

عضو کمیته علمی -داور

38

دکتر سید فرید قادری

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی

31

دکتر مهسا قندهاری

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

عضو کمیته علمی

79

دکتر عالیه کاظمی

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی

76

دکتر آرش گلنام

عضو هیئت علمی مدرسه عالی کسب و کار لوزان و دانشگاه وبستر
پژوهشگر در زمینه تفکر سیستمی در انستیتو فدرال سوئیس

عضو کمیته علمی

72

دکتر علی محقر

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی

73

دکتر قاسم مختاری

عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم

عضو کمیته علمی -داور

77

دکتر علی مروتی شریف آبادی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد ،مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

عضو کمیته علمی -داور

75

دکتر علینقی مشایخی

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

عضو کمیته علمی

71

دکتر رسام مشرفی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و ساسی دانشگاه شهید بهشتی

عضو کمیته علمی -داور

78

دکتر علینقی مصلح شیرازی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

عضو کمیته علمی

78

دکتر عنایت معلمی

پژهوشهگر مرکز جامع محیط زیست دانشگاه دیکین استرالیا
پژوهشگر مرکز سیستمهای قابلیت دانشگاه نیو ساوت ولز

عضو کمیته علمی -داور

71

دکتر محمدرضا مهرگان

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی

59

دکتر نوید نظافتی

عضو هیئت علمی دانشکده مدریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

عضو کمیته علمی

56

دکتر نسیم نهاوندی

عضو هیئت علمی دانشکد مهندسی صنایع و سیتمهای دانشگاه تربیت مدرس

عضو کمیته علمی -داور

تیم اجـرایی
ردیف

نام

ردیف

نام

6

سید حسین حسینی

1

مهران بادین دهش

2

زهرا جلالوند

69

وحید حاجی ابراهیمی

3

شهداد اسحقپور

66

ساناز صفاری

7

مهتا ارجمند

62

عاطفه آزاد برمی

5

صبا احمدی

63

امیر حسین کبیری

1

ندا دباغیان

67

بهاره امیری

8

محدثه قربانی

65

سیما مطلبی

8

دانیال زندی

61

محمد اختیاری
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محورهای کنفرانس
کاربردهای تفﮑر سیستمی و کاربردهای پویایی شناسی سیستمها
 اقتﺼاد و بازرگانی ) :(Economics and Commerceدرک پویایی اقتصادی از جمله اقتصاد کلان ،اقتصاد خرد،
تجارت ،مقررات بازرگانی ،توسعه اقتصادی ،سیاست اقتصادی.
 کسبوکار و تجارت ) :(Business and Tradeکاربردهای تفکر سیستمی و پویاییشناسی سیستمها در
کسبوکار و سازمانها از جمله سودآوری ،بازاریابی ،پویاییهای رقابتی ،راهاندازی محصول ،پویاییهای پروژه و
حسابداری.
 تولید ،عملیات و زنجیره تﺄمین ) :(Production, operations and supply chainکسبوکار و دیگر
عملیاتهای فرایندی شامل مدیریت ظرفیت ،کنترل کیفیت ،مدیریت عملیات ،زنجیره تأمین ،گردش کار ،صفبندی
و برنامهریزی نیروی کار
 حﮑمرانی و سیاستگذاری عمومی ) :(Governance and public policyموضوعات مربوط به سیاستهای
عمومی مانند حکمرانی ،رفاه اجتماعی ،برابری ،عدالت؛ علوم سیاسی ،پویاییهای شهری ،زیرساختها و حملونقل.
 استراتﮋی و برنامهریﺰی ) :(Strategy and planningتوسعه ،ارتباط و اجرای استراتژی و برنامهریزی از جمله
تفکر استراتژیک ،تعریف هدف و معیارهای نتیجه برای سازمانهای دولتی و خصوصی و برنامهریزی استراتژیک.
 مالی و بانﮑی ) :(Finance and bankingبازارهای مالی و پولی ،بانکداری ،مدیریت خطرات مالی ،سیاست مالی/
پولی ،بیمه.
 مدیریت پروژه ) :(Project Managementامکانسنجی کاربرد دانش مدیریت پروژه در صنایع ،استقرار و ارزیابی
مدیریت استراتژیک ریسک در پروژه ،ارزیابی کیفیت برنامهریزی پروژه ،ارزیابی عوامل موفقیت پروژه ،استانداردسازی
فرآیندها و دانش فنی مهندسی مدیریت پروژه.
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 آینده پﮋوهی ) :(Futures Studyبررسی کاربرد روشهای آینده پژوهی ،ارزیابی عملکرد مبتنی بر رویکرد آینده
پژوهی ،مهندسی آینده در سیستمهای پیچیده ،آیندهپژوهی راهبردی ،آینده پژوهی رفتار صنایع ،شناسایی و تبیین
مؤلفهها و پیشرانهای مؤثر بر صنایع.
 محیﻂ زیست ) :(Environmentپویاییها و سیاست بر ای محیط زیست از جمله تغییرات آب و هوایی ،آلودگی،
مقررات زیست محیطی و اکولوژی.
 بهداشت و سلامت ) :(Healthموضوعات مربوط به سلامت و مراقبتهای بهداشتی از جمله سیاستهای بهداشتی،
تحقیقات در خدمات بهداشتی ،بهداشت جمعیت و فیزیولوژی.
 مدلهای ذهنی و رفتار انسان ) :(Mental models and human behaviorمدلهای ذهنی ،الگوهای
تصمیمگیری و پویاییهای رفتار انسان در محیطهای اجتماعی نظیر خانوادهها ،جوامع ،سازمانها ،فرهنگ و جامعه.
 اﻃلاعات و مدیریت دانش ) :(Information and knowledge managementپویاییهای اطلاعات و دانش از
جمله مدیریت دانش ،سیستمهای اطلاعاتی ،تجزیهوتحلیل شبکههای اجتماعی ،تحقیق و توسعه ،اختراع و نوآوری.
 آموزش و یادگیری ) :(Teaching and Learningشیوهای 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.
روششناسی تفﮑر سیستمی و کاربردهای پویایی شناسی سیستمها
 تفﮑر سیستمی و روششناسی پویاییشناسی سیستمها

(Systems Thinking and System Dynamics

) :Methodologyمشارکت در روششناسی تفکر سیستمی و پویاییشناسی سیستمها ،مدلسازی و شبیهسازی از
جمله توسعه مدل ،تحلیل مدل ،اعتبارسنجی ،چارچوبهای ارائه تصویری و فنون محاسباتی
 روششناسی مدلسازی ) :(Model Building Methodologyبررسی و ایجاد روشهای مختلف مدلسازی از
جمله روش مدلسازی اسنادی )” ،(Document Model Building “DMBمدلسازی فردی
)” ،Building “IMBمدلسازی گروهی )” ،(Group Model Building “GMBمدلسازی

(Individual Model

اجتماع (Community

)”Model Building “CoMBو مدلسازی جمعی )”.(Crowd Model Building “CMB
 روشهای شبیهسازی ترکیبی ) :(Mixed Simulation Methodsبررسی ترکیب تفکر سیستمی و روش
پویاییشناسی سیستمها با سایر روشهای شبیهسازی از جمله شبیهسازی گسسته ،شبیهسازی عاملی ،شبیهسازی
مونت کارلو.
 توسعه نرمافﺰار ) :(Software Developmentطراحی و ایجاد نرمافزار شبیهسازی تفکر سیستمی و پویاییشناسی
سیستمها ،بهبود نرمافزارهای موجود و افزایش قابلیتهای آنها از جمله فارسیسازی ،شبیهسازی ترکیبی.
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 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 تأثیر این مشارکت.
 کاربرد بهینهسازی و الﮕوریتمهای فرا ابتﮑاری در پویاییشناسی

سیستم (Application of

) :Optimization and Meta-Heuristic Algorithms in System Thinking and System Dynamicsتوسعه
مدلهای سیستم دینامیکی مبتنی بر استفاده از بهینهسازی و الگوریتمهای فرا ابتکاری
 کاربردهای تحقیق در عملیات نرم در تفﮑر سیستمی و پویاییشناسی سیستم

(Applications of Soft

) :Operations Research in System Dynamicsروششناسی سیستمهای نرم ،رویکردهای ساختاردهی مسئله،
نقشه شناختی ،سیستمهای بحرانی ،فرا بازی ،ابر بازی و تئوری درام
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حـامـیـان
حـامـیـان علمی و معـنوی

حـامـیـان رسانهای
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نمایهسازی و انتشار

سایر

مقالات1

حامیان2

 6مجموع مقالات پذیرش شده کنفرانس در پایگاه سیویلیکا نمایه شده و مقالات برتر کنفرانس نیز جهت تسریع در فرآیند داوری به چهار مجله علمی-
پژوهشی "مطالعات مدیریت راهبردی"" ،چشمانداز مدیریت صنعتی"" ،کاوشهای مدیریت بازرگانی" و "پژوهشهای مدیریت منابع انسانی" ارسال
گردید.
 2شرکت برق منطقه ای تهران در تامین نیرو و تجهیزات جهت فیلمبرداری از بخشهای مختلف کنفرانس ،شرکت ارتباطات سیار مبین نت در تامین
پک های تبلیغاتی کنفرانس و کترینگ دونا در پذیرایی وعده ناهار میهمانان کنفرانس از این رویداد علمی حمایت کردند.
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مقالات کـنفرانس
(به ترتیب حروف الفبا)

مشخﺼات مقالات کنفرانس به تفﮑیﮏ مقالات پوستری و مقالات سخنرانی (در قالب
پنﻞهای مجﺰا) ،اعم از عنوان مقالات ،نام نویسندگان و کد اختﺼاص یافته به هر یﮏ
از مقالات در پایﮕاه سیویلیﮑا در صفحات  122تا  121ذکر شده است.
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اثر تغییر نرخ ارز و تعرفه واردات بر صنعت پوشاک ایران
زهرا اسداللهی ،*،1حامد شکوری گنجوی 9و حسین

راغفر3

پردیس دانشکدههای فنی ،دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه تهران،
پردیس دانشکدههای فنی ،دانشکده صنایع ،دانشگاه
دانشکده اقتصاد ،دانشگاه الزهراraghhg@yahoo.co.uk ،

z.asadollahi@gmail.com

تهرانhshakouri@ut.ac.ir ،

چکیده
صنعت پوشاک را در دنیا به عنوان موتور محرکهی توسعه ذکر میکنند و دولتهای کشورهای در حال توسعه همواره از
این صنعت حمایت میکنند .اما در ایران این صنعت شاهد فراز و فرودهای بسیاری بودهاست و در سالهای اخیر نیز
تولیدکنندگان شاهد از دست دادن سهم بازار خود بودهاند .فعالان این صنعت مشکلات بسیاری را برای آن برمیشمارند و
بیشتر کالای تولیدشدهی داخلی را از لحاظ قیمت و کیفیت با رقیبان خود قابل رقابت نمیدانند .این مقاله به بررسی اثر
عوامل ساختاری ،پیامدهای جهانیسازی صنعت پوشاک و عدم همراهی صنعت پوشاک ایران با این تغییر پارادایم ،و بعضی
از سیاستهای دولتها ،در قسمت تولید و واردات پرداخته است .از مهمترین شاخصههای ساختاری در نظر گرفته شده در
مقالهی حاضر ،میتوان به واحدهای خرد و کوچک و مستقلی اشاره کرد که ارتباطهای عمودی و افقی بین آنها و
تولیدکنندگان بزرگ و صاحبان برند و خردهفروشان ،نادر است .با وجود این شرایط نقش نرخ ارز و تعرفه نیز در میزان تولید
و واردات بحث و کنکاش شدهاست .برای مدلسازی از ابزار شبیهسازی سیستمی بهره بردهایم .این روش ،باقابلیت بررسی
ارتباط بین متغیرها ،تاخیرها وروابط غیرخطی ابزاری قدرتمند را در اختیار ما قرار میدهد .نتایج مدل نشان میدهد بدون
تغییر ساختار و حضور در بازار جهانی افزایش نرخ ارز ،واردات را کاهش میدهد اما تولید داخلی و اشتغال هم به سبب
افزایش هزینهها و کم شدن تقاضا ،کاهش مییابد .اما پرداخت تعرفهها توسط واردکننده تا جایی که حتی کیفیت و تنوع
محصول داخلی  04درصد کاهش یابد ،سهم تولیدکننده داخلی را از بازار داخل افزایش میدهد اما اورا از حضور در بازار
جهانی محروم میکند..
واژههای كلیدی :ساختار صنعت پوشاک ،مدلسازی سیستمی ،واردات پوشاک ،تعرفه پوشاک ،نرخ ارز

 -1مقدمه
به اغلب تولیدکنندگان پوشاک در دنیا از لحاظ مقیاس بسیار کوچک هستند .بنابراین حتی سرمایه گذاران کوچک هم
میتوانند به سرعت وارد این بازار شوند [ . ]1به هر حال برخلاف کشورهای توسعه یافته و تأمین کنندگان بزرگ پوشاک و پارچه
در بازار ایران ،تولیدکنندگان کوچک به صورت افقی و عمودی با تولیدکنندگان بزرگ و رهبران زنجیره ارتباط خاصی ندارند[.]2
1و* نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری مهندسی صنایع ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشکده صنایع ،دانشگاه تهران
 2دانشیار دانشکده صنایع ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران
 3دانشیار دانشکده اقتصاد ،دانشگاه الزهرا
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اگرچه معمولاً تولیدکنندگان بزرگ بخشی از فرآیند دوخت را به تولیدکنندگان کوچک ممکن است واگذار کنند ،روابط و
همکاریهای طولانی مدت و میان مدت بین آنها نادر است .در کشور تاکنون خوشه یا شهرک صنعتی برای پوشاک و پارچه وجود
ندارد گرچه بیشتر تولیدکنندهها در محلههای مشخصی دور هم گرد آمده اند و با تقسیم نیروی کار و اطلاعات با هم همکاریهای
جزئی دارند اما در بین آنها سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته به منظور آشنایی با بازار وجود ندارد .در محیط موجود کپی کردن
بسیار راحت تر است بنابراین تولیدکنندگان محصولاتی را که تخمین میزنند فروش بالایی دارند تولید میکنند و بدین ترتیب
تنوع بازار کاهش پیدا میکند .تولیدکنندگان بازار بیشتر با یکدیگر و با تولیدکنندگان بزرگ با کاهش قیمت شان رقابت میکنند.
اما تولیدکنندگان بزرگتر معمولاً قادر هستند که برند خود را ایجاد کنند و میتوانند محصولات خود را صادر هم بکنند .آنها برای
ایجاد ارتباط پایدار با تولیدکنندگان کوچک مقاومت میکنند .امکان کپی کردن و اینکه تولیدکنندگان کوچک نتوانند کیفیت
مورد نظر آنها را تحویل شان بدهند و یا در زمان مشخص محصول را به آنها برسانند از موانع ارتباط تولیدکنندگان بزرگ و
کوچک است [ .]2بنابراین تولیدکنندگان متوسط و بزرگ معمول ًا همهی فرآیندهای تولید محصول را در کارخانههای خود انجام
میدهند تا بتوانند کنترل بیشتری بر کیفیت ،هزینه و زمان خود داشته باشند .اغلب تولیدکنندگان کوچک خصوصاً تولیدکنندگان
پوشاک کودک و مردانه اذعان دارند که هیچ هزینهای به منظور طراحی و یا تولید الگو انجام نمیدهند [ .]3اما بعضی از
تولیدکنندگان بزرگ قادر هستند برای طراحی سرمایهگذاری کنند و طرحهای جدید به بازار ارائه کنند .آنها قادر هستند که
فروشگاههای خود را در محلههای پرجمعیت و مالها بنا بکنند و هزینههای مکان مناسبتر برای فروش را تأمین بکنند .اما
تولیدکنندههای کوچک به منظور طراحی ،بیشتر از مجلههای مد خارجی و از لاینهای مورد پذیرش بازار استفاده میکنند که
سبب تاخیری در طراحی موردنیاز مشتری میشود .همچنین آنها معمولا فاقد قدرت بازاریابی و یا ایجاد فروشگاه برای خود
هستند .و بدین منظور از قدرت بنکداران و عمده فروشان و خرده فروشان برای عرضهی محصول خود به بازار استفاده میکنند.
 1-1داده ها و روندها
در این بخش به ارائه تعدادی نمودار ،پرداختیم که اطلاعاتی را دربارهی این صنعت در ایران به شما منتقل خواهد کرد
شکلهای -1آ و -1ب نشان میدهد مصرف پوشاک سرانه خانوار ایرانی و مصرف پوشاک کل به چه نحو است .مصرف کل به
قیمت ثابت و قیمت جاری ارائه شده است .مصرف سرانه با قیمت ثابت سال  1331نشان میدهد که در مصرف رشد شدیدی
بعد از سالهای  1331وجود دارد و این مصرف نشان دهندهی تمایل افراد برای داشتن انتخابهای بیشتر برای پوشاک شان
است .به هر حال بعد از سال  1311اقتصاد ایران با یک رکود عمیق دست و پنجه نرم میکند و این امر سبب کاهش قدرت خرید
خانوار شده است .شکل -1ج نشان میدهد که تورم پوشاک ایران به چه نحو است شکل -1د نشان دهندهی ارزش پوشاک
وارداتی به کشور است .دادهها نشان میدهد که سهم واردات ترکیه از کل واردات بعد از سال  2410افزایش پیدا کرده است.
بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند که علت این مسأله نظام تعرفه ترجیحی است که بین ایران و ترکیه امضا شده است .به هر
حال دادههای موجود از سازمان گمرک نشان میدهد که کمتر از  24درصد واردات از ترکیه به صورت قانونی به کشور وارد شده
اند .بنابراین افزایش سهم ترکیه به این توافق ربط خاصی ندارد بلکه این به این دلیل است که افراد با درآمد بالاتر علاقه به خرید
لباس با کیفیت بهتر و البته قیمت معقول دارند و ترکیه که یک تأمین کنندهی پوشاک بزرگ دنیاست اعتباری دارد که قادر
است به تولید محصولات با کیفیت و قیمت معقول میپردازد[.]0
شکل -2آ Aنشان میدهد که تعداد تولیدکنندگان کوچک ،متوسط و بزرگ به چه نحوی تغییر کرده اند این اعداد براساس
نمونهای است که از شهرکهای صنعتی گرفته شده است و نشان دهندهی کل تولیدکنندگان نیست زیرا اغلب تولیدکنندگان
صنفی هستند .به هر حال با توجه به نظر خبرگان و تولیدکنندگان روند موجود در این دادهها برای تولیدکنندگان صنفی که آنها
هم اغلب شان خرد و کوچک هستند صدق میکند .شکل -2ب نشان دهندهی تعداد مجوزهای تولید است که توسط وزرات
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صنایع داده شده است .این دادهها نشان دهندهی از تمایل پنهان برای ورود به این صنعت است یک روند افزایشی قبل از سال
 2442مشاهده میشود که بعد از آن یک روند کاهشی هم دیده میشود .روند افزایشی نشاندهنده بازخوردی است که افزایش
مصرف به تولیدکنندگان بالقوه دادهاست .این افزایش سبب افزایش رقابت آنهم بیشتر بر سر قیمت و کاهش سود نهایی شده
است .برای روند کاهشی نیز دلایل دیگری به جز فشار رقابت تولیدکنندگان موجود میتوان ذکر کرد از جمله کاهش تقاضا افزایش
واردات که خود سبب کاهش سود میشوند .البته خروج تعدادی از تولیدکنندگان ،سبب میشود تولیدکنندگان موجود بتوانند از
بازار بهره بیشتری ببرند.
شکل -3آ و -3ب نشان میدهد واردات ماشینهای دوزندگی صنعتی به کشور به چه نحو است .این شکلها نشان دهندهی
یک نرخ افزایشی در واردات ماشین آلات است .با توجه به کاهش در ورودی تولیدکنندگان افزایش ورود ماشین آلات به کشور به
این معنا است که تولیدکنندگان حاضر و خصوصاً آنهایی که سودده هستند ،در حال افزایش ظرفیت و یا جایگزینی ماشین آلات
قدیمیخود برای بهبود کیفیت هستند.

شکل  : 1آ) مصرف سرانه پوشاک .ب) مصرف سالانه پوشاک به قیمت ثابت و جاری .ج) تور م پوشاک و نساجی .د)ارزش پوشاک
صادرشده از كشورهای مختلف به ایران به دلار [ ]5و ][6
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ب

آ

شکل  : 9آ) تعداد تولیدكنندگان نساجی .ب) مجوزهای صادره برای تولیدكنندگان پوشاک از طرف وزارت صنعت[]7

شکل  :3واردات ماشینآلات دوزندگی صنعتی اتوماتیک و غیر اتوماتیک به كشور به تن[]6

 9-1زنجیرهی ارزش جهانی و خوشهی صنعتی
معمولا فعالیتهایی که سبب ایجاد ارزش در صنعت و یا خدمات میشوند در شبکه ای از سازمانها در مقیاس جهانی انجام
میشوند .این فعالیتها از ایده و طراحی تا فروش و خدمات پس از فروش هستند [ .]1تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش جهانی به
بررسی ابعاد مختلف زنجیره ارزش یک کالا و خدمات بالا میپردازد 1 .بعد تحلیل عبارت اند از:
 -1ساختار ورودی و خروجی :که زنجیره ارزش یک صنعت را نشان میدهد [.]1
 -2دامنه جغرافیایی :که نشاندهنده چگونگی پخشی فعالیتهای یک صنعت در کشورهای مختلف است [.]9
 -3ساختار حکمرانی زنجیره :که نشان دهنده روابط سازمانهای رهبر با سایر سازمانها ،نوع ارتباط سازمانها با یکدیگر
و سازماندهی در زنجیره است ] . [10به طور خلاصه صنعت پوشاک ،یک صنعت خریدار محور است که در آن
رهبران زنجیره صاحبان برند ،خردهفروشان و طراحان بزرگ هستند .این رهبران تعیین میکنند محصول با چه
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ویژگیهایی و توسط چه کسانی تولید شوند .به خصوص با فروپاشی توافق چندجانبه نساجی )MFA(1بعد از سی
سال در سال  ، 2440این رهبران به برون سپاری بخش تولید به کشورهای با قیمت پایین نیروی کار پرداختند.
رهبران زنجیره بعد از این دوره عموما به فعالیتهای با ارزش افزودهی بالا مانند طراحی ،برندسازی ،و بازاریابی
میپردازند[.]11
 -0ارتقا :که نشان میدهد سازمانها چگونه در زنجیره ارزش ،به مراتب بهتر ارزشافزایی حرکت میکنند .انواع ارتقا
عبارت اند از :ارتقا عملکردی ،ارتقا محصول ،ارتقا فرآنید و ارتقا در بازار هدف [.]12 ,9
 -1زمینههای نهادی :که به مطالعه زمینهی اقتصاد محلی و زمینههای اجتماعی موضوع میپردازد [.]1
 -1ذینفعان صنعت :این بخش از مطالعه نشان میدهد چگونه بازیگران محلی یک صنعت در ارتقا آن صنعت نقش ایفا
میکنند [.]1
از طرفی بسیاری از مطالعات به نقش خوشههای صنعتی در رشد و توسعهی تولید اشاره کرده اند .نهادهای محلی مانند
نهادهای آموزشی و دانشگاه ها نهادهای تحقیقاتی و نهادهای مرتبط با صنعت وزارت خانهها و حتی شهرداریها قادر هستند که
جریان اطلاعات و همکاری را بین تولیدکنندگان و سایر بنگاههای درون یک خوشه صنعتی تسهیل کنند [ .]13همکاری و رقابت
بین بنگاههای موجود در یک خوشه به ایجاد خلاقیت و شکل های مختلفی از تقلید در فرم مثبت آن ،کمک خواهد کرد[.]10
یکی از مهم ترین مثالهای موفق خوشههای صنعتی ،خوشههای صنعتی ایتالیا است .یک مثال موفق دیگر مدل چینی آنها است
بیش از  34درصد تولید پوشاک و پارچه چین در سه محلهی صنعتی آنها که نزدیک دریاها بنا شده اند تولید میشوند[.]11
به هر حال بعد از افزایش جهانیسازی خوشههای صنعتی تحت فشار و تغییرات متفاوتی هستند به عنوان مثال بعضی از
آنها دچار بحران های شدید شدند در حالی که بعضی دیگر خیلی موفقیت آمیز با جهانی سازی و افزایش رقابت بین المللی روبرو
شدند [ .]11یک مطالعه نشان میدهد که چین ،ایتالیا را حتی در بازار اولیهی خودش هم دچار رقابت و چالش کرده است.
شهرکهای صنعتی با تکنولوژی پایینتر مانند پوشاک ،نساجی ،محصولات چرمی و مبلمان بیشترین ریسک را متحمل شده اند
و بخش زیادی از تولیدکنندگان آنها مجبور به ترک تولید شده اند ]13[ .بنابراین در چند سال اخیر به مطالعهی تغییر خوشههای
صنعتی بعد از جهانی سازی پرداخته اند .و اینکه آیا خوشههای صنعتی با سرریز دانش و اثرات جانبی تجمیعمحلی قادر هستند
در مقابل جهانیسازی دوام بیاورند[ .]11مطالعات نشان میدهد که نقش خوشهها در زنجیرهی ارزش جهانی متفاوت است و
وابسته به ویژگیهای نهادهای خوشه و استراتژیهای رقابتپذیری آنهاست .براساس این تفاوتها سه مدل برای خوشهها
تشخیص داده شده است [.]11
گروهی از خوشهها متشکل از بنگاههای کوچک با ارزش افزوده کم و فعال در بخش تولید هستند .خیلی از این
تولیدکنندگان بیشتر به بخش مونتاژ میپردازند .بعضی از تولیدکنندگان این خوشهها فعالیتهای تولید خود را به کشورهای با
قیمت کم با نیروی کار مانند چین برون سپاری کرده اند بدین ترتیب فشارهای بین المللی را بر خود کم کرده اند و هزینههای
تولید را کاهش داده اند .اما مسلماً این کاهش هزینه به ضرر تولید کنندگان داخلی خوشه است که فعالیتهای مونتاژ را انجام
میدهند .گروه دیگری از خوشهها گروهی هستند که در واقع با زنجیرهی ارزش جهانی رهبری میشوند آنها بیشتر از بنگاههای
متوسط و بزرگ تشکیل شده اند که لینکهای پسین و پیشین زیادی در درون خوشه خود دارند .این کمپانیها زنجیرهی تأمین
محلی را به عنوان نقطهی قوت تجارت خود میدانند ،زیرا زنجیرهی تأمین محلی برای آنها کیفیت را تأمین میکند و زمان را
کاهش می دهد و قابلیت کنترل بر زنجیره را افزایش میدهد .این ویژگی ها معمولاً با برون سپاری تولید و تولید از راه دور قابل

Multi-Fibre Agreement
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تأمین نیست گرچه ممکن است که زمان و سیستمهای اطلاعاتی به ضرر این زنجیرهها عمل کند .گروه سوم خوشهها ،خوشههایی
هستند که بیشتر باز هم از بنگاه های بزرگ و متوسط تشکیل شده اند و تخصص آنها در محصولات با تکنولوژی بالا و بازارهای با
علاقه وبژه هست .این خوشهها معمولاً فرآیند تولید را برون سپاری میکنند و فقط بخشهای با ارزش افزوده بالا مانند تحقیق و
توسعه ،توسعه محصول ،طراحی ،برند سازی و بازاریابی را درون واحد محلی قرار میدهند[.]11
به منظور مدل سازی این صنعت در این مقاله از روش پویایی شناسی سیستمها استفاده شده است .این روش توسط جی
فروستر 1معرفی شده[ ]19و رویکردی هست که با استفاده از معادلات دیفرانسیل به حل مسئله میپردازد و قادر به بررسی روابط
غیرخطی و روابط پویای بین متغیرها است[ .]24مدلهای زیادی در حوزهی اقتصادی و صنعتی با استفاده از روش پویایی شناسی
سیستمها ارائه شده است [ ،]21اما براساس مطالعات ما تا حالا مدلی برای صنعت پوشاک با استفاده از این روش ارائه نشده است.
از مزایای ترکیب این روش با این صنعت این است که به ما قدرت محاسبه اثر غیرمستقیم متغیرهای اقتصادی و صنعتی و یا
حتی تغییرات فرهنگی در بخش اقتصادی و خروجیهای این صنعت را میدهد .بنابراین اثرات سیاستها ،جهانیسازی و مشکلات
ساختاری قابل تخمین و بررسی است.
ادامهی مقاله به شرح ذیل است :در فصل دوم به معرفی حلقههای علی بین دو بخش تولید و واردات خواهیم پرداخت .
بخش بعدی به ارائهی نمودارهای نرخ و جریان اختصاص داده شده است .فرمولهای لازم و مهم معادلات در این بخش ارائه
خواهند شد .در فصل آخر به بررسی اعتبار مدل و اثر نرخ ارز و تعرفه در مدل فعلی خواهیم پرداخت.

 -9حلقههای علی و معلولی
نمودارهای علی و معلولی مدل حاضر براساس دو زیرسیستم است:
 -1تولید
زیر سیستم تولید از دو بخش تشکیل شده است:
الف) افزایش ظرفیت :این بخش از مدل به توضیح مکانیسمهایی میپردازد که به وسیلهی آنها ظرفیت تولید افزایش یا
کاهش مییابد .رنگ قهوهای نشان دهندهی متغیرهای برون زای مدل است.

شکل  :3حلقه علی ظرفیت تولید

Jay Forrester
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ب) هزینههای تولید :هزینههای تولید در نظر گرفته شده در این مورد مربوط میشوند به هزینههایی مانند نیروی کار،
هزینهی مواد اولیه ،هزینهی اجاره و یا خرید مکان و سایر هزینهها مثل ماشین آلات انرژی و غیره .کاهش هزینهها با افزایش
مقیاس تولید ،افزایش تکنولوژی و مهارت تولیدکنندگان به بهبود بهره وری و سود تولیدکنندگان منجر خواهد شد.
Unit Profit
+

+
Production
Income

Investmnet in
Capital

+

Economy of Scale effect on Income
Unit Production
Cost

Governments Policies
and Structural
Variables

Total
Production

-

Economy of
Scale

+

Income Reduction by Cost

+

شکل  :5حلقه اثرات هزینه
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+

+
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+
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Consumption

شکل : 6اثر اقتصاد مقیاس بر تقاضا و جذابیت

 -9واردات
با ارائه این زیر سیستم در مدل ،قادر به بررسی رقابت واردات با تولید خواهیم بود .در این زیرسیستم قیمت محصول
خارجی ،تعرفهها ،سود واردات ،نرخ ارز و سایر متغیرهای مربوطه و ارتباط آنها با یکدیگر در نظر گرفته شده است .روابط این
متغیرها و پویایی آنها نشان خواهد داد محصول وارد شده نهایی در بازار مصرف در مقایسه با تولیدکننده چه قیمتی خواهد
یافت و در در این زیر سیستم واردکنندگان براساس سود حاصله به افزایش واردات خود خواهند پرداخت.
در شکل 3رابطهی عمومی بین ،رابطهی علی بین متغیرهای زیر سیستمهای تولید و واردات نشان داده شده است .رنگ
قهوهای نشان دهندهی متغیرهای برون زای مدل است .این مدل نشان میدهد که رقابت بین دو بخش تولید داخلی و واردات
برای تأمین بیشتر تقاضا و کسب سهم بیشتری از بازار است .رقابت بین تولیدکنندههای مختلف در مدلهایی با روش سیستم
دینامیکی بررسی شده است .اما این مدل ها عموماً بین دو بنگاه هستند ،و از بُعد کلان به مسأله نگاه نمیکنند.
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شکل  :7حلقههای علی مربوط به واردات

 -3نمودارهای نرخ -جریان
 1-3زیرسیستم تولید
شکل  1و  9نشان میدهد که روابط بین بخش تولید به چه نحو است ،تولید کنندهها مقدار تولید خود در هر فصل را
براساس پیش بینی خود از فصلهای آینده انجام میدهند ،اما آنها نمیتوانند از ظرفیت موجود خود بیشتر تولید کنند .به منظور
افزایش ظرفیت و جایگزینی ماشین آلات قدیمیبا ماشین آلات جدید آنها سودبخشی سرمایه گذاری روی ماشینهای جدید را
ارزیابی میکنند و این سودبخشی سبب میشود که آنها بخشی از درآمد خود را به خرید ماشین آلات جدید اختصاص دهند .در
این مدل ما به میزان وامهایی که به بخش تولیدی پوشاک اختصاص داده شده است و یا تولیدکنندگان از آن بهره بردهاند
نپرداختهایم به این دلیل که اطلاعات دقیقی وجود ندارد که چند درصد این وامها به طور واقعی به خرید ماشین آلات و افزایش
ظرفیتهای تولید اختصاص داده شدهاند.
همچنین تعداد تولیدکنندهها به عنوان یک متغیر برون زا در نظر گرفته شده است و اثر این متغیر روی خرید ماشین آلات
در متغیر درآمد کل لحاظ شده است .ماشینآلات جدید ،نیروی کار و ظرفیت تولید و همچنین تکنولوژی را افزایش میدهد .اما
مازاد تولید سبب میشود که تولیدکنندگان نیروی کار اضافه خود را اخراج و یا تعدیل کنند.
فرمولهای اصلی شکلهای  1و  9به ترتیب زیر آورده شده است :
k

NMEt − EMDt

)(1

∑ = TMk

t=0

NMEt = MePt ∗ TPt
EMDt = TMt /MELt

)(2
)(3

k

LENt − EUCt − ELDt

)(4
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+ Income per
Producers

<Final Imported
Cloths Sale>
Correction
Coefficient

+
Total
Apparel
Production Income

Domestic Apparel Sale
+

Consumption
Data
Potential
Demand
Demand
Coefficient

Total
Producers

<Benefit of
Model>

<Producers
Profit>

<Correction
Coefficient>

<Total
Machinery>

Expected
Sale by
Producers

Expected Sale
Rate

Investment
Profitability

Correction
Level

<Final Price
Total>
me>
<Ti

Final Apparel
Production

<Production
Labor Force>

<Time>

Income per
Machinery

Machine Life

Capital Price
Capital Value

Capacity of
Max Capacity Machinery

<Exchange Rate>

Machine Efficiency
Coefficient

Capacity of
Workers

+
Unused
Capacity
-

<Total
Machinery>

Laboue Efficiency
Coefficient

Working
Coefficient

<Domestic
Apparel Sale>

Unused Labor
Force

+
Producer
Investment on
Machines

Machines for each
Producer

<Laboue Efficiency
Coefficient>

Increase Capital
Debt

Capital
Debt

Capital
Coefficient

 روابط علی بین تقاضا و سرمایهگذاری:3 شکل
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<Machines for
each Producer>
Total
Machinery

<Time>

Exit Machines by
Depreciation
Machine
Expected Life

<Unused
Labor Force>

New Machines
Entery

Average
Labour

Unused Labor
Coefficient
Exit Labour by
Depreciation

Labor Enter by
New Machine
New Machine Use
of Labour

<Average
Labour>

<Exit Machines
by Depreciation>
<Total
Machinery>

<Time>

Production
Labor Force

Exit by Unused
Capacity

<Total Producers>

Average
Technology

Exit Technology by
Depreciation

Apparel
Production
Technology

<Exit Machines
by
Depreciation>

Increase Technology
by New Machine

<Time>

<New Machines
Entery>

New Machine
Technology

 نیروی كار و تکنولوژی، روابط نرخ و جریان ماشینآلات:2 شکل

.در حالیکه متغیرها به شرح زیر هستند و مقیاس آنها در پرانتز ذکر شده است
𝑇𝑀𝑘 : Total Machinery (machine)
𝑁𝑀𝐸𝑡 : New Machine Entry (machine/year)
𝑀𝑒𝑃𝑡 : Machines for each Producer (machine/(number*Year))
TPt : Total Producers (number)
𝑀𝐸𝐿𝑡 : Machine Expected Life in time t (Year)
𝑃𝐿𝐹𝑘 : Production Labor force (labor)
𝐿𝐸𝑁𝑡 : Labor Enter by New Machine (labor/year)
𝐸𝑀𝐷𝑡 : Exit Machines by Depreciation (machine/year)
𝐸𝑈𝐶𝑡 : Exit by Unused Capacity (labor/year)

کل ماشینآلات
ماشینآلات ورودی جدید
ماشین سرمایهگذاری شده به ازای هر
تولیدکننده
کل تولیدکنندگان
عمر ماشین آلات
نیروی کار تولیدی
نیروی کار ورودی به ازای ماشین جدید
خروجی ماشینآلات با استهلاک
خروجی نیروی کار با ظرفیت اضافه

 ورود ماشین آلات جدید.فرمول ماشین آلات کل نشان میدهد که چگونه سرمایه گذاری تحت تأثیر ساختار صنعت است
 فقدان روابط عمودی و افقی و یا.از طریق حاصل ضرب ماشین به ازای هر تولید کننده در کل تولید کنندهها به دست میآید
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همکاریهای و یا قراردادهای همکاری به علاوه قیمت نسبت ًا کم ماشین آلات سبب میشود که تولیدکنندگان ماشینهای خود را
 در حالی که میشود با قراردادهایی آنها بتوانند از.فقط براساس درآمد و یا تخمین تولید و به صورت مستقل خریداری کنند
 بنابراین انتظار داریم که ظرفیت بالایی از ماشین آلات استفاده نشده وجود داشته.ظرفیت خالی سایر تولیدکنندگان بهره ببرند
.باشد و بهره وری کاهش پیدا بکند

Final Unit
Production Price

<Decrease
Capital Debt>
<Final Apparel
Production>

<Annual Rent
Price>
<Total
Producers>

<Production
Labor Force>

Annual Rent
Coefficient

Wage
<Time>

<Total
Producers>
Production Per
Producers

Total Apparel
Production Cost
+

+

Labour Cost

Unit Production
Cost
-

Energy Cost
Economies of Scale
Coefficient
<Material
Price>

<Time>

+
Material Scale Coefficient

Production
Speed
Unit Price of
Material
<Average
Technology>

First Tech

Production
Coefficient

Differrentiation
per Producers

 هزینههای واحد تولید:13 شکل

First Material
Price

Increase in
Material Price

<Time>

First Rent
Price

Material
Price

Annual Rent
Price
Increase in Rent

Material
Inflation

Rent Inflation
<Time>

a

b  هزینه های مواد:11 شکل
ائلیه و اجاره هر تولیدكننده
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First Material
Price

Mate
Pri

Mater
Inflat

<Final Unit
>Production Price

<Unit Price of
>Material

<Final Unit
>Production Price

><Labour Cost

Increase in
Material Price
Labor Cost to Total
Cost Percentage

Material Cost to Total
Cost Percentage

><Time

شکل  :19نسبت هزینههای نیروی كار و مواد اولیه به هزینههای كل

شکلهای  11 ،14و  12نشان دهندهی هزینههایی است که توسط تولیدکننده متحمل میشوند در این مدل هزینهی
سرمایه گذاری ،هزینه اجاره ،هزینهی نیروی کار ،انرژی ،نیروی مواد اولیه مانند پارچه و غیره لحاظ شده است بعضی از این
هزینهها به مقدار تولید مرتبط نیستند در حالی که بعضی دیگر با افزایش مقیاس تولید کاهش پیدا میکنند بنابراین تولیدکنندگان
می توانند از اقتصاد مقیاس بهره ببرند .اقتصاد مقیاس برای تولید پوشاک که در آن تنوع بسیار مهم است یک نکتهی کلیدی است
همان طور که گفته شد تولید پوشاک یک صنعت با استفاده از نیروی کار بالا یعنی کاربر است نیروی کاربر است بنابراین استفاده
از مقیاس سبب می شود قیمت محصول نهایی کاهش پیدا کند .در بین بسیاری از فاکتورهایی که سبب ایجاد اقتصاد مقیاس در
برای تولید کننده میشود ما بیشتر به قیمت مواد اولیه توجه کرده ایم.
فرمولهای مهم این بخش به ترتیب زیرهستند.
)(5
)(6
)(7
)(8
)(9

𝑡𝐷𝐶𝐷 𝑇𝐴𝑃𝐶𝑡 = 𝑈𝑃𝐶𝑡 ∗ 𝐹𝐴𝑃𝑡 + 𝐴𝑅𝑃𝑡 ∗ 𝑇𝑃𝑡 −
𝑡𝑃𝑇𝐹𝑈𝑃𝑃𝑡 = 𝑇𝐴𝑃𝐶𝑡 /
𝑡𝑆𝑃 ∗ 𝑡𝐶𝐿 𝑈𝑃𝐶𝑡 = 𝑈𝑃𝑀𝑡 + 𝐸𝐶𝑡 ∗ 𝑃𝑆𝑡 +
𝑈𝑃𝑀𝑡 = 𝑀𝑃𝑡 ∗ 𝑀𝑆𝐶𝑜𝑡 , 𝑀𝑃𝑡 = 𝑀𝑃𝑡−1 ∗ (1 + 𝑀𝐼𝑡 ), 𝑀𝑃0 = 1500
𝑀𝑆𝐶𝑜𝑡 = (𝑃𝑝𝑃𝑡 /(𝑃𝐶𝑜 ∗ 𝐷𝑝𝑃𝑡 ))^𝐸𝑆𝐶𝑜, 𝑃𝐶𝑜 = 1000, 𝐸𝑆𝐶𝑜 = −0.15

در حالیکه متغیرها به شرح زیر هستند و مقیاس آنها در پرانتز ذکر شده است.
)𝑇𝐴𝑃𝐶𝑡 : Total Apparel Production Cost (toman

هزینه تولید نهایی

)𝐹𝑈𝑃𝑃𝑡 : Final Unit Production Price (toman/garment

قیمت واحد تولیدشده نهایی

)𝑈𝑃𝐶𝑡 : Unit Production Cost (toman/garment

هزینه تولید به ازای واحد

)𝐿𝐶𝑡 : Labor Cost (toman/garment

قیمت نیروی کار
سرعت ولید

)𝑃𝑆𝑡 : Production Speed (dimensionless

قیمت انرژی

)𝐸𝐶𝑡 : Energy Cost (toman/garment
)𝑈𝑃𝑀𝑡 : Unit Price of Material (toman/garment

هزینه مواد اولیه برای واحد تولید

)𝑀𝑃𝑡 : Material Price (toman/garment

قیمت واحد مواد اولیه

)𝑀𝑆𝐶𝑜𝑡 : Material Scale Coefficient (dimensionless

ضریب مقیاس مواد اولیه

)𝑀𝐼𝑡 : Material Inflation (dimensionless

تورم مواد اولیه
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تولید به ازای هر تولیدکننده
ضریب پایه تولید
تنوع به ازای هر تولید کننده
ضریب کاهش هزینه با مقیاس

𝑃𝑝𝑃𝑡 :
Production
per
Producer
))(garment/(number*year
𝑃𝐶𝑜:
Production
Coefficient
))(garment/(year*number
)𝐷𝑝𝑃𝑡 : Differentiation Per Producer (dimensionless
Coefficient

Scale

of

𝐸𝑆𝐶𝑜:
Economies
)(dimensionless

 9-3زیرسیستم واردات
در شکل  13و  10نمودار نرخ – جریان زیرسیستم واردات را نشان میدهد .دو رابطهی مهم در این شکلها به شرح زیر
است:
 -1سود واردکنندهها سبب افزایش مقدار واردات پوشاک میشود ،اما مقدار فروش نهایی بستگی به جذابیت نسبی
محصول و ارد شده به محصول تولید شده است .بنابراین با کاهش جذابیت و افزایش در موجودی انبار ،نرخ محصول
وارداتی نیز کاهش مییابد.
 -2سود واردکننده ها به وسیله قیمت پوشاک وارداتی و قیمت پذیرفته شده پوشاک وارداتی در بازار داخل به دست
میآید .اولی به قیمت جهانی پوشاک -نرخ تعرفه -نرخ قیمت دلار بستگی دارد .برای به دست آوردن دومی ما قیمت
محصول داخلی و ضریبی را در نظر گرفتیم و قیمت قابل قبول مشتری برای محصول وارداتی به دست آمده است.
نسبت جذابیت وابسته به قیمت ،کیفیت و تنوع است .ارتباط بین این متغیرها در شکلهای  11و  11نشان داده شده است.
فرمولهای مهم بخش واردات عبارت اند از:
𝑇𝐼𝐴𝑘 = 𝑇𝐼𝐴0 + ∑𝑘𝑡=1 𝐼𝐼𝐶𝑡 , 𝑇𝐼𝐴0 = 5𝑒 + 6
𝐼𝐼𝐶𝑡 = 𝐼𝐼𝐼𝑡 /𝐹𝐼𝐴𝑃𝑡 − 𝐼𝐶𝐼𝑡−1
𝑡𝑆𝐶𝐼𝐹 𝐼𝐶𝐼𝑡 = 𝑇𝐼𝐴𝑡 −
𝐹𝐼𝐶𝑆𝑡 = 𝐼𝑓 𝐴𝑅𝑡 < 𝑀𝑆𝐶𝑜𝑡 ,
𝑡ℎ𝑒𝑛 𝐹𝐼𝐶𝑆𝑡 = 𝑇𝐼𝐴𝑡 ∗ 𝐴𝑅𝑡 ,
𝑒𝑙𝑠𝑒 𝐹𝐼𝐶𝑆𝑡 = 𝑇𝐼𝐴𝑡 .
𝑡𝐴𝐷𝑆
= 𝑡𝑅𝐴
) 𝑡𝐴𝐷𝑆 (𝑆𝐼𝐴𝑡 +
𝑆𝐷𝐴𝑡 = 𝐷𝐴𝑄𝑡 + 𝑃𝐴𝐷𝑡 − 𝑅𝐷𝑃𝐼𝑡 ,
𝑡𝐼𝑃𝐼𝑅 𝑆𝐼𝐴𝑡 = 𝐼𝐴𝑄𝑡 + 𝐼𝐴𝐷𝑡 −

)(10
)(11
)(12
)(13
)(14
)(15
)(16
)(17), (18

𝑡𝑇𝑃𝐹
𝑡𝐼𝐻

= 𝑡𝐼𝑃𝐷𝑅 ,

𝑡𝑃𝐴𝐼
𝑡𝐼𝐻

= 𝑡𝐼𝑃𝐼𝑅

متغیرهای مهم این بخش به شرح زیر است:
)TIAt : Total Imported Apparel (garment

کل پوشاک وارد شده

)IICt : Increase in Imported Garment (garment/year

تغییر در پوشاک وارد شده
قیمت پوشاک وارد شده به تومان

)FIAPt : Final Imported Apparel Price (toman/garment
)ICIt : Imported Apparel Inventory (garment/year

انبار محصول وارداتی

)FICSt : Final Imported Garment Sale (garment/year

فروش نهایی محصول وارد شده
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MSCot : Market Share Coefficient (dimensionless)

سهم محصول وارداتی از بازار

AR t : Attractiveness Ratio (dimensionless)

نسبت جذابیت محصول وارداتی به محصول داخلی

IAPt : Imported Acceptable Price (toman/garment)

قیمت مورد پذیرش محصول وارد شده

ICot : Investment Coefficient (dimensionless)
IAPDot
:Imported
(dollars/garment)

Apparel

Price

ضریب سدمایهگذاری
Dollars

ارزش کل محصول صادرشده از کشورهای مختلف به ایران به
دلار

SDAt : Satisfaction from Domestic Apparel
(1/garment)
SIAt : Satisfaction from Imported Apparel
(1/garment)
DAQ t : Domestic Apparel Quality (1/garment)

رضایت از محصول داخلی
رضایت از محصول وارداتی
کیفیت محصول داخلی

IAQ t : Imported Apparel Quality (1/garment)

کیفیت محصول وارداتی

IADt : Imported Apparel Differentiation (1/garment)

تنوع محصول وارداتی

RIPIt : Relative Imported Price to Income (1/garment)
RDPIt : Relative Domestic Price
(1/garment)
HIt : Household Income (toman)

to

Income

نسبت قیمت محصول واردشده به درآمد
نسبت قیمت محصوا داخل به درآمد
درآمد خانوار

PADt : Produced Apparel Differentiation (1/garment)

تنوع محصول تولید شده

 اگرچه در دنیای. زیرا دادههای دقیقی در این حوزه وجود ندارد،برای تخمین پارامترها از نظر خبرهها استفاده شده است
. پویایی این پارامترها در نظر گرفته نشده است، اما در این مدل،واقعی بسیاری از این پارامترها با زمان تغییر می کنند

 به دست آوردن ارزش پوشاک صادرشده به كشور:13 شکل
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TI
Coefficient

Total
Imported
Apparel

Increase in Imported
Cloths

ICI
Coefficient

<Exchange Rate>

<Imported
Apparel Price
(Dollars)>

Final Imported
Apparel Price

Tarrif

Imported Cloths
Inventory

Increase Investment
in Import

Final Imported
Cloths Sale

Total Income of
Imported Cloths

Market share
Coefficient

<Time>
Investment
Coefficient

<Time>

<Attractive
Ratio>

Import Market
Share

Importers
Benefit

<ICI Coefficient>
<Potential
Demand>

Imported
Acceptable Price
<Final Price
Total>

Imported Price
Coefficient

<Time>

<Total Imported
Apparel>

 روابط مربوط به افزایش و یا كاهش واردات:13 شکل

Produced Apparel
Differentiation

Satisfaction from
Domestic Apparel

<Relative Domestic
Price to Income>

Imported Apparel
Differentiation

<Time>

Attractiveness
Ratio

Satisfaction from
Imported Apparel

Imported Apparel
Quality

Domestic
Apparel Quality

<Relative Imported
Price to Income>

 نمودار جذابیت:15 شکل

 روابط مربوطه برای به دستآوردن جذابیت قیمتی كالا:16 شکل
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 -3نتایج و تحلیل سناریوها
 1-3اعتبارسنجی مدل
چک کردن ثبات واحدها اولین مرحله برای اعتبار سنجی مدل است .به عنوان هستة مهم بررسی اعتبارسنجی قابلیت
بازتولید دادههای تاریخی توسط مدل بررسی شده است[ .]24این تست نشان میدهد که مدل به خوبی قابلیت بازتولید رفتار
متغیرهای مهم را دارد .اعتبار مدل تولید شده در شکل  13نشان داده شده است .متغیر رفرنس مُد ( )Reference Modeدادههای
تاریخی ،و متغیر فاینال ایمپلیمنتیشن ( )Final Implementationرفتار مدل را ارائه دادهاند .بعلاوه رفتار کیفی متغیرهای مدل
برای بعضی متغیرها با اطلاعات خِبرهها اعتبارسنجی شده است.

شکل  :17دادههای تاریخی و نتایح مدل برای دو متغیر ارزش محصول صادر شده به كشور و ماشینآلات جدید

تست نرمالیتیه اندرسون دارلینگ برای خطاهای متغیر ورودی ماشین آلات و ارزش دلاری واردات نشان میدهد که رفتار
مدل قابل قبول است.
 9-3نتایج شبیه سازی تحت تعرفههای مختلف
دولتها در کشور ما در اکثر اوقات از سیاست جایگزینی واردات پیروی میکردند .این سیاست از زمان رضاشاه تا به امروز
ادامه داشته است[ .]22بعد از انقلاب اسلامی نیز مرکز تهیه و توزیع کالا برای کنترل واردات تشکیل شد .این سیاستها کمک
میکرد که این صنعت با وجود مشکلات فراوان بتواند به تولید خود ادامه دهد در دورهی آقای خاتمی سیاستهای آزاد سازی
بیشتری پیگیری شد .خصوصی سازی شرکت های دولتی خصوصاً در حوزه پارچه پیگیری شد .مرکز تأمین فعالیت خود را پایان
داد و نرخ تعرفهها از  244درصد به  94درصد کاهش پیدا کرد .البته در سال  1311دوباره به صد در صد رسید .در سال 2410
ایران و ترکیه یک قرارداد تعرفه ای ترجیحی امضا کردند .هر کشور متعهد شد تعرفه خود را در بعضی کالاها کاهش دهد .پوشاک
نیز جزء کالاهایی بود که تعرفه ی ورود آن به ایران کاهش یافت .این قرارداد از طرف تولید کنندگان مورد اعتراض قرار گرفت و
دولت پوشاک را از متن این قرارداد حذف کرد[ .]0در مدل حاضر ،ما میتوانیم اثر تعرفهها را در تولید و سهم بازار بررسی بکنیم.
باید توجه کرد که براساس تحقیقات مصرف کننده داخلی به قیمت حساسیت بالایی دارد[ .]23و همین سبب میشود که مصرف
کننده با افزایش قیمت پوشاک و کفش مصرف آن را کاهش دهد یا محصول با قیمت پایین را جایگزین کند.
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شکل  :13اثر تعرفه بر خروجیهای مدل

همان طور که گفته شد تعرفه پوشاک صد درصد میباشد اما وارد کنندگان عموماً چنین تعرفهای را پرداخت نمیکنند .در
عوض  34درصد کمیسیون به واردکنندگان قاچاق پرداخت میکنند .در این مدل در نظر گرفته ایم که واردکنندگان بین صد تا
دویست درصد تعرفهها را پرداخت بکنند ،و از طرفی میزان افزایش سرمایهگذاری آنها ممکن است تحت تاثیر این تغییرات قرار
بگیرد .به منظور لحاظ تمام این تغییرات از ابزار تحلیل حساست استفاده شده است .شکل  11نشان میدهد که با تعرفههای
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مختلف میزان ارزش واردات و سهم محصول داخلی از بازار در بیشتر حالتهای حاصل در تحلیل حساسیت کاهش مییابد.
افزایش قیمت هم مصرف کل و هم واردات را کاهش میدهد .افزایش قیمت محصول وارداتی سبب میشود مصرف کل کاهش
یابد اما به علت تمایل مصرف کننده به محصول خارجی ،تمام این محصول به فروش میرسد و به علت کاهش کل مصرف ،میزان
فروش محصول داخلی کاهش مییابد.
 3-3نتایج شبیه سازی با تغییر نرخ ارز
در کشور عموماً دولتها تلاش کردند که نرخ ارز را در یک مقدار اسمی ثابت نگه دارند .این نرخ ممکن است با بقیه شرایط
اقتصادی کشور متناسب نباشد[ .]20از آنجایی که در بیشتر اوقات واردکنندگان ،خصوصا کوچکترها نمیتوانند ارز با نرخ اسمی
را تهیه کنند و از نرخ ارز بازار سیاه استفاده میکنند ،ما نیز در مدل نرخ ارز بازار سیاه را در نظر گرفتهایم .برای بررسی نرخ ارز
دو سناریو مدل شده است .در این دو سناریو فرض کردهایم که نرخ ارز به صورت سالانه  14درصد و یا  24درصد افزایش پیدا
میکند .رشد  14درصدی شبیه به نرخ ارز فعلی در میآید اما نرخ رشد  24درصدی از نرخ رشد ارز موجود اختلاف فاحشی دارد.
شکل  19نرخهای مختلف ارز را نشان داده است.
از آنجایی که فاکتورهای دیگر مانند مواد اولیه ،اجاره ،دستمزد و میزان مصرف خانوار با تغییر نرخ ارز تغییر میکند[،]20
اثر افزایش و کاهش نرخ ارز بر این عوامل وارد شده است .در این بخش ،فرض کرده ایم که ساختار تغییر نمیکند و صادرات نیز
معنی دار نیست .باید ذکر شود که این مدل قابلیت بررسی تغییرات ناگهانی نرخ ارز را نداریم .به این علت که این تغییرات عواقب
متفاوت و عدم قطعیتهایی را برای ما در اقتصاد تحمیل میکند که در محدودهی مطالعهی این مقاله نیست .در شکل  19نشان
داده شده است ،قیمت نهایی محصول تحت سناریوهای مختلف نرخ ارز به ارزش دلاری چه تغییری میکند .به نظر میرسد که
با نرخ رشد  14درصدی محصول داخلی چندان قدرت رقابت با محصول وارداتی را ندارد.

شکل  :12نرخ ارز با سناریوهای تعریف شده و قیمت محصول تولید شدهی داخلی به دلار

به هر حال نتایج نشان میدهد که بازار داخلی با نرخ ارزی که رشد سالانه  24درصدی دارد ،شرایط بهتری را برای
تولیدکنندگان نخواهد داشت .نتایج شکل  24نشان می دهد که مقدار واردات ماشین آلات ،تحت شرایط رشد نرخ ارز  24درصدی
مقادیر کمتری دارند .اما از آنجایی که قیمت محصول افزایش پیدا میکند فروش محصول داخلی در بازار داخل ،نیز کاهش پیدا
کرده و نیروی کار کم میشود .این شواهد کامل ًا نشان میدهد که با وجود افزایش در نرخ ارز و کاهش واردات این افزایش نمیتواند
کمکی به تولیدکننده داخلی بکند .بنابراین بدون یک بازار جهانی وسیع افزایش نرخ ارز سود چندانی به تولید کنندهها نخواهد
رساند .در مجموع ،تغییر نرخ ارز به منظور حمایت از صنعت باید با دقت فراوانی اعمال شود از آنجایی که علاوه بر صنعت پوشاک،
کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد.
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شکل  :93نتایج متغیرهای مدل با سناریوهای مختلف نرخ ارز

 -5نتیجهگیری
همان طور که گفته شد از صنعت پوشاک به عنوان موتور متحرکه توسعه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یاد
میشود .با وجود اینکه بسیاری از کشورهای آسیایی با نقش آفرینی در زنجیرهی ارزش جهانی بعد از حذف موانع تعرفهای
توانستند به توسعه دست پیدا بکنند ،تولید کنندههای ایرانی با از دست رفتن سهم بازار داخلی خود روبرو بودند .
فاکتورهای زیادی نقش اساسی در افت سهم بازار ،بازی میکنند .فعالان این صنعت ثابت بودن نرخ ارز در سالهای مختلف
و قاچاق را به عنوان چالشهای اعظم این صنعت برمیشمرند .این مقاله یک مدل پویا ارائه میدهد تا به بررسی و تجزیه و تحلیل
صنعت پوشاک در ایران بپردازد .مدل نشان میدهد که رابطهی بین متغیرهای بخش تولید و واردات به چه نحو است .این دو
زیرسیستم پویا و پیچیده هستند و تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی و ساختاری هستند .
تأثیر تغییر در نرخ تعرفه و نرخ ارز در این مدل بررسی شده است .خروجی مدل نشان میدهد که با افزایش نرخ ارز مقدار
واردات کاهش پیدا میکند ولی به علت عدم آمادگی برای صادرات ،تولیدکنندهها از این سیاست بهره نخواهند برد .زیرا هزینههای
تولید افزایش پیدا خواهد کرد و تقاضای داخل و در نتیجه تولید آنها متعاقباً کاهش مییابد .
نرخ تعرفه نیز به نفع تولید نخواهد بود .افزایش قیمت هم مصرف کل و هم واردات را کاهش میدهد .افزایش قیمت محصول
وارداتی سبب می شود مصرف کل کاهش یابد اما به علت تمایل مصرف کننده به محصول خارجی ،تمام این محصول به فروش
میرسد و به علت کاهش کل مصرف ،میزان فروش محصول داخلی کاهش مییابد.
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به منظور حمایت و قدرتمندسازی این تعداد زیاد تولید کنندهی خرد و کوچک که معمولاً توانایی کافی برای این رقابت
.شدید بعد از جهانی سازی را ندارند تغییر ساختار این صنعت بسیار ضروری است
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چکیده
با گرم شدن جهانی و آلودگی محیطزیست ،راهکارهای مختلفی برای کاهش آلودگی مطرح شده است .یکی از این
راهکارها ،طرح مالیات کربن است .این مقاله یک زنجیره تامین سهسطحی را مورد بررسی قرار میدهد که اثر طرح مالیات
کربن را بر روی برنامهریزی این زنجیره بررسی میکند .در زنجیره تامین مورد بررسی ،فرض میشود که تامین کننده دو
روش حمل ونقل با انتشار کربن کم و زیاد و تولیدکننده دو روش تولید با انتشار کربن کم و زیاد در اختیار دارد .برای
تحلیل رفتار هر عضو زنجیره در این مقاله از رویکرد پویایی سیستم و با هدف مینیمم کردن هزینهها استفاده شده است.
نتایج نشان میدهد که هرچه میزان مالیات کربن بالاتر میرود ،مدیریت با هدف مینیمم کردن هزینهها از روشی که
میزان انتشار کربن کمتری دارد استفاده میکند.

واژههای کلیدی :پویاییشناسی سیستمها ،مدیریت زنجیره تامین سبز ،مالیات کربن

 -1مقدمه
صنعتیسازی باعث افزایش آلودگی جهانی ،افزایش مقدار انتشار دیاکسید کربن و نهایتا گرمایش جهانی میشود .به
همین دلیل در سال  7991پروتکل کیوتو برای تثبیت غلظت گازهای گلخانهای در جو در یک سطح به تصویب رسید تا بتواند
مانع از دخالتهای خطرناک انسان در سیستم آبوهوایی شود[ .]7در چنین شرایطی بیشتر شرکتهای صنعتی به خصوص
تولیدکنندگان باید عوامل محیط زیستی را در مدیریت عملیات داخلی و مدیریت زنجیره تامین خود در نظر بگیرند[ .]2از این
رو مفهوم جدیدی تحت عنوان مدیریت زنجیره تامین سبز مطرح شد[ .]3تعریفی که بیشترین استفاده را در ادبیات دارد،
تعریفی از ) Srivastava(2007است که مدیریت زنجیره تامین سبز را به این صورت تعریف می کند :افزودن مسائل
محیطزیستی به مدیریت زنجیره تامین از جمله طراحی محصول ،انتخاب تامینکننده ،فرآیند تولید ،ارسال محصول نهایی به
مصرفکننده و همچنین مدیریت محصول در انتهای دوره مصرف و طول عمر آن[ .]4در نظر گرفتن کاهش انتشار کربن یکی از
مهمترین ملاحظات محیطزیستی در مدیریت زنجیره تامین سبز است و مالیات کربن یکی از ابزارهای اصلی برای کاهش انتشار
جهانی است[ .]5 ,3با توجه به پیچیدگیهای زنجیره تامین در فضای غیرقطعی در این مقاله از رویکرد پویایی سیستم برای
 7دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

 2و * نویسنده مسئول :دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد

94

SYSTEMDYNAMIC02_010

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109

مدلسازی زنجیره تامین سبز استفاده شده است .پویایی سیستم بهتر میتواند جریان مواد و اطلاعات را در مدیریت زنجیره
تامین بیان کند و میتواند به طور کامل انواع مختلفی از عوامل تاثیرگذار در داخل و خارج سیستم را منعکس کند[ .]6بنابراین
این مقاله به بررسی تاثیر سیاست مالیات کربن بر تصمیمگیری و برنامهریزی مدیران در یک زنجیره تامین سبز پرداخته است.
در ادامه این مقاله در بخش دوم مروری بر ادبیات انجام شده و نوآوری تحقیق بیان شده است .در بخش سوم مدل پویایی
سیستم مورد بررسی ارائه شده است و نتایج روی یک داده آزمایشی بررسی و تحلیل شدهاند .بخش چهارم شامل جمعبندی
نتایج حاصل از تحقیق است.

 -2مرور ادبیات
در این بخش ،به بررسی پژوهشهای صورت گرفته در رابطه با کاهش انتشار کربن و طرح مالیات کربن پرداخته شده
است .در رابطه با انتشار کربن در زنجیره تامین ،بسیاری از محققان تحقیقاتی را با روشهای مختلف انجام دادهاند .برای
مثال  Sundarakaniو همکاران [ ]1مدلی را برای کاهش انتشا ر کربن در زنجیره تامین با استفاده از الگوریتم لاگرانژ و مدل
حملونقل  eulerارائه کردهاند.
دو طرح مالیات کربن و تجارت انتشار پرکاربردترین نوع قانونگذاری در رابطه با کاهش انتشار هستند که در سراسر دنیا
مورد استفاده قرار میگیرند که در ادبیات هم به آنها پرداخته شده است .اما به کارگیری طرح مالیات کربن راحتتر از انتشار
کربن است[ .]8تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده است را میتوان به دو دسته تقسیم کرد .دسته اول مقالاتی که با استفاده
از مدلهای ریاضی به بررسی این طرح پرداخته اند و دسته دوم مقالاتی هستند که از رویکرد پویایی سیستم برای بررسی طرح
مالیات کربن استفاده کردهاند که از جمله این مقالات میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
 Linو همکاران[ 9 ،]3سناریو با نرخ های مالیات کربن مختلف و صنایع مختلف مشمول مالیات در نظر گرفته است و
تاثیر سیستم مالیات کربن بر انرژی ،محیطزیست و اقتصاد بررسی میکنند Meng .و همکاران [ ]9اثر اقتصادی و
محیطزیستی مالیات کربن در استرالیا را ارزیابی میکنند Frey .و همکاران [ ]71اثرات اقتصادی و محیطزیستی سطوح
مختلف مالیات کربن در اوکراین را با استفاده از مدل تعادل کلی قابل محاسبه تحلیل میکنند Wang .و همکاران [ ]77رابطه
بین عملیات شرکت ها در زنجیره تامین و سیاست های مالیات کربن را تحلیل کردهاند Dong .و همکاران [ ]72تاثیر
احتمالی مالیات کربن بر کاهش کربن و زیان های اقتصادی در  31استان چین را پیش بینی میکنند.
 Trappeyو همکاران [ ]7از یک مدل پویایی سیستم برای مینیمم کردن انتشار کربن محصولات همزمان با کنترل
هزینه تولید در طول برنامهریزی تولید و طراحی محصول سبز استفاده میکنند و به این نتیجه میرسند که روش پویایی
سیستم برای مسائل مربوط به انتشار کربن رویکرد مناسبی است ]73[ Kaggwa .اثر بالقوه مالیات کربن بر روی بیکاری در
آفریقای جنوبی در میانمدت تا بلندمدت را با استفاده از رویکرد پویایی سیستم بررسی میکند]74[ Jeong .یک مدل پویایی
سیستم برای صنعت آهن و فولاد در کره جنوبی را ارائه کرده است که اثر نرخ های مختلف مالیات کربن را مورد بررسی قرار
میدهد.
تاکنون اثر نرخ های مختلف مالیات کربن بر روی رفتار هر عضو زنجیره و بهینهسازی میزان هزینهها ،در فضای غیرقطعی
با اس تفاده از رویکرد پویای سیستم مورد بررسی قرار نگرفته است که در این مقاله به این موضوع پرداخته شده است.

 -3مدلسازی ،بررسی و تحلیل دادهها
در این مقاله یک زنجیره تامین سه سطحی متشکل از تامین کننده ،تولیدکننده و عمدهفروش در نظر گرفته شده است
که در نرمافزار ونسیم شبیهسازی شده است .در این زنجیره تامین فرض میشود که یک نوع کالا در یک سایت تولیدی ،تولید
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میشود .تقاضا برای کالای مورد نظر غیر قطعی است و دارای توزیع احتمالی نرمال است و از بیرون زنجیره وارد سیستم
میشود .و با یک تاخیر اطلاعاتی  smooth Nپیشبینی میشود و به توزیعکننده سفارش داده میشود .فروش محصول توسط
توزیعکننده انجام میشود و میزان فروش به اندازه مینیمم میزان موجودی توزیعکننده و میزان تقاضا خواهد بود .توزیعکننده
بر اساس میزان موجودی خود و میزان تقاضا ،به تولیدکننده سفارش میدهد و تولیدکننده نیز براساس میزان سفارشات رسیده
از توزیع کننده و میزان موجودی محصول نهایی ،اقدام به تولید خواهد کرد و براساس میزان تولید و میزان موجودی موادخام
اقدام به سفارش مواد اولیه به تامینکننده میکند .تامینکننده دو روش برای ارسال مواد اولیه به تولیدکننده در اختیار دارد:
روش اول که میزان انتشار کربن آن کم ولی هزینه حملونقل آن زیاد است و روش دوم که میزان انتشار کربن بالایی دارد اما
هزینه حمل ونقل پایینی دارد .تولیدکننده هم دو روش برای تولید محصول دارد :روش اول که میزان انتشار کربن پایینی دارد
ولی هزینه تولید آن بالاست و روش دوم که میزان انتشار بالایی دارد اما هزینه تولید آن کم است .هزینههایی که در این
زنجیرهها در نظر گرفته شده است عبارتند از  :هزینه سفارشدهی ،هزینه تولید ،هزینه نگهداری ،هزینه حملونقل و هزینه
مالیات کربن .همچنین میزان انتشار کربن برای هر عضو زنجیره محاسبه شده است .در گام اول میخواهیم با در نظر گرفتن
میزان انتشار کربن و هزینههایی که ذکر شد ،کل هزینهی زنجیره را با استفاده از گزینه  optimizationدر نرمافزار ونسیم،
مینیمم کنیم و در گام بعدی رفتار هر عضو زنجیره را در قبال سیاست مالیات کربن بررسی کنیم.
در این قسمت مدل شبیهسازی شده زنجیره تامین در نرمافزار ونسیم در شکل  7نشان داده شده است .مدل زنجیره
تامین مورد بررسی در این مقاله ،برگرفته از مقاله [ ]75است .روابط علت و معلولی و روابط ریاضی بین متغیرها در قالب
نمودارهای حالت و جریان بررسی شدهاند .تامینکننده دو روش برای ارسال مواد خام به تولیدکننده در اختیار دارد .روش اول
هزینه حمل ونقل بالا اما میزان انتشارکربن آن پایین است و روش دوم هزینه حملونقل پایین و میزان انتشار کربن بالایی دارد.
نرخ ارسال ،7نرخ حملونقل به روش اول و نرخ ارسال ،2نرخحملونقل به روش دوم است .تولیدکننده نیز دو روش برای تولید
در اختیار دارد .روش اول هزینه تولید بالا و میزان انتشار پایینی دارد و روش دوم هزینه تولید پایین و میزان انتشار بالایی دارد.
نرخ تولید ،7نرخ تولید به روش اول و نرخ تولید ،2نرخ تولید به روش دوم است.
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شکل  .1مدل زنجیره تامین

در شکل  2و شکل  3هزینه های سیستم نشان داده شده است .در شکل  ،2مجموع هزینههای تولید و نگهداری محصول
نهایی ،7هزینه تولید و نگهداری محصول نهایی به روش اول است .مجموع هزینههای تولید و نگهداری محصول نهایی ،2هزینه
تولید و نگهداری محصول نهایی به روش دوم است .مجموع هزینه سفارشدهی و نگهداری مواد خام ،7هزینه سفارشدهی و
هزینه نگهداری مواد خام به روش اول و مجموع هزینه سفارشدهی و نگهداری مواد خام ،2هزینه سفارشدهی و هزینه
نگهداری مواد خام به روش دوم است .در شکل ،3هزینههای تامینکننده ،توزیعکننده و کل هزینههای سیستم و کل هزینه
زنجیره تامین نشان داده شده است .هزینههای سیستم ،مجموع هزینه های تامینکننده ،تولیدکننده و توزیعکننده میباشد..
هزین ه انتشار کربن نیز به صورت ضرب میزان کل انتشار کربن در قیمت کربن محاسبه میشود .هزینه کل زنجیره نیز مجموع
هزینههای سیستم و هزینه انتشار است.

شکل  .2هزینههای تولید ،نگهداری و سفارشدهی تولیدکننده

02

SYSTEMDYNAMIC02_010

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109

شکل .3هزینههای تامینکننده ،توزیعکننده و هزینه کل سیستم

در شکل  4و  5مدل شبیهسازی شده میزان انتشار کربن در زنجیره تامین ذکر شده است .میزان انتشار کربن کل زنجیره
حاصل جمع میزان انتشار تولیدکننده ،تامینکننده و توزیعکننده است .میزان انتشار تولیدکننده حاصل جمع میزان انتشار
حاصل از نگهداری موجودی محصول نهای ی ،میران انتشار حاصل از نگهداری موجودی مواد خام و میزان انتشار حاصل از تولید
محصول است .میزان انتشار تامینکننده حاصل جمع میزان انتشار کربن ناشی از نگهداری موجودی و میزان انتشار کربن ناشی
از حملونقل است و میزان انتشار توزیعکننده حاصل جمع میزان انتشار کربن ناشی از نگهداری موجودی و میزان انتشار کربن
ناشی از حملونقل است.

شکل  .9میزان انتشار تامینکننده و تولیدکننده
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شکل  .0میزان انتشار توزیعکننده و تامینکننده

هدف این مقاله مینیمم کردن میزان هزینههای سیستم است .به همین دلیل از گزینه  optimizationدر نرم افزار
 vensimنسخه  DSSاستفاده شده است .در ابتدا مدل را برای مدت زمان  51هفته شبیهسازی میکنیم .میخواهیم بررسی
کنیم با هدف مینیمم کردن هزینهها ،تامینکننده و تولیدکننده از کدام روش حملونقل و کدام روش تولید استفاده میکنند.
برای این منظور از  2متغیر  switch1و  switch 2که مقادیر بین صفر و یک را میگیرند استفاده شده است .اگر  switch 1و
 ،switch 2یک باشد ،روش اول تولید و روش اول حملونقل انتخاب میشود و اگر صفر باشند روش دوم انتخاب میشود و اگر
عددی بین صفر و یک مانند  1,6باشد در  1,6سال روش اول انتخاب میشود و در باقی سال روش دوم انتخاب میشود .مدل را
برای مقادیر مختلف قیمت کربن ،بهینه سازی میکنیم .هزینه کل زنجیره به عنوان متغیر  payoffو متغیرهای  switch1و
 switch2به عنوان پارامترهای بهینهسازی استفاده شده است .پس از انجام بهینهسازی ،نتایج زیر بدست آمده است.
همانطور که در جدول  7مشاهده میشود ،در قیمت کربن  ،5مقادیر  switchنزدیک به صفر هستند ،یعنی روش دوم
حمل ونقل و روش دوم تولید که هزینه کمتر ولی انتشار کربن بیشتری دارند انتخاب میشوند .هرچه قیمت مالیات کربن بالاتر
میرود ،مقادیر متغیرهای switch1و  switch2به مقدار  7نزدیک میشوند و تامینکننده و تولیدکننده از روشی که انتشار
کربن کمتری دارد ،بیشتر استفاده میکنند که در قیمت  ،25تامین کننده و تولیدکننده به طور کامل از روش اول که میزان
انتشار کربن کمتری دارد استفاده خواهند کرد.
جدول .1نتایج شبیهسازی با مقادیر مختلف قیمت کربن
نتایج شبیهسازی

انواع مالیات کربن

Switch1= 0.13, switch2= 0

=5قیمت کربن Simulation 1:

Switch1= 0.69, switch2= 1

=10قیمت کربن Simulation 2:

Switch1= 1, switch2= 1

=25قیمت کربن Simulation 3:
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شکل  6میزان انتشار کربن تولیدکننده در  3شبیهسازی را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،میزان انتشار
کربن زمانی که مالیات کربن  25دلار است ،از همه کمتر است.

شکل  .6میزان انتشار تولیدکننده

شکل  1هزینههای سیستم را با مقادیر مختلف قیمت کربن نشان میدهد .ملاحظه میشود که هرچه قیمت کربن بالاتر
میرود هزینهها سیستم بالاتر می رود زیرا روشی که انتشار کربن پایین و هزینههای سیستم (هزینه حملونقل و هزینه تولید)
بالایی دارد انتخاب شده است.

شکل  .7هزینههای سیستم

 -0نتیجهگیری
در این مقاله یک مدل زنجیره تامین سه سطحی در فضای غیرقطعی مورد بررسی قرار گرفت که در آن ،تامینکننده و
تولیدکننده هرکدام دو روش برای حملونقل و دو روش برای تولید در اختیار دارند .هزینههای هریک از اعضای این زنجیره به
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 در این مقاله به بررسی رفتار هریک از اعضای زنجیره تحت مقادیر.به علاوهی میزان انتشار کربن کل زنجیره محاسبه شد
 درoptimization  برای مینیمم کردن هزینهها از گزینه. پرداخته شد،مختلف قیمت کربن همزمان با مینیمم کردن هزینهها
 اعضای زنجیره از روشی که میزان، در انتها مشخص شد که هرچه قیمت کربن بیشتر میشود.نرم افزار ونسیم استفاده شد
 از نتایج این پژوهش میتوان برای.انتشار کربن پایینتری دارد استفاده میکنند و سعی در کاهش انتشار کربن خواهند داشت
 همچنین میتوان رفتار هریک از اعضای.کمک به تصمیم گیری بهتر مدیران برای تعیین قیمت مناسب کربن استفاده کرد
 در مطالعات آتی میتوان مکانهای مختلف تولید.زنجیره را در مقابل مقادیر مختلف قیمت کربن مورد بررسی و تحلیل قرار داد
.وانبارهای مختلف و همچنین تعداد بیشتری روش تولید و روش حملونقل را در نظر گرفت
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ارائه مدل پویاییشناسی سیستم برای تحلیل تأخیر پروژههای عمرانی
آروین آشفته ،*1مهدی تقیزاده ،2ایمان

ناطقی3

سازمان مدیریت صنعتی،
دانشگاه صنعتی شریفmehditaqizadeh@gmail.com ،
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیnateghiiman@gmail.com ،
arvinashofteh@gmail.com

چکیده
حجم وسیعی از پروژههای عمرانی با تأخیر مواجه میگردند که علاوه بر افزایش هزینههای تحمیلشده بابت هزینههای ثابت
به عدمالنفع ناشی از تأخیر در بهرهبرداری نیز منجر میگردد .ازاینرو شناسایی علل تأثیرگذار بر تأخیر پروژههای عمرانی
و همچنین ارتباط آنها و سازوکار اثرگذاری روی زمان تکمیل پروژه میتواند کمک مناسبی برای ذینفعان پروژه در
جلوگیری از وقوع این تأخیر و ضرر و زیان ناشی از آن باشد .این مقاله با هدف ارتقای مدل ذهنی عوامل درگیر در پروژه،
مدلی مفهومی برای درک ساختار ایجادکننده تأخیر در پروژههای عمرانی با رویکرد پویاییشناسی سیستمها ارائه میکند
که می تواند مورد استفاده کلیه ذینفعان پروژههای عمرانی قرار گیرد و همچنین به عنوان مبنایی برای پژوهش های کمی
آتی مورد استفاده قرار گیرد.
واژههای کلیدی :تفکر سیستمی ،مدیریت پروژه ،منابع مالی ،بهرهوری.

 -1مقدمه
تأخیر در پروژهها از اهمیت بهسزایی برخوردار است .براساس آخرین آمار و اطلاعات قوانین بودجه طی سالهای اخیر،
تعداد پروژههای عمرانی نیمهتمام ملی و استانی کشور که ذیل نام طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در بودجههای سنواتی
آورده میشود ،بیش از  5۷هزار پروژه است ،که از این تعداد حدود  57۷۷پروژه ملی و بقیه پروژههای استانی تعریف میشوند.
این حجم از تأخیر در پروژههای عمرانی به معنای ظرفیت عظیمی است که خاک میخورد و ازاینرو هزینههای پنهان زیادی
برای هم سازمانها و هم کل کشور حاصل میکند .همچنین عدم النفع حاصل از عدم بهرهبرداری بهموقع این پروژهها بهصورت
مستقیم درآمدهای مورد انتظار از اجرای پروژهها را کاهش داده و در برخی موارد جتی پروژهها را ضرر ده میکند و در سطح
سازمانهای پیمانکار با کاهش امکان بهرهبرداری از فرصت اجرای پروژههای بیشتر منجر به تضعیف چرخه رشد و یادگیری و
افزایش بهره وردی میگردد.
"شواهد و قراین و ویژگیهای طرحهای نیمهتمام بیانگر این واقعیت است که اقدامات و سیاستهای گذشته در خصوص
طرحهای توسعه عمرانی ،کشور را به یک خروجی غیرقابل مدیریت و با محدودیتهای بسیار تبدیل کرده است.
1و * نویسنده مسئول :کارشناس ارشد  ، MBAسازمان مدیریت صنعتی ،سازمان مدیریت صنعتی
 2کارشناس ارشد عمران و مستند ساز ،دانشگاه صنعتی شریف
 3کارشناس ارشد مدلسازی سیستمهای کلان ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
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اگر بخواهیم با رویکرد سیستمی به این پدیده نگاه کنیم به این نتیجه میرسیم که این سیستم درنتیجه عملکرد گذشته
خود دچار یک بازخورد تخریبی تشدید شونده است که عدم کنترل و مدیریت آن منجر به خروجیهای نامطلوبتر و
مخاطرهآمیزتر خواهد شد که خسارتهای جبرانناپذیری را بر اقتصاد کشور ،تولید ملی ،زیرساختهای توسعه و سطح زندگی و
رفاه مردم وارد خواهد ساخت.
اگر کل طرحهای توسعه عمرانی کشور را بهعنوان یک سیستم باز فرض کرد ،وضعیت فعلی آن و خروجیهایش در طول
سالهای گذشته طوری شکلگرفته و دوام یافته که در طول دهههای گذشته و در هیچ مقطعی بازخوردهای مناسب و
هشداردهنده اصلاحی را به عملکرد آن نشان نداده یا اساساً سیستم بازخوردهای هشداردهنده اصلاحی را پسزده و به مسیر
نامطلوب خود ادامه داده و در طول سالیان متمادی نسبت به بازسازی و اصلاح ساختار خود هوشیار نبوده است و فقط بهعنوان
یک سیستم ایستا و غیر دینامیک ورودیهای باارزش را به خروجیهای کمبها تبدیل کرده است.
در حال حاضر این سیستم باز ،دچار بحران شده و نیازمند مهندسی دوباره و بازطراحی آن بهعنوان یک سیستم پویا است.
در این سیستم بازده آن تناسب حسابگرانهای با منافع مصرفی ندارد و اتلاف منابع ،بینظمی ،اختلال و اقدامات مطالعه نشده و
بیهدف برای حفظ وضع موجود آن بهشدت رواج پیدا کرده است( ".غ .جعفرزاده ایمن آبادی ،مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت،
 21مهر )1331
گرچه عوامل مختلفی در ایجاد تأخیر پروژههای عمرانی دخیل هستند اما شاید بتوان از عوامل مالی به عنوان مهمترین و
محوریترین عوامل یاد کرد.
"افزایش عمر پروژههای عمرانی نتیجه عدم تخصیص کافی بودجه است .ادامه رویه فعلی در تصویب و تخصیص بودجه به
پروژههای عمرانی عمر این طرحها را بهشدت افزایش میدهد ،اگر همین رویه سال جاری در تصویب و تخصیص اعتبار بدون
کاهش منابع در سالهای آتی تکرار شود زمان تکمیل پروژههای عمرانی به بیش از  3۷سال خواهد رسید .عدم تخصیص کامل
بودجه عمرانی به مستهلک شدن سازهها در طی سالهای متمادی میانجامد و متأسفانه بسیاری از پروژهها در کشور به علت
تأخیر در وصول منابع فرسوده شده و از حیز انتفاع ساقط شدهاند( .قلی زاده ،ق ،مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت 27 ،تیر )1335
هدف این مقاله در درجه نخست ارتقای مدل ذهنی و ارائه مدلی برای درک سازوکار کلی حاکم بر ایجاد تأخیر در پروژهها
و تحلیل سیستمی عوامل مؤثر بر تأخیر پروژههای عمرانی با رویکرد پویاییشناسی سیستم است .همچنین با توجه به محدودیت
عدم در دسترس بودن دادههای ساختاریافته جهت بررسی و شبیهسازی مدل بهصورت کمی ،در این مقاله یک سناریوی کمی
با استفاده از دادههای فرضی برای شبیهسازی سناریوی کمبود منابع مالی و اثر آن بر تأخیر پروژه پیشنهاد گردید.
بخش بعدی به بررسی مبانی نظری و پیشنه موضوع تحقیق میپردازد که عمدتا علل تاخیر در پروژه ها را طی جمع بندی
اطلاعات جمع آوری شده به وسیله پرسشنامه و یا مصاحبه گردآوری نمودهاند .سپس در بخش بعدی روششناسی تحقیق و
نحوه استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم جهت تحلیل علل تاخیر معرفی شده است .در قسمت بعد مراحل پیاده سازی
مدل مفهومی برای تحلیل عوامل موثر بر تأخیر از جمله عوامل مالی ،ضعف مشاور و مطالعه و برنامهریزی ناکافی و سایر علل و
عوامل مورد نظر ،تشریح شده است و همچنین یک سناریوی کمی برای تحلیل اثر عوامل مالی بر تاخیر پیشنهاد شده است.
بخش انتهایی نیز به جمع بندی و ارایه راهکارهایی جهت کاهش حجم پروژههای نیمهتمام و تاخیر پروژه های عمرانی اختصاص
دارد.

 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقالات زیادی تاکنون به بررسی عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژهها ،خصوصاً پروژههای عمرانی پرداختهاند .اولابی و همکاران
( )2۷12ضمن جمعآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه ،مهمترین علل تأخیر در پروژههای عمرانی را ضعف در تأمین مالی پروژه،
تغییرات نقشه ،نبود ارتباط مؤثر بین طرفهای درگ یر در پروژه ،کمبود اطلاعات کافی از سوی مشاور ،تصمیمگیری ضعیف و
ورشکستگی پیمانکار را از علل اصلی تأخیر در پروژه معرفی میکنند .همچنین مشکلات کنترل پروژه ،اشتباهات و اختلافات در
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متن قرارداد ،در دسترس نبودن و عدم کارکرد تجهیزات ،اشتباهات حین ساخت ،آبوهوای بد ،نوسانات قیمتی مواد و مصالح و
همچنین ساختار سازمانی ضعیف نیز ازجمله سایر عوامل تأثیرگذار در تأخیر پروژه معرفیشدهاند.
در یک مقاله مروری ،مولنگا و همکاران ( )2۷13این عوامل را به عنوان علل اصلی تأخیر در پروژه شناسایی نمودهاند:
تأخیر در پرداخت ،ضعف مالی پیمانکار ،تأخیر در تصویب تغییرات عمده در محدوده پروژه ،تأخیر در تأمین مواد ،خرابی تجهیزات،
بهرهوری پایین کارگران و شرایط بد آب و هوایی.
پوررستم و بن اسماعیل ( ،)2۷12ضمن مرور ادبیات و شناسایی علل ممکن در تأخیر در پروژه ،ضمن نظرسنجی از
پیمانکاران و مشاوران ،مهمترین علل تأخیر در پروژههای ایران را اولویتبندی نمودهاند .این عوامل به ترتیب عبارتاند از-1 :
تأخیر در پرداخت بهموقع از سوی کارفرما  -2تغییرات درخواست توسط کارفرما ،حین اجرا  -3مدیریت ضعیف کارگاه  -2کندی
تصمیمگیری کارفرما  -7مشکلات کالی پیمانکار  -1تأخیر در بررسی و تأیید اسناد طراحی توسط کارفرما  -5مشکلات با
پیمانکاران سطوح پایینتر  -5برنامهریزی و زمانبندی ناکارآمد توسط پیمانکار  –3مشکلات و اختلافات در اسناد طراحی -1۷
شرایط بد آب و هوایی.
تقی زاده و پیلهور ( ) 1332در فیلمی مستند که مخاطب اصلی آن مدیران مرتبط با پروژههای کوچک و متوسط عمرانی
فرض شدهاند ،ضمن بررسی عوامل مختلف تأخیر بر پروژههای عمرانی دیاگرامی کلی از روابط اثرگذار بر تأخیر پروژه پیشنهاد
دادهاند .شکل  1این دیاگرام را نمایش میدهد .همچنین در ادامه مستند ،کاربرد این مدل طی مورد پژوهی یکی از پروژههای
موفق در دستیابی به میزان تأخیر کم و قابلقبول بررسیشده است.

شکل  - 1دیاگرام کلی عوامل اثرگذار بر تأخیر پروژههای عمرانی (تقی زاده و پیلهور)1331 ،

 -3روششناسی تحقیق
در این پژوهش برای شناسایی ساختارهای علی منتج به تأخیر در پروژه ضمن بررسی مستندات و مقالات مرتبط و
مصاحبههای خبرگان این حوزه ازجمله اساتید دانشگاهی ،مسئولین و فعالین اجرایی در بخش مدیریت پروژه شامل پیمانکاران،
کارفرمایان و مشاورین ،مهمترین علل تأخیر در پروژه و سازوکار تأثیر آنها بر روی زمان پروژه شناسایی و دستهبندی گردید .در
گام بعدی ارتباط علل مختلف و ساختار اثرگذاری آنها بر روی زمان پروژه با استفاده از نمودارهای علیمعلولی و جریان-انباشت
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مدل و چند سناریوی فرضی مدلسازی و شبیهسازی گردید .مدلی که تقی زاده و پیلهور ( )1332بهصورت کلی از روابط حاکم
و اثرگذار بر تأخیر پروژهها پیشنهاد دادهاند مبنای کار در این مقاله قرارگرفته است .این مدل با بهرهگیری از رویکرد پویاییشناسی
سیستم در قالب نمودارهای مرسوم در این رویکرد پیادهسازی گشته و بهبودهای موردنظر بر روی آن صورت گرفته است .ازاینرو
یکی از تفاوتهایی که این پژوهش با سایر پژوهشهای معمول در حوزه پویاییشناسی سیستم دارد ،شروع کار مدلسازی از یک
دیاگرام مفهومی با نوتیشنی متفاوت با موارد معمول در این رویکرد است.

 -1مدلسازی ،بررسی و تحلیل دادهها
تأخیر در پروژهها اغلب با مشکلات و ضعفهای فراوانی در حین اجرا همراه است .سرچشمه این ضعفها را میتوان به شرح
ذیل دستهبندی نمود:


کمبود مالی پروژه



مطالعه و برنامهریزی ناکافی و ضعف مشاور



اختلافات ارکان پروژه



عدم تصمیمگیری یا تصویب بهموقع کارفرما



بهرهوری پایین پیمانکار



شرایط محیطی

 -1-1کمبود مالی پروژه
شایعترین مسئله پروژههای کشور ،کمبود مالی است .کمبود مالی باعث تأخیر میشود و تأخیر کمبود مالی را تشدید
میکند .بهعنوانمثال میتوان پروژهای را در نظر گرفت که قرار است باارزش  3۷۷واحد پولی ،ظرف سه سال انجام پذیرد .و
بهصورت ساده فرض میشود که سالی  1۷۷واحد به پروژه تزریق میشود که از میزان  2۷واحد صرف هزینههای پشتیبانی و
بالاسری کارگاه و  5۷واحد مابقی صرف انجام کار و پیشرفت پروژه میشود .با توجه به مدتزمان  3ساله پروژه نتیجه ،در حقیقت
 22۷واحد برای انجام پروژه باید صرف پیشرفت پروژه گردد .شکل  2جریان مالی هزینهها را در این حالت نمایش میدهد.

شکل  -2جریان هزینههای پروژه در حالت «الف»
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درصورتیکه منابع قابل تخصیص در هرسال از  1۷۷واحد به  5۷واحد کاهش یابد ،با توجه به اینکه هزینههای بالاسری
ثابت خواهند ماند ،تنها  1۷واحد قابل تخصیص به پیشرفت پروژه خواهد ماند .درنتیجه  22۷واحد پولی طی چهار سال به
پیشرفت پروژه میتواند تخصیص داده شود .شکل  3جریان مالی را در این حالت نمایش میدهد.

شکل  - 3جریان هزینههای پروژه در حالت «ب»

از مقایسه حالتهای «الف» و «ب» روشن میگردد که با کاهش منابع قابل تخصیص به پروژه از  1۷۷واحد در سال به
 5۷واحد در سال ،مدت اجرای پروژه از  3به  2سال افزایشیافته که این امر به معنای ضرری جدی بهواسطه یک سال عدمالنفع
پروژه است و همچنین با توجه به  2۷واحد هزینه ثابت بیشتر ،کل هزینه صرف شده برای پروژه نیز از  3۷۷واحد به  32۷واحد
پولی افزایش مییابد.
در سطوح بالاتر از یک پروژه منفرد ،ازجمله سطح سازمان کارفرمایی و یا کشور ،مجموع هزینههای ثابت چندین پروژه
تاخیردار و عدمالنفع آنها درنهایت بنیه مالی را بهشدت تضعیف میکند .مطابق شکل  2تحلیل دینامیکی اثر کمبود مالی بر
تأخیر پروژه بدینصورت است که تعداد طرحها یا پروژههای در دست اجرا ،به نرخ شروع طرحهای جدید و نرخ تکمیل طرحهای
موجود وابسته است .درصورتیکه نرخ تکمیل طرحها به اندازه شروع طرحهای جدید نباشد ،تعداد طرحها و بهتبع آن جمع
هزینههای ثابت افزایش مییابد .با فرض ثابت بودن کل بودجه ،هزینه پیشرفت و بهتبع آن نرخ تکمیل طرحها کاهش مییابد
که به افزایش بیشتر تعداد طرحها میانجامد .قسمت الف در شکل  2این حلقه افزایشی را نمایش میکند( .مشایخی)1331 ،
همچنین کاهش نرخ تکمیل طرحها منجر به کاهش منفعت حاصل از پروژهها و کاهش منابع مالی و درنتیجه کاهش هزینههای
پیشرفت میگردد که درنهایت به کاهش بیش از بیش نرخ تکمیل طرحها منجر میشود .قسمت ب در شکل  2نیز این حلقه
افزایشی را نمایش میدهد.
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شروع طرح های جدید

+
تعداد طرح ها

+
منفعت حاصل از پروژه

نرخ تکمیل طرح ها
+
ب

الف

+

+
+

منابع مالی یا بودجه

هزینه پیشرفت
+

هزینه ثابت

بودجه پایه هر طرح

شکل  - 1نمودار علی-معلولی اثر عوامل مالی بر تأخیر پروژه

بهمنظور شبیهسازی اثر این حلقه تشدیدکننده ،مدل جریان انباشت مطابق شکل  7و مقادیر و روابط فرضی مندرج در
جدول شماره  1ارائه میگردد.
Average Project
Cost

Exit From
Operation

Project Volume
)(operation phase

Completion Rate

Projects
Volume

Initiation
Average Fixed
Epense

Average Project
Revenue

Allocation Ratio

Revenue

Completion
Expense

Financial
Sources

Fixed Expense

Project Cost
Expense

Shortage

شکل  - 5نمودار جریان انباشت اثر عوامل مالی بر تأخیر پروژه
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روابط مدل اثر عوامل مالی بر تأخیر پروژه- 1 جدول

Allocation Ratio=0.8
Average Fixed Epense=500
Average Project Cost=16000
Average Project Revenue=5250
Completion Expense=(Financial Resources-Fixed Expene)*Allocation Ratio
Completion Rate=Completion Expense/Average Project Cost
Exit From Operation=DELAY FIXED(Completion Rate, 4, 10)
Expense=Completion Expense+Fixed Expene
FINAL TIME = 40
Financial Resources= INTEG (Revenue-Expense-Shortage,250000)
Fixed Expense=Average Fixed Epense*Projects Volume
INITIAL TIME = 0
Initiation=10
Project Cost= INTEG (Expense,0)
"Project Volume (operation phase)"= INTEG (Completion Rate-Exit From
Operation,40)
Projects Volume= INTEG (Initiation-Completion Rate,100)
Revenue=Average Project Revenue*"Project Volume (operation phase)"
SAVEPER = TIME STEP
Current scenario: Shortage=0
Shortage 10k Scenario: Shortage=PULSE(10, 1)*(10000)
TIME STEP = 1

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

ً در این حالت منابع مالی کفایت لازم را جهت تکمیل پروژهها دقیقا. سناریوی اولیه و حالت تعادل را نشان میدهد1 شکل
.با نرخی برابر نرخ شروع پروژههای جدید مینماید
300,000
100
300,000
250,000
95
250,000
200,000
90
200,000
0

4

8

12

16
20
24
Time (Month)

28

32

Expense : current
Projects Volume : current
Financial Resources : current

 سناریوی اولیه (حالت تعادل) اثر منابع مالی بر تأخیر پروژه- 6 شکل
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شکل  5سناریویی را نمایش میدهد که صرف ًا در دوره دهم به میزان  1۷،۷۷۷واحد پولی از منابع مالی پروژهها کاسته
شده است ولی نرخ شروع پروژههای جدید تغییری نکرده است .مشاهده میشود که حلقه تشدیدکننده ،منجر به افزایش چشمگیر
حجم پروژههای معوق و تأخیر در پروژهها و از طرف دیگر کاهش منابع مالی به دلیل عدمالنفع حاصل از عدم تکمیل بهموقع
پروژهها و همچنین افزایش هزینههای ثابت پروژهها خواهد شد.

300,000
200
300,000
200,000
145
200,000
100,000
90
100,000
40

36

32

28

16
20
24
)Time (Month

12

8

4

0

Expense : Shortage10k
Projects Volume : Shortage10k
Financial Resources : Shortage10k

شکل  - 7سناریوی اثر کاهش منابع مالی بر تأخیر پروژه

 -2-1ضعف مشاور و مطالعه و برنامهریزی ناکافی
نتیجه مستقیم ضعف مشاور و یا ضعف جایگاه مشاور ،مطالعه ناکافی ،طراحی ناکافی و برنامهریزی ناکافی است علاوه بر
آن اگر حاکمیت قوانین و مقررات ضعیف باشد هم جایگاه مشاور تضعیف میشود و هم سیر منطقی و کیفیت مطالعات و
برنامهریزیها فدای سرعت و قیمت میگردد .مطالعات ،طراحی و برنامهریزی کافی ،لازمه ورود به مرحله اجرا و ساخت و
بهرهبرداری کارآمد و مو جه از محصول پروژه است .باید توجه داشت که توجیه اقتصادی تابع زمان شروع بهرهبرداری پروژه نیست
بلکه تابع عوامل و روندهای فنّاورانه و محیطی قوی است.

شکل  – 8روند معمول هزینهکرد و منافع یک پروژه
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گاهی از کیفیت و کمیت مطالعات اولیه کاسته می شود با این توجیه که هزینه کمتر شود و یا اینکه اجرا زودتر تمام شود.
و البته نتیجه معکوس به بار میآید و این امر به افزایش هزینه ساخت و عدمالنفع حاصل از تأخیر در بهرهبرداری منجر میشود.
کمبود سرمایه و سرمایهگذاری جدید باعث میشود بهرهبرداری در شرایط غیراقتصادی هم ادامه یابد و گاهی حتی شدید ًا زیان
ده شود .علت اصلی کمبود سرمایهها عدمالنفع حجم وسیع طرحهای نیمهتمام است.

شکل  - 3روند معیوب هزینهکرد و منافع یک پروژه

شکل  1۷نمودار علت و معلولی با اضافه شدن اثر کیفیت مشاور و مطالعه و برنامهریزی را نمایش میدهد.

حاکمیت قوانین و مقررات

+
توانمندی مشاور

+
کیفیت مطالعه و
برنامه ریزی

+
کفایت اسناد فنی-حقوقی

+
توجه به ذینفعان

-

اختالف ارکان پروژه

-

 -شروع طرح های جدید

+
تعداد طرح ها

مشکالت تامین

-

-

معارضان
-

+
منفعت حاصل از پروژه

نرخ تکمیل طرح ها
+
ب

الف
+
+

هزینه ثابت

هزینه پیشرفت
+

+
منابع مالی یا بودجه

بودجه پایه هر طرح

شکل  - 11نمودار علی -معلولی با اضافه شدن توانمندی مشاور و کیفیت مطالعه و برنامهریزی
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 -3-1اختلافات ارکان پروژه
اختلافات ارکان پروژه میتواند بسیار جدی شده و هزینه و تأخیر زیادی بر پروژه تحمیل کند .ارکان پروژه در غیاب اسناد
کافی و باکیفیت مبنای منا سبی برای حل اختلافات ندارند .همچنین کمبود مالی اختلاف مالی جدی بین کارفرما و پیمانکار
ایجاد میکند اگر این دو همزمان شوند ،اختلافات لاینحل میشوند و پروژه را دچار بحران میکنند.

اخالق حرفه ای ارکان پروژه

حاکمیت قوانین و مقررات

+
+
اعتماد ارکان پروژه به

+

یکدیگر

توانمندی مشاور
-

-

>منابع مالی یا بودجه<

+
+
کیفیت مطالعه و
برنامه ریزی
+
توجه به ذینفعان

-

اختالف ارکان پروژه

-

 -شروع طرح های جدید

+
کفایت اسناد فنی-حقوقی

+
تعداد طرح ها

مشکالت تامین

-

-

معارضان
-

+
منفعت حاصل از پروژه

نرخ تکمیل طرح ها
+
ب

الف

+

+
+

هزینه ثابت

هزینه پیشرفت
+

منابع مالی یا بودجه

بودجه پایه هر طرح

شکل  - 11نمودار علی-معلولی اثر عوامل مختلف بر تأخیر پروژه

اختلافات و ضعف در اجرا یکدیگر را تشدید میکنند .در این شرایط تمهیدات ذیل لازم و مفید است.


رعایت قوانین و مقررات



افزایش مسئولیتپذیری و شفافیت



اولویتبندی طرحها و پروژهها



تعدیل فضای اختلافات



افزایش کیفیت و جامعیت اسناد فنی و حقوقی



تلاش مستمر برای یافتن منابع مالی

 -1-1سایر علل و عوامل تأخیر
بهرهوری پایین پیمانکار نیز یکی از عوامل تأثیرگذار مستقیم در ضعف اجرای پروژه است .وقتی پروژهای با تأخیر زیاد مواجه
میشود ،بخشی از منابع پیمانکار در آن معطل میماند .اگر تعداد پروژههای تأخیر دار یک پیمانکار زیاد شود ،مجموع منابع
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معطلمانده وی زیاد میشود .فاجعه زمانی است که تأخیر زیاد پروژهها عادی شود در این حالت چرخه طبیعی انجام کار ،کسب
تجربه ،کسب منافع و رشد از کار میافتد
اولویتهای کارفرما ثابت نیست و با تغییر نیازها و منابع وی تغییر میکند نیازهای کارفرما نیز بااینکه قابل پیشبینی
هستند میتوانند تغییر کنند .منابع کارفرما هم اولاً تابع سرمایهگذاریهای قبلی اوست و ثانیاً از نوسانات اقتصادی و محیطی
تأثیر میپذیرد همچنین انتظارات بالادستی و فشار ذینفعان نیز میتواند اولویتهای کارفرما را تغییر دهد .فشار این عوامل اغلب
موجب عدم تصمیمگیری بهموقع کارفرماست .وضعیتی که اجرای پروژه را ضعیف میکند و یا حتی مستقیماً آن را متوقف
میکند .همین عدم ثبات در اولویتها و منابع کارفرما ،تغییرات پیاپی را به پروژه تحمیل میکند و از این ناحیه هم پروژه را
دچار تأخیر مضاعف مینماید.

 -5نتیجهگیری و پیشنهاد
در این مقاله ضمن بررسی مستندات ،مقالات و مصاحبه با خبرگان ،مهمترین علل تأخیر در پروژهها شناسایی ،دستهبندی
و ارتباط بین عوامل درون هر دسته مدل شد .این مدل میتواند بهعنوان مبنایی در نگرش سیستمی به علل تأخیر در پروژهها
قرار گیرد .پژوهشگران و سازمانهایی که بهنوعی با مسئله تأخیر در پروژهها مواجه هستند میتوانند با بهرهگیری از چارچوب
معرفیشده در این مقاله ،مدلهای تکمیلی کاربردی جهت درک ساختار سیستم تأخیر در پروژه و اتخاذ تصمیمات مناسب و
برآورد اثر این تصمیمات در میزان کاهش تأخیر در پروژهها ،پیادهسازی نمایند.
مدل کلی ارائهشده توسط تقی زاده و پیلهور ( )1332بهعنوان مبنایی برای طراحی مدل مورداستفاده قرار گرفت .در این
مقاله ضمن بررسی و تکمیل برخی موارد در مدل کلی ،نمادها و نشانهگذاریها به ادبیات مرسوم در رویکرد پویاییشناسی
سیستمها تغییر یافت .مزیت استفاده از این نوع نشانهگذاری ارائه درکی مشترک و استاندارد برای متخصصین حوزه تحلیل
سیستم و کارشناسان آشنا به پویاییشناسی سیستم است.
با توجه به محدودیت عدم در دسترس بودن دادههای ساختاریافته جهت بررسی و شبیهسازی مدل بهصورت کمی ،در این
مقاله یک سناریوی کمی با استفاده از دادههای فرضی برای شبیهسازی سناریوی کمبود منابع مالی و اثر آن بر تأخیر پروژه
پیشنهاد گردید.
موارد زیر بهعنوان سازوکارهایی برای کاهش حجم پروژههای نیمهتمام عمرانی کشور پیشنهاد میشوند:


برقراری تعادل میان بودجه و پروژههای در دست اقدام



متوقف کردن پروژههایی که ادامه آنها توجیه منطقی ندارد



اولویت دادن به پروژهها بر مبنای درصد پیشرفت (علاوه بر اهمیت پروژه) بهنحویکه پروژههایی که به بهرهبرداری
نزدیک هستند زودتر به بهرهبرداری و نفع رسیده و بار هزینه ثابت آنها نیز برداشته شود.



رعایت قوانین و مقررات

 تعریف پروژههای جدید با رویکرد محافظهکارانه
کمبود مالی بهعنوان اصلیترین علت تأخیر در پروژه ،اختلاف بین ارکان پروژه را نیز در پی دارد .در چنین شرایطی اتخاذ
تمهیدات زیر مناسب است:


افزایش مسئولیتپذیری و شفافیت



اولویتبندی طرحها و پروژهها



تعدیل فضای اختلافات



افزایش کیفیت و جامعیت اسناد فنی و حقوقی



تلاش مستمر برای یافتن منابع مالی
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ارائه مدل یکپارچه دینامیکی برای ارزیابی شکاف رضایتمندی مشتری
فهیمه فارغ ،*،1محمدحسین ابویی ،2محمدصالح اولیا ،3یحیی زارع
دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه یزد،

مهرجردی4

f.fareghy@gmail.com

دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه یزد،
دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه یزدowliams@gmail.com ،
دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه یزدmehrjerdyazd@gmail.com ،
mhabooie@yahoo.com

چکیده
شرایط پیچیده رقابتی در بازارهای امروزی باعث میشود تا نقش مشتری بهعنوان عامل تعیینکننده در رشد و بقا
شرکتها و سازمانها بیشاز پیش مورد توجه قرار گیرد .کلید رضایتمندی در یک فعالیت این است که خدمات،
باکیفیتی مطابق با انتظارات مشتریان ارائه شود که این امر با شناسایی انتظارات آنها امکانپذیر است .با تغییر تکنولوژی،
انتظارات مشتریان ،کیفیت خدمات و رضایت آنها به طور مداوم تغییر میکند از اینرو بکارگیری سیستمهای پویا به
دلیل بررسی تأثیر رفت و برگشتی علی معلولی متغیرها و تأخیر زمانی اثرگذاری آنها بر رویهم مفید است .از طرفی
تحلیل شکاف بین ادراک و انتظار مشتری یکی از راهکارهای سنجش میزان کیفیت خدمات از دیدگاه مشتری است.
پژوهش حاضر در تحلیل ادراکات مشتری سه بعد تجربیات ،ایدهآلها و بهترین تجربه را در نظر گرفته است و
رضایتمندی مشتری را از جهت تحلیل شکاف های ایجاد شده از سه دیدگاه مذکور ،با بکارگیری رویکرد پویایی سیستمها
مورد بحث قرارداده است.
نتایج تحقیق فاکتورهای موثر بر سطوح مختلف ادراکات و انتظارات وشکافهای مسئله را مشخص کرده است و با
استفاده از شبیهسازی پویا و بهرهگیری از روابط علت و معلولی بین متغیرهای مسئله و حلقههای بازخور تاثیر آن را بر
رضایتمندی مشتریان نشان داده است.

واژههای كلیدی :کیفیت خدمات ،کیفیت درک شده خدمات ،رضایتمندی ،پویایی سیستم .ایده آلها .بهترین تجربه

 -1مقدمه
شرایط پیچیده رقابتی در بازارهای امروزی باعث میشود تا نقش مشتری بهعنوان عامل تعیینکننده در رشد و بقا
شرکتها و سازمانها بیشازپیش موردتوجه قرار گیرد؛ بر همین اساس جلب رضایت مشتری ازجمله اهداف اساسی و مهم
 1و * -نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه یزد و استاد دانشگاه امام جواد یزد
 -2دکتری مهندسی صنایع و استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد
 -3دکتری مهندسی صنایع و استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد
 -4دکتری مهندسی صنایع و استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد
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شرکتها است] .[1تاکنون مطالعات بسیاری بهمنظور توسعه چارچوب نظری و معرفی متدلوژیهای گوناگونی برای اندازهگیری
رضایت مشتری صورت گرفته است] .[2تقریباً تمام مدلهای ارزیابی رضایتمندی ادعا میکنند که احساس رضایت وقتی به
وجود میآید که ادراکات مشتریان از عملکرد محصول با انتظارات آنها تطابق داشته باشد؛ مشتری راضی رضایت خود را به
دیگران انتقال میدهد ،خرید خود را تکرار میکند و به خرید کالا یا خدمات جدید شرکت نیز تمایل پیدا میکند بنابراین حفظ
و کسب رضایت مشتری از اهمیت فزایندهای برخوردار است].[3
ارزیابیها نشان میدهد درک مشتری از خدمات در چارچوب انتظارات او شکل میگیرد .انتظارات به معنای آنچیزی
است که مشتری قبل از دریافت خدمات یا محصول مد نظر دارد؛ ازاینرو تأکید میشود که باید خدماتی فراتر از انتظارات
مشتری ارائه گردد] .[4سطوح بالای ارائه خدمات به مشتریان بهعنوان ابزاری در جهت نیل به مزیتهای رقابتی استفاده
میشود .بسیاری از سازمانها به این نکته مهم پیبردهاند که ارائه خدماتی با کیفیت ،میتواند مزیت رقابتی نیرومندی را برای
آنان به ارمغان آورد ،مزیتی که باعث سودآوری بیشتری میشود و برای رسیدن به این امر کافی است به انتظارات مشتریان از
کیفیت خدمات ارائهشده ،پاسخی مناسب داده شود و یا اینکه از آن پیشی گرفت] .[5همین امر سبب گردید پژوهش حاضر
انتظارات بر مبنای بهترین تجربه را بهعنوان ابزاری برای پیشرو گردیدن در بازار رقابتی موردبررسی قرار دهد .از دیگر سطوح
انتظار میتوان به انتظارات ایدهآل اشاره نمود .بدین معنی که در بسیاری از مواقع ،انتظارات مشتریان آرمانگرایانه است و این
مسئله موجب تشدید شکاف بین انتظار و ادراک از خدمت میشود] [6؛ دانستن ایدهآلهای مشتریان به سازمان کمک میکند
تا قبل از رقبا بتواند نوآوری داشته باش د و به یک سازمان پیشرو تبدیل شود .مطالعات اندکی هر سه سطح انتظارات را در کنار
هم مورد مطالعه قرار داده است .در صورتی که آگاهی از هر سطح انتظار میتواند به طریقی در سازمان اثرگذار باشد؛ ازاینرو در
پژوهش حاضر ارزیابی خدمات در سه سطح انتظارات بر مبنای تجربه ،ایده آل و بهترین تجربه پیشنهاد میگردد.
چالش اساسی شناسایی روش مناسب ارزیابی کیفیت خدمات ارائهشده به مشتریان است .براساس مطالعات انجام شده،
ارزیابی شکاف می تواند انتظارات و ادراکات را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد اما مسئله اصلی این است که اولا انتظارات و
ادراکات از دیدگاه مشتری در طول زمان تغییر می کند ،ثانیا عوامل تاثیرگذار بر ادراکات و انتظارات بسیار پیچیده است لذا مدل
های ایستا قادر به نشان دادن جامعیت و تغییرپذیری موضوع نمی باشد] .[7ازآنجاییکه داشتن دیدگاه سیستمی باعث می-
شود تا اجزا ،ارتباطات و وابستگیها ی متقابل در یک سیستم بزرگ ،پیچیده و پویا بهتر درک شود ،در تحقیق حاضر قصد داریم
با نگاه سیستمی ،عوامل مرتبط با سطوح مختلف انتظار ،ادراکات مشتریان و شکافهای عملکردی را شناسایی و تأثیر آنها را بر
رضایتمندی مشتری موردبررسی قرار دهیم.
هدف از انجام این تحقیق شناسایی و بررسی فاکتورهای تأثیرگذار بر شکاف بین ادراکات و انتظارات مشتریان و همچنین
تعیین نقش این فاکتورها در بالا بردن رضایتمندی مشتری با استفاده از رویکرد تحلیل دینامیکی است .در این تحقیق با
استفاده از شبیهسازی پویا و بهرهگیری از روابط علت و معلولی بین متغیرهای مسئله و حلقههای بازخور نشان داده خواهد شد
که سطوح مختلف ادراکات و انتظارات بر شکافهای مسئله و به طبع آن بر رضایتمندی مشتریان تأثیرگذار میباشد.
در ادامه ی پژوهش ضمن بیان مبانی نظری تحقیق در بخش دوم  ،به بررسی ادبیات حوزه پژوهش در بخش سوم
پرداخته خواهد شد سپس با معرفی سیستم های دینامیکی در بخش روش تحقیق ،در بخش پنجم فرضیه های پویاو مدل
پژوهش ارائه خواهد گردید و در نهایت در بخش نتیجه گیری ،نتایج پوهش بیان میشود.

07

SYSTEMDYNAMIC02_012

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109

 -2مبانی نظری تحقیق
 1-2خدمات
خدمات در مفهوم اقتصادی به فعالیتی گفته میشود که انجام آن مبتنی بر وجود یک تقاضاست و برای آن در بازار
مربوطه قیمتی وجود دارد] .[8خدمت یعنی کالایی اقتصادی و غیر فیزیکی که شخص ،بنگاه یا صنعت برای استفاده دیگران
تولید میکند و هر بنگاهی که محصول آن کالای غیرمرئی و غیرملموس باشد بهعنوان بنگاه خدماتی نامیده میشود].[9
خدمات شامل فعالیتهای نامحسوس و لمس نشدنی هستند و موجب منفعت و ارضاء خاطر میگردد اما مالکیت چیزی را نیز
به دنبال ندارد ].[10
فیلیپ کاتلر معتقد است خدمت فعالیت یا صنعتی نامحسوس و لمس نشدنی است که یکطرفه مبادله بهطرف دیگر
عرضه میکند و مالکیت چیزی را به دنبال ندارد ] [5با توجه به این توضیحات  4ویژگی مهم را میتوان برای خدمات برشمرد:
 .1ناملموس بودن :مقصود این است هنگام خرید نمیتوان خدمات را با چشم دید ،مزه آن را چشید ،آنها را احساس
نمود یا شنید.
 .2غیرقابلتفکیک بودن :منظور این است که نمیتوان خدمات را از کسی که آنها را ارائه میکند جدا کرد .چه اینکه
ارائه کننده خدمت انسان یا دستگاه (ماشین) باشد .اگر کارگر یا کارمندی خدمتی ارائه کند در آن صورت وی بخشی
از این خدمت بهحساب میآید.
 .3گوناگون بودن :مقصود این است که کیفیت خدمت به عوامل زیر بستگی دارد ارائهکننده خدمت ،زمان ،مکان و
شیوهای که این خدمت ارائه میشود.
 .4غیرقابل نگهداری بودن :بدین معنی است که نمیتوان خدمات را در انبار گذاشت و سپس پس از مدتی آنها را به
مصرف رسانید].[5
 2-2كیفیت خدمات
گرونروز ( )2013کیفیت خدمات را بهعنوان یک ملاحظه داوری از یک فرایند ارزشی که در آن مشتریان انتظاراتشان را
مقایسه میکنند با خدماتی که آنها درک کردهاند از چیزهایی که آنها دریافت کردهاند نتیجه میدهد .گرونروز همچنین
پیشنهاد داده که کیفیت خدمات دوبخشی باشد :کیفیت اجرائی (چه چیزی انجامشده) و کیفیت کارکردی (چگونه آن
انجامشده) ( )AMY WONG &AMRIK SOHALواقعیت آنکه کیفیت اصطلاحی مبهم است که ازیکطرف هر فردی
میداند (یا فکرمی کند که میداند ) که کیفیت چیست و از طرف دیگر ،ایجاد و ارائه تعریفی واحد از آن ،یک مشکل اساسی
است].[11
1
گرونرز ( )2011نیز در مدل خود تفاوت بین انتظارات مشتری از خدمت دریافتی و ادراکات وی از خدماتی که واقع ًا
دریافت نموده را مبنایی برای اندازهگیری کیفیت خدمات در نظر گرفت .بیشتر مفاهیم مربوط به کیفیت خدمات بهنوعی با
انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات ارتباط پیدا میکند؛ چراکه در انتظارات مشتریان مبنایی برای درک و اندازهگیری ادراکات
مشتریان از کیفیت خدمات است].[12
لن بری 2در خصوص ابعاد کیفیت خدمات ،ده عامل را ارائه میدهد:
 .1قابلیت اعتماد که به معنی استمرار ارائه خدمات طبق تعهدات ،با دقت و مطابق مرتبه اول هست.
 .2احساس مسئولیت داشتن ،به معنی اشتیاق و آمادگی برای ارائه خدمات مطابق آنچه تعهد شده ،هست.
1 Groinroos
2
Leonard L. Berry
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.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11

صلاحیت به معنی دارا بودن مهارت و علم موردنیاز برای ارائه خدمات است.
دسترسی که به امکان و سهولت دسترسی در ساعات متفاوت و زمان معطلی برای خدمات اشاره دارد.
تواضع به معنی ادب ،احترام ،ملاحظهکاری و درستی ارتباط کارکنان با مشتری است.
ارتباط با مشتری که آگاه ساختن مشتری به زبان قابلفهم ،گوش دادن به مشتری ،تنظیم مراوده بر اساس نیاز
مشتری ،تشریح خدمات ،تعیین چگونگی حل مشکل مشتری است.
اعتبار که به معنی شهرت شرکت و ویژگی شخصیتی افراد به قابلاعتماد بودن و صداقت داشتن هست.
امنیت به معنی آسودگی خاطر ازنظر خطر و ریسک ،ایمنی فیزیکی ،امنیت مالی و رازداری است.
درک مشتری به معنی تلاش برای درک نیازمندیهای خاص مشتری و توجه به آنها هست.
جنبههای ملموس که ظاهر فیزیکی خدمات ارائهشده ،تسهیلات فیزیکی ،ظاهر کارکنان ،ابزار و تجهیزات مورداستفاده
برای ارائه خدمات هست ].[13

 3- 2رضایتمندی مشتری
رضایتمندی مشتری یکی از موضوعات مهم نظری و تجربی برای اکثر بازاریابان و محققان بازاریابی است ] .[14در رابطه
با مفهوم رضایتمندی مشتری تعاریف مختلفی از سوی نظریهپردازان بازاریابی ارائهشده است .رضایتمندی مشتری بهعنوان
درجه ای که عملکرد واقعی یک شرکت انتظارات مشتری را برآورده میکند ،تعریف میشود .درصورتیکه عملکرد شرکت
انتظارات مشتری را برآورده کند مشتری احساس رضایت و در غیر این صورت احساس نارضایتی میکند ] .[15کاتلر نیز
رضایتمندی مشتری را به عنوان احساس یا نگرش یک مشتری نسبت به یک محصول یا خدمت بعد از استفاده از آن تعریف
میکنند .این پژوهشگر بیان میکنند رضایتمندی مشتری نتیجهی اصلی فعالیت بازاریاب است که بهعنوان ارتباطی بین مراحل
مختلف رفتار خرید مصرفکننده عمل میکند .برای مثال اگر مشتریان بهوسیلهی خدمات خاصی رضایتمند شوند
بهاحتمال زیاد خرید خود را تکرار خواهند کرد .مشتریان رضایتمند همچنین احتمالاً به دیگران دربارهی تجارب خود صحبت
میکنند که درنتیجه در تبلیغات دهانبهدهان 1مثبت درگیر می شوند .در مقابل مشتریان ناراضی احتمالاً ارتباط خود را با
شرکت قطع نموده و در تبلیغات دهانبهدهان منفی درگیر میشوند .بهعلاوه رفتارهایی از قبیل تکرار خرید و تبلیغات
دهانبهدهان مستقیماً بقا و سودآوری یک شرکت را تحت تأثیر قرار میدهند ].[5
 4-2حفظ مشتری
حفظ مشتری یا ادامه رابطه مفهومی است که در آن رابطه شرکت  -مشتری از طریق یک مشتری ،تصمیمگیری تکراری
برای یک محصول ،خدمات و یا تأمینکننده ،ایجاد میکند ،توصیف میشود .محبوبیت رو به رشد سیاستهای حفظ مشتری،
منجر به افزایش علاقه در دانشگاه و همچنین در کسبوکار شده است .دامنه حیاتی برای بهبود استراتژی حفظ شرکت ،شامل
پیشبینی رویگردانی مشتری ،میتواند پیامدهای جدی برای سود انباشته شرکتها داشته باشد ] .[16حفظ مشتری میتواند
از رضایت کلی در طول زمان یا احساسات بسیار مثبت منجر شود .رضایت کلی در طول زمان بهعنوان یک نتیجه خرید مجدد
ظاهر میشود و دلالت ب ر یک رابطه بلندمدت بین فروشنده و مشتری دارد اما احساسات بسیار مثبت آنها به یکدیگر لازم
نیست .از سوی دیگر ،احساسات بسیار مثبت مشتری برای فروشنده به این معنا نیست که مشتری دارای یک رابطه بلندمدت با
فروشنده است بنابراین حفظ ممکن است نتیجه روابط پایدار بدون پیوندهای عاطفی و بدون یک رابطه طولانیمدت باشد].[7

of mouth advertising
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 5-2پویایی شناسی سیستم
تفکر و شیوهی سیستم دینامیک) سامانه پویا (نوعی روش شناسی 1و شبیه سازی و مدلسازی رایانه ای برای تعیین
چهارچوب ،فهم ،درک و بحث در باره ی بعضی موضوعات و مسائل پیچیده ی 2مدیریتی ،صنعتی ،اجتماعی و حتی پزشکی
است  .در رویکرد سیستم دینامیک اعتقاد بر این است که تغییرات و تحولات دارای قانونمندی هایی هستند که می توان آنها
را شناخت و بر اساس آن مسیر تحولات را به جهت مطلوب سوق داد .در غیر اینصورت بدون شناخت قانونمندی های حاکم بر
یک پدیده ،ورود به عرصه ی کار و مدیریت و سیاستگذاری و به طور کلی اتخاذ هر نوع تصمیم در آینده دور از واقعیت
خواهد بود] .[17رویکرد سیستم دینامیک بر آن است که ابزار های لازم برای کشف این قانونمندی ها را در اختیار تحلیلگر
قرار دهد .متدلوژی سیستم دینامیک نه تنها ادعای شناخت قانونمندی های حاکم بر تحولات را دارد ،بلکه با استفاده از ابزار
شبیه سازی ،امکان ساختن مدلی از پدیده های واقعی را فراهم می آورد که تا حدود زیادی دارای ویژگی های پدیدهی مورد
مطالعه در عالم واقع است] . [18این تفکر در دهه ی  1951میلادی برای کمک به مدیران صنعتی با تمرکز بر موضوعاتی که
در شرکتهای صنعتی وجود دارد ،مطرح وآغاز گردید .با این شیوهی تفکر ،به موضوعات و مشکلات مدیریتی مانند :ناپایداری در
تولید ،فقدان یا بی ثباتی در رشد و توسعه شرکتها ،از دست دادن سهم بازار و نظایر آن پرداخته شد].[19
این روش تفکر بعد از مدتی علاوه بر حوزهی مدیریت صنعتی در حوزه ها و موضوعات دیگری چون مسائل اجتماعی،
منابع طبیعی و حتی پزشکی کاربرد پیدا کرد و اصطلاح اولیه ی پویایی صنعتی 3به زودی به واژه ای با مفهوم بسیار کلی تر
سیستم دینامیک تبدیل گردید .سیستم دینامیک یک جنبه از نظریه ی سیستم ها 4است و به عنوان روشی برای فهم رفتار
پویا و مستمر در سیستم های پیچیده بکار می رود ] .[17سیستم دینامیک برمبنای نظریه ی کنترل و تئوری مدرن پویایی
غیر خطی بنا شده است  .زمانی که اصول اولیهی نگرش سیستم دینامیک مطرح شد هدف اصلی آن شناخت و درک
پیچیدگی موجود در سیستم ها بود].[18

 -3بیشینه تحقیق
 1-3توازن بین كیفیت خدمات و هزینه با رویکرد سیستم دینامیک
در پژوهشی که توسط کیم و همکاران 5انجامگرفته توازن بین کیفیت خدمات و هزینه با استفاده از سیستم دینامیک
موردبررسی قرارگرفته است .در این مطالعه ضمن معرفی پنج نوع متغیرهای مشتری 6که باعث آسیبپذیری سیستم میشود؛
دو استراتژی موقعیت کمهزینه 7و کاهش بینظیر 8را بیان میکند .پژوهش به شبیهسازی دومرحلهای سیستم دینامیک
پرداخته است؛ در مرحلهی اول شبیهساز ی را در شرایطی که متغیرهای مشتری وجود دارد طراحی میکند ضمن ثابت
نگهداشتن عوامل ،دو استراتژی فوق را وارد سیستم نموده است.نتیجهی شبیهسازی نشان میدهد که کیفیت خدمات درک
شده تحت تأثیر استراتژیهای بیانشده تغییر نمیکند و میتوان از طریق اتوماسیون و سادهسازی خدمات هزینهها را کاهش
داد].[17

Methodology

1

Complex
Industrial Dynamics

2
3

Systems Theory

4

5 Kim
6 Customer variables
7 Low cost accommodation
8 uncompromised reduction
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 2-3فرایند راحی تجربه خدمات با مدیریت انتظارات مشتری با رویکرد سیستم دینامیک
در تحقیقی که توسط ین هو 1انجامگرفته است به ارائه یک چارچوب مفهومی از مدیریت انتظار مشتری با استفاده از
رویکرد سیستم دینامیک پرداخته است .در این مقاله بیانشده است که مشتریان متفاوت ،انتظارات متفاوتی نیز دارند و درک
نقطهی تحمل مشتری 2برای دست بابی به رضایتمندی مشتری ضروری و مهم است .مدل پیشنهادشده ،مدل جامعی از
مدیریت انتظارات است و به کسبوکارهایی که تواناییهای بالا یا سرمایهی زیادی دارند ،کمک میکند تا با استفاده از مدل
مدیریت انتظارات بهعنوان یک استراتژی کسبوکار ،به مزیت رقابتی دست یابند].[18
 3-3آنالیز تأثیر فاكتورهای هزینه بر هزینه كیفیت با رویکرد سیستم دینامیک
در تحقیق شیرایه زاد 3به آنالیز تأثیر هزینه بر کیفیت پرداخته است و چنین بیان مینماید که هزینههای پیشگیری و
ارزیابی دو عامل هزینهای مؤثر هستند نتایج تحقیق نشان میدهد بیشترین تأثیر بر هزینههای کیفیت به هزینههای پیشگیری
مربوط میشود ازاینرو ،برای رسیدن به سطح کیفی مورد انتظار مشتری ،هزینههای پیشگیرانه و ارزیابی باید در نظر گرفته
شود].[19
 4-3شناخت وفاداری مشتری با رویکرد سیستم دینامیک
در تحقیق مارتین 4درک وفاداری مشتری در یک دورهی ورزشی خاص بهوسیله پویایی سیستم مدلسازی گردیده است
در این مطالعه متغیرهای رفتار مشتری ،گزینههای خرید ،هزینهها ،نگرشها و رفتارهای مشتری موردتوجه قرارگرفته است.
نتایج نشان میدهد که در این مطالعهی خاص متغیرهای رضایت و کیفیت درک شده ،متغیرهای پیشبینی کنندهی مناسبی
برای وفاداری نیستند .پژوهش فوق بیان مینماید که میتوان با یکسری اقدامات مدیریتی کمهزینه ارتباط با مشتری را تقویت
نمود برای مثال میتوان وبسایت ایجاد نمود تا از طریق آن اطلاعرسانیها و نحوهی انجام فعالیتهای سازمان را در معرض دید
مشتری قرارداد].[20
 5-3مدیریت انتظارات و رضایتمندی مشتری با رویکرد سیستم دینامیک
در پژوهش ین5مدل یکپارچه انتظارات در رابطه با مدیریت نوآوری تکنولوژی ایجادشده است .مقاله بیان میکند که
ازآنجاییکه هر مدل از حیث پیچیدگی مانند پازل است لذا برای درنظرگرفتن تمام عوامل آن نیاز به یک مدل یکپارچه است تا
بتوان به استفاده از آن به یکراه حل مؤثر دستیافت .نتایج پژوهش اظهار میدارد که مدل ارائهشده بهاندازه کافی برای توضیح
رفتار مشتری و پیداکرده نقاط اهرمی کافی است و برای محققان و متخصصان کسبوکار که به دنبال راهی برای ایجاد
اهرمهای موردنظر بهمنظور شیوههای بهتر انتشار تکنولوژی هستند مفید است].[21
 9-3مدل هزینه كیفیت خدمات دینامیکی با تأثیرگذاری تبلیغات دهانبهدهان
آرچر و همکاران 6یک مدل هزینه پویا را با ارزیابی تقاضای خدمت ،توسعه داده است .متغیرهای مدل شامل پارامترهای
مربوط به تبلیغ دهانبهدهان است ،تبلیغات دهانبهدهان آگاهی مثبت ،7منفی 1و عدم گاهی 2را به مشتریان انتقال میدهد که
1 Yen‐Hao
2 the zone of tolerance of a customer
3 Shirouyehzad
4 Martínez García
5 Yeon
6Archer Archer
7 positively aware
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این امربر تقاضای آنها تأثیر میگذارد .نتایج مدل نشان میدهد اولا گسترش بیشازحد خدمت در بدو راهاندازی ،امری
غیرمعقول است.دوما کاهش هزینههایی که بر کیفیت خدمات تأثیرگذار است و کیفیت را کاهش میدهد ،سیاست ضعیفی
است و سوما ازآنجاییکه تأثیر خدمات خوب بر مشتری در مرحلهی راهاندازی سریعتر است لذا ایجاد خدمت باکیفیت از
مرحلهی شروع و راهاندازی خدمت نسبت به بهبود کیفیت آن ،استراتژی بهتری است].[22
 0-3تأثیر متقابل هزینه ،تبلیغات و تجربه با رویکرد سیستم دینامیک
کالکیسن 3بهینگی هزینه ،کیفیت و تبلیغات را برای دستیابی به تقاضای بلندمدت و کسب سود را با استفاده از سیستم
دینامیک بررسی کرده است .این پژوهش بیان میکند که می توان پتانسیل تقاضا را از طریق بهبود کیفیت افزایش داد .نتایج
پژوهش نشان میدهد که بازاریابی آمیخته منجر به تقاضای بلندمدت میشود همچنین سیاستهای دولت مانند یارانه به ایجاد
شرایط اقتصادی پایدار کمک میکند که منجر به فروش بیشتر و کیفیت بالاتر میگردد].[23
 8-3شناسایی تصویر مقصد با رویکرد سیستم دینامیک
تگن 4به بررسی تصویر مقصد در حوزهی گردشگری با رویکرد سیستم دینامیک پرداخته است و متغیرهای تنوع
محصولات ،مدمان دوستداشتنی ،فرهنگ و مسابقات متنوع و بزرگ را در مدل در نظر گرفته است .نتایج پژوهش به عوامل
ایجادکننده تصویر منفی از مقصد مانند فقر ،عدم صلح و امنیت و کیفیت ضعیف خدمات نیز پرداخته است و نشان داده که
سیستم دینامیک ،ابزار مناسبی برای آنالیز سیستم ،شناسایی مشکلات و مداخله در سیستم بهمنظور دستیابی به افزایش سهم
بازار است].[24
 6-3اندازهگیری دینامیک عملکرد سیستم خدمات-محصول با رویکرد سیستم دینامیک
هسی5در پژوهش خود با کرده است که شرکتهای کوچک و متوسط نقش مهمی در توسعهی تایوان ایجاد میکنند لذا با
تأکید بر نوآوری و توانمند ساختن آنها ،سعی در شناسایی عوامل کلیدی نوآوری دارد .مدل دینامیکی پژوهش ،نوآوری
خدمات و تأثیرات آن را مورد برسی قرار داده است .نتایج شبیهسازی نشان میدهد شرکتهای کوچک و متوسط باید منابع
خود را در زمینههای توسعه سازگاری بازار ،قابلیتهای استفاده از دانش و کاربرد مؤثر فناوری اطلاعات سرمایهگذاری کنند
بهطورکلی میتوان با افزایش نوآوری خدمات و ایجاد خدمات جدید ،رقابت بازار را افزایش داد].[25
 17-3اندازهگیری دینامیکی عملکرد سیستمهای خدمات_محصول با رویکرد دینامیکی كیفیت
لی 6با توجه به روند حاکم بر سیستمهای خدمات_محصول ،در این مقاله به اندازهگیری کارایی عملکرد آنها با رویکرد
سیستم دینامیک پرداخته است.پژوهش ضمن معرفی مفاهیم کارایی عملکرد و تشریح کمبودهای این حوزه ،مدل چهار
مرحلهای را به روش سیستم دینامیک را پیشنهاد داده است .بهمنظور ارزیابی رویکرد پیشنهادشده ،آن را در سیسم
بهداشتی_درمانی موردمطالعه قرار داده است].[26

1 negatively aware
2 unaware
3 Caulkins
4 Tegegne
5 Hsieh
6 Lee
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جدول  :1مقایسه مدلهای دینامیکی كیفیت خدمات
نویسنده

حوزه پژوهش

هدف تحقیق

عوامل مؤثر

رویکرد حل

کیم
()2111

هزینه و
کیفیت
خدمات

توازن هزینه و
کیفیتوتأثیر
استراتژیهای
کاهش هزینه

متغیرهایمشتری ،هزینه
سیستم ،کیفیت خدمات

پویاییشناسی

استراتژیهای کاهش هزینهی
موردمطالعه تأثیری بر کیفیت
خدمات ندارد

ین هو
()2111

مدیریت
انتظارات
مشتری

ارائه مدل مفهومی
مدیریت انتظارات

انتظارات،رضایتمندی،
سود،سرمایه،تکنولوژی

پویاییشناسی

مدلمفهومیارائهشده بهعنوان
ابزار کسبوکار ایجاد مزیت
رقابتی میکند.

شیرایهزاده
()2119

هزینه و
کیفیت

آنالیز تأثیر هزینهبر
کیفیت

رضایتمندی،سطحکیفیت-،
هزینهکیفیت،سود،هزینه
محصول

پویاییشناسی

برای رسیدن به سطح کیفی
موردانتظارمشتری،هزینههای
پیشگیرانه و ارزیابی باید در نظر
گرفته است.

مارتین
()2119

وفاداری
مشتری

مدیریت وفاداری
مشتری در یک دوره
ورزشی

نگرشمشتری ،مشتریان-
ناراضی ،تعدادنارضایتی،
رضایت مشتری

پویاییشناسی

نگرشمصرفکنندگان ارزیابی
درستی از رفتار آنها را نشان
نمیدهد.

ین
()2115

مدیریت
انتظارات و
رضایتمندی

مدیریت نوآوری
تکنولوژی

انتظارات،کیفیت
خدمات،رضایتمندی ،سود،

پویاییشناسی

مدل ارائهشده بهخوبی رفتار
مشتری را نشان میدهد و در
شناسایی نقاط اهرمی کمک
شایانی میکند.

آرچر
()1992

هزینه و
کیفیت

ایجادمدل هزینهی
پویا برای بهبود
کیفیت

آگاهی مثبت ،آگاهی
منفی ،عدم آگاهی،
راهاندازیخدمت،
رضایتمندی ،نارضایتی

پویاییشناسی

عدم گسترش خدمت در بدو
راهاندازی،عدمکاهش هزینههایی-
کهکیفیتراکاهشمیدهدوایجاد-
خدمتباکیفیت بهجای بهبود

کالکینس
()2116

هزینه،
تبلیغات و
کیفیت

بهینگی هزینه،
تبلیغات و کیفیت

هزینه ،تبلیغات ،کیفیت
خدمات و رضایتمندی

پویاییشناسی

بازاریابی آمیخته منجر به
تقاضای بلندمدت میشود و
سیاستهای دولت باعث ایجاد
شرایط پایدار و افزایش فروش
میگردد.

تگن
()2116

تصویر مقصد
در گردشگری

مدلسازی عوامل
مؤثر بر تصویر مقصد

تصویر مقصد ،هزینهها
کیفیتخدمات ،امنیت،
سیاست ،فرهنگ

پویاییشناسی

هسی
()2118

نوآوری و
کیفیت
خدمات

بررسیتأثیر نوآوری
خدمات بر کیفیت
خدمات

تقاضای بازار ،سود ،رقابت،
کیفیت خدمات تکنولوژی،
کیفیت فنی

پویاییشناسی

لی
()2115

کارایی
عملکرد

بهبودعملکرد
سیستمهای
خدمات_محصول

سرعت عملیات ،توانای
خدمت،نیاز ،رضایتمندی

پویاییشناسی

لذا با استناد به جدول و ادبیات موضوع میتوان مدل پژوهش را بدینصورت تعریف نمود:
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نتایج

عوامل مؤثر بر تصویر خوب از
مقصد و همچنین تصویر مقصد
را بیان کرده و نشان داده که
سیستم دینامیکی ابزار برای
سیستم موردمطالعه است.
سرمایهگذاری منابع سازمان در
توسعه سازگاری بازار ،قابلیتهای
استفاده از دانش
معرفی مفاهیم کارایی عمکرد و
کبودهای این حوزه و ارائه ی
مدل چهار مرحله ای دینامیکی
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 .1انتظارات مشتری نقش تعیینکنندهای در ادراکات مشتری دارد اما نکتهی مهم در پژوهش حاضر در نظر گرفتن سه
سطح از انتظارات است؛ انتظاراتی که فرد با توجه تجربیات قبلی دارد ،انتظاراتی که فرد از بهترین خدمات ممکن یا
خدمات ایدهآل دارد و انتظاراتی که فرد با توجه به بهترین تجربههای خود دارد.
 .2مدل موردنظر جهت تحلیل منابع موجود در مشکلات پیش روی کیفیت برای درک مدیریت از بهبود کیفیت از مدل
تحلیل شکاف استفاده مینماید.
 .3از انجاییکه خدمات ماهیت فرایندی دارد و درک مشتری از کیفیت نیز در اثر مرور زمان دچار تغییراتی میشود و
همچنین جهت آگاهی از ساختار ذاتی پویایی انتظارات ،مدل پویا در برابر مدلهای ایستای بیانشده ارائه میگردد.
 .4با توجه ساختار پویای مدل ،میتوان تمامی عوامل معرفیشده را در نظر گرفت و مدل پژوهش از حیث عوامل
تأثیرگذار مدل جامع و کاملی باشد.

 -4روش شناسی تحقیق
در این تحقیق از ابزار پویایی سیستم برای برقراری ارتباط ادراکات مشتری با انتظارات آن استفاده میشود .رابطه علی و
معلولی مابین کیفیت درک شده ،انتظارات ،بهترین تجربه و ایدهآل های مشتری برقرار و اثرات بازخوردی و غیرخطی
متغیرهای تصمیمساز با تصویر ارائه میگردد.
پویایی سیستم روشی است که در سیستمهای اقتصادی اجتماعی پیچیده و غیرخطی بکار میرود] [27تأثیرات رفت و
برگشتی علی معلولی متغیرها ،تأخیر زمانی اثرگذاری متغیرها بر رویهم و نیاز به بررسی سیاستها و شبیهسازی آنها مزیت
استفاده از این رویکرد هست] .[28پویایی سیستم با فراهم نمودن چارچوب مدلسازی علی ،روابط غیرخطی را لحاظ ،از نقاط
قوت ذهن انسان و مدلهای ذهنی استفاده و در مراحل مختلف مدلسازی از منابع اطلاعاتی مختلف بهره میبرد] .[29اصل
اساسی در پویایی سیستم بررسی موضوع از جوانب مختلف در راستای توجه به عواقب بلندمدت و تأثیرات جانبی اقدامات و
بهمنظور کاهش محدودیتهای مدل ذهنی هست .[28] .مدل پویایی سیستم با انجام شبیهسازی و تحلیل رفتار سیستم بر
اساس فرضیههای مختلف ،بازخور واسط برای سیاستگذاران را درزمینهٔ تأثیر احتمالی مجموعهای معینی از سیاستها فراهم
میکند] .[29در رویکرد پویایی سیستم پس از تعریف مسئله به شکل پویا ،مفهومسازی انجام که خروجی مفهومسازی نمودار
علی-معلولی است ].[30
پویایی سیستم روشی برای تجزیهوتحلیل ،حل مسئله و شبیهسازی بوده که در دهه  1960توسط فارستر باهدف بررسی
نحوه کار مؤسسات صنعتی و سازمانها از راه شبیهسازی در دانشگاه  MITارائهشده است .[28] .پویایی سیستم در دهه
1980به بلوغ رسید و انجمن پویاییهای سیستم در این دهه تأسیس و اولین مجله رسمی این انجمن بانام Dynamicaدر
ابتدا و سپس  Dynamics Review Systemچاپ گردید].[29
روش پویایی سیستم از شش گام برای حل مسئله استفاده می کند].[30
 شناسایی و تعریف مسئله
 مفهوم سازی سیستم
 صورتبندی مدل

 شبیه سازی و اعتبارسنجی مدل
 تحلیل و بهبود سیاست
 اجرای سیاست
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لذا در راستای ادامه پژوهش ،مسئله به شکل مدل علی و حلقه ای و نمودار جریان به نمایش گذاشته خواهد شد.
 -5مدلسازی ،بررسی و تحلیل دادهها
 1-5فرضیه پویا
مطابق با ادبیات موضوع ،رضایتمندی مشتری بهعنوان درجهای از عملکرد واقعی یک شرکت که انتظارات مشتری را
برآورده میکند ،تعریف میشود .درصورتیکه عملکرد شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند ،مشتری احساس رضایت و در
غیر این صورت احساس نارضایتی میکند].[15
رضایت مشتری منجر به حفظ مشتری میشود،تمرکز بر حفظ مشتری بهنوبه خود حاکی از برخی از مفاهیم مهم
مدیریتی و مالی است] .[30اول ،از طریق حفظ مشتری ،سازمانها میتوانند با ساختن و حفظ روابط بهجای صرف تلاش برای
جذب مشتریان جدید ،به مشتریان فعلی خود بهتر خدمت نمایند .دوم ،مشتریان بلندمدت زمان بیشتری با شرکتها سپری
می کنند ،اگر راضی شده باشند مراجعات جدیدی را از طریق بیان کلمات مثبت فراهم میکنند و خدمت کردن به آنها
کمهزینهتر است ،زیرا شرکت دانش بیشتری در مورد آنها دارد .سوم ،مشتریان در درازمدت ،تمایل کمتری به بازاریابی رقابتی
دارند .چهارم ،از دست دادن مشتریان منجر به هزینههای فرصت ازدسترفته و از دست دادن امکان فروش محصولات میشود،
درحالیکه هزینههای لازم برای جذب مشتریان جدید را نیز افزایش میدهد ] .[16,32هرچند هزینهی جذب هر مشتری
جدید  5تا  7برابر حفظ مشتریان فعلی است ].[33اما برای رسیدن به هدف سودآوری و بقا ،سازمان مکلف است مشتری جدید
نیز جذب نماید ].[33
ارائهدهندگان خدمات ،میتوانند با بالا بردن رضایت مشتری ،هم مشتریان موجود خود را حفظ نمایند و هم مشتریان
جدیدی را جذب کنند که این امر با افزایش میزان فروش ،سود را نیز افزایش میدهد .افزایش سود شرکت موجب انباشت
سرمایه برای شرکت میشود .سیاستها و راهکارهای متفاوتی در پیش روی سازمان وجود دارد تا این سرمایه را به بهترین نحو
ممکن به کار گیرد .چنانچه سازمان در راستای بهبود امکانات ساخت محصول یا تولید خدمت سرمایهگذاری کند میتواند
کیفیت فنی محصول (خدمات) را بهبود بخشد ،هرچه کیفیت محصول (خدمات) بهتر باشد ،کیفیت درک شدهی مشتری بالاتر
خواهد رفت و در راستای آن شکاف ادراکات_ انتظارات کاهش خواهد یافت؛ اما اگر سرمایهی سازمان در راستای آموزش
کارکنان سرمایهگذار ی شود منجر به افزایش اطلاعات کارکنان و در راستای آن بهبود پاسخگویی آنها به مشتریان میگردد،
بنابراین کیفیت کارکردی محصول (خدمت) بهبود مییابد که این بهبود نیز منجر به کاهش شکاف ادراکات_انتظارات میگردد.
استراتژی دیگر در زمینه سرمایهگذاری ،بهبود سیستمهای ارتباطی است که میتوان از طریق آن تبلیغات کرد .تبلیغات علاوه
بر معرفی محصول ،بهطور غیرمستقیم بر شکلگیری انتظارات مشتریان تأثیرگذار است و انتظارات مشتریان را از محصول
(خدمت) بالا میبرد .این افزایش سطح انتظارات ،شکاف ادراکات_ انتظارات را تشدید میکند .از طرفی هرچقدر سود بیشتر
باشد ،جذابیت صنعت بالاتر میرود که این امر باعث ورود رقبا به صنعت موردنظر میشود؛ هرچقدر رقبا بیشتر باشند تعداد
برندها و رقبای پیشرو نیز بیشتر میگردد که باعث میشود مشتریان تجربه برند و بهترینها را داشته باشند .لذا انتظارات آنها
بر اساس بهترین تجربه افزایش مییابد و شکاف ادراکات_ انتظارات را افزایش میدهد.
سیستم دینامیک ،روشی برای درک رفتارهای یک سامانهی پیچیده در طول زمان است .در این روش با تمرکز بر
حلقههای بازخورد درون سیستم ،تأثیرات غیرخطی و تأخیرهای زمانی در میان متغیرها و همچنین ماهیت انباشتی و یا جریانی
متغیرها به بررسی رفتار یک سیستم میپردازد ] .[34مسائل موجود در این سیستم ها از دو ویژگی پویایی و ساختار بازخوردی
برخوردارند .ویژگی پویایی ابعاد کمی و کیفی سیستم را در طول زمان تغییر میدهد و ساختار بازخوردی ،توانایی انعکاس تغییر
در هر مرحله را به مرحلهی قبل و بعد از خود را دارد] . [35با توجه به ماهیت عددی روش سیستم دینامیک ،این امکان وجود
دارد که مدلهای مبتنی بر این روش را با استفاده از رایانه شبیهسازی کرد و با مجموعهی پارامترها و متغیرهای مختلف
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وضعیت سیستم را برای یک بازه زمانی در آینده پیشبینی نمود .سیستم دینامیک با حلقههای بازخورد و تأخیرهای زمانی
سروکار دارد که رفتار کل سامانه را مورد تأثیر قرار میدهد].[30
یکی از نمودارهای مورد استفاده در سیستم دینامیک ،نمودار علی و معلولی است .هدف اصلی نمودارهای علی ،نشان
دادن فرضیه های علی در هنگام مدل سازی است تا از این طریق ،ساختار به شکل کامل و به هم پیوسته بیان شود .این نمودار
ها به مدل ساز کمک میکنند تا به سرعت با ساختار بازخوردی و پیش فرضهای بنیادی ارتباط برقرار کنند].[39در شکل1
نمودار علی حلقهای این مدل ترسیمشده است.

+

 شکاف-

کیفیت فنی

+

+

انتظار بر مبنای
ایده آل

شکاف بهترین تجربه

انتظار بر مبنای
بهترین تجربه
+

 -شکاف ایده آل

+

انتظار بر مبنای
تجربیات

کیفیت کارکردی

-

-

+

پاسخگویی
+ +
شکاف جامع سازمان
+

+

+
جذب مشتری
+

کارکنان
آموزش
+
تکنولوژی تولید
+

رقبای پیشرو
+
رقابت
+
+دهان به دهان

تعداد رقبا
+

+
حفظ مشتری

فروش +
+
سود
+
سرمایه

+

تعداد برندها
+

رضایتمندی مشتری

کارکنان
اطالعات
+

+
+

ورود به صنعت
+

جذابیت صنعت
+

تبلیغات
+

 +تکنولوژی
ارتباطات

شکل :1فرضیه ی پویای مسئله

 2-5تشریح مدل های علی و حلقه ای
با توجه به نمودار علی حلقهای فوق ،این نمودار شامل  9حلقهی زیر است:
حلقهی  :1از جمله عوامل شکل دهنده ی انتظارات میتوان به تبلیغات اشاره نمود بدان معنا که تبلیغات میتواند
انتظارات مشتری را افزایش دهد .از آنجاییکه تبلیغات هزینه بر است  ،سازمان در صورتی قادر به انجام تبلیغات موثر خواهد بود
که سرمایه کافی در دسترس داشته باشد؛سرمایه یا سود سازمان از طریق فروش حاصل میگردد و این امر در صورتی امکان
پذیر از مشتری راضی باشد .رضایت در صورتی حاصل میگردد که سازمان قادر باشد شکاف بین انتظارات و ادراکات مشتری را
کاهش دهد لذا هدف حلقه (شکل  )2افزایش شکاف ادراکات_ انتظارات با تشدید انتظارات است.
حلقه :2هرگاه انتظارا ت مشتری با درک او از عملکرد سازمان انتباق داشته باشد موجب رضایتمندی آن میشود .مشتریان
راضی از جمله ابزار های تبلیغات دهان به دهان برای سازمان هستند که این امر سبب تشدید انتظارات مشتریان میگردد و این
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افزایش سطح انتظار برشکاف انتظارات و ادراکات تاثیر مثبت دارد و شکاف را زیادتر میکند لذا هدف حلقه(شکل )3افزایش
شکاف ادراکات_ انتظارات با تشدید انتظارات است.
حلقه  : 3شکاف بهترین تجربه ی مشتری زمانی تشدید می شود که رقبای برجسته ای در صنعت مورد نظر وجود داشته
باشد و مشتریان سازمان تجربه ی استفاده از خدمات آنها را داشته باشند و این تجربیات به عنوان بهترین تجربه ی مشتری
در ذهن او باشد  .این تجربیات انتظارات را تشدید میکند در صورتی امکان تحلیل بهترین تجربه مشتری وجود دارد که صنعت
مورد نظر به قدر کافی برای ورود شرکت ها جذابیت داشته باشد  .این جذابیت زمانی حاصل میشود که سازمان ها از سود و
فروش صنعت مطمئن باشند و بر اساس نظر اکثر خبرگان رضایتمندی مشتری موجب خرید مشتری ،حفظ مشتری و جذب
مشتری جدید و در نهایت فروش بیشتر میشود لذا هدف حلقه(شکل  )4افزایش شکاف بهترین تجربه با تشدید انتظارات بر
مبنای بهترین تجربه است.
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حلقه 4و5و :6برای رسیدن به هدف سودآوری و بقا ،سازمان مکلف است مشتری جدید نیز جذب نماید درنتیجه ،ارائهدهندگان
خدمات ،میتوانند با بالا بردن رضایت مشتری ،هم مشتریان موجود خود را حفظ نمایند و هم مشتریان جدیدی را جذب کنند
که این امر با افزایش میزان فروش ،سود را نیز افزایش میدهد .افزایش سود شرکت موجب انباشت سرمایه برای شرکت
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و در راستای آن شکاف ادراکات_ انتظارات(شکل  ، )5ادراکات _انتظارات ایده آل(شکل )6و دراکات _انتظارات بهترین تجربه
(شکل  )7کاهش خواهد یافت لذا هدف حلقه های فوق کاهش شکاف با بهبود کیفیت فنی است.
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شکل  :0حلقه 9

حلقه 7و  8و  :9چناچه سرمایهی سازمان که از طریق فروش بیشتردر صورت رضایتمندی مشتری بدست میآید در در
راستای آموزش کارکنان سرمایهگذار ی شود منجر به افزایش اطلاعات کارکنان و در راستای آن بهبود پاسخگویی آنها به
مشتریان میگردد ،بنابراین کیفیت کارکردی محصول (خدمت) بهبود مییابد که این بهبود نیز منجر به کاهش شکاف
ادراکات_انتظارات (شکل  ،)8ادراکات _انتظارات ایده آل(شکل )9و دراکات _انتظارات بهترین تجربه (شکل  )11میگردد لذا
هدف حلقههای ذکر شده کاهش شکاف با بهبود کیفیت کارکردی است .
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شکل  :17حلقه 6

 -9نتیجه گیری
در آغاز هزاره سوم و با تغییرات صورت گرفته در محیط کسبوکار (درون و برون سازمانی) ،سازمانها از رویکرد محصول
محور به مشتری محور تبدیلشدهاند؛ یکی از مهمترین ع وامل مؤثر در این رویکرد پایش و بهبود رضایت مشتریان است .رضایت
مشتری میزان مطلوبیتی است که مشتری از خصوصیات مختلف محصول کسب میکند .در رابطه با مفهوم رضایتمندی مشتری
تعاریف مختلفی از سوی نظریهپردازان بازاریابی ارائه شده است .رضایتمندی مشتری بهعنوان درجهای از عملکرد واقعی یک
شرکت است که انتظارات مشتری را برآورده میکند .درصورتیکه عملکرد شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند ،مشتری
احساس رضایت و در غیر این صورت احساس نارضایتی میکند.
مطالعه اثرات رضایت مشتری در حفظ مشتری نشان میدهد که رضایت مشتری دارای اثر مثبتی است .حفظ مشتری یا
ادامه رابطه ،مفهومی است که در آن مشتری ،برای تکرار خرید یک محصول و یا خدمت تصمیمگیری میکند .پیچیدگی مسائل
مربوط به رضایتمندی مشتری ،کیفیت درک شده و انتظارات او باعث میشود تا از روابط ساده خطی نتوان بهره گرفت و به این
دلیل باید از یک رویکرد جامع و عمیق استفاده نمود .تکنیک پویایی سیستم میتواند روش مناسبی جهت تحلیل و بررسی
چنین مسائل پیچیده و مهندسی باشد.
هدف از انجام این تحقیق شناسایی و بررسی فاکتورهای تأثیرگذار بر شکاف بین ادراکات و انتظارات مشتریان و همچنین
تعیین نقش این فاکتورها در بالا بردن رضایتمندی مشتری با استفاده از رویکرد تحلیل دینامیکی است.
در این تحقیق با استفاده از شبیهسازی پویا و بهرهگیری از روابط علت و معلولی بین متغیرهای مسئله و حلقههای
بازخور نشان داده شد که سطوح مختلف ادراکات و انتظارات بر شکافهای مسئله و به طبع آن بر رضایتمندی مشتریان
تأثیرگذار میباشد همچنین سعی شده است تا مدل جامعی ارائه گردد که بتوان از دیدگاههای مختلف کیفیت خدمات،
انتظارات ،تحلیل شکاف و رضایتمندی را مورد سنجش قرار دهد .به همین منظور کارکردهای کاربردی در حوزههای فروش و
محصولات شرکتی و سازمانهای خدماتی در نظر گرفته شده است .همچنین به دلیل توسعه مدلی جدید ،میتوان کارکردهای
بنیادی نیز برای آن متصور شد.
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ارائه و تحلیل یک مدل پویایی شناسی سیستم ها در مدیریت ضایعات پروژههای
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چکیده
در ایران رشد روز افزون ساخت و ساز ساختمان از یک طرف و الزام به بازسازی سازهای فرسوده یا تخریب شده ،باعث
کاهش معادن طبیعی و افزایش نخالههای ساختمانی در آینده خواهد شد .مطالعات قبلی در رابطه با موضوع مدیریت
ضایعات  C&Dعمدتا بر مدیریت نخالههای ساختمانی از نقطه نظر ایستا تأکید می کند ،که با اتخاذ تمام فعالیت های
ضروری در زنجیره زباله ،طبیعت پویایی آن در نظر گرفته نشده است .بنابراین هدف این مقاله ،تبیین پویایی و روابط بین
اجزاء مدیریت زبالههای  C&Dبا استفاده از رویكرد پویایی سیستمهاست .یافته ها نشان می دهد که اجرای مدیریت
زبالههای  C&Dمزایای زیادی را در پی دارد ،اما هزینه بالاتر دفن زباله در محلهای مجاز منجر به افزایش دفع ضایعات به
صورت غیرقانونی و در نتیجه آن صرفهجویی حاصل از بازیافت و استفاده مجدد از ضایعات ساختمانی میگردد که این
عوامل آلودگی زیست محیطی فراوانی را به همراه خواهد داشت .در این پژوهش با بررسی و ارزیابی تحقیقات و اقدامات
انجام شده در زمینه پسماندها و نخالههای ساختمانی ،درپی روشن نمودن استفاده از دیدگاه سیستمی با استفاده از پویایی
سیستمها در جهتی است که به کمک آن بتوان با استفاده تحلیل وضعیت هزینهها در محلهای دفع مجاز ،سیاستمداران و
سازندگان را به سمتی تشویق نماید که در جهت توسعه صنعت ساختمان ،حفظ محیط زیست و صرفهجوییهای ناشی از
آن حرکت نمایند .براساس تحلیلهای صورت پذیرفته ،افزایش هزینههای دفع در محلهای مجاز ،افزایش دفع ضایعات به
صورت غیر مجاز را به همراه خواهد داشت و در نتیجه آن سبب کاهش اثرگذاری قوانین و مقررات زیست محیطی مربوط به
محلهای دفع و کاهش در میزان بازیافت ،استفاده مجدد از ضایعات و در نتیجه آن صرفهجوییهای حاصل از بازیافت و
استفادههای مجدد را به همراه خواهد داشت.

واژههای کلیدی :ضایعات ساخت و تخریب ( ،)C&Dپویایی سیستمها ،صرفهجویی در مصرف انرژی ،توسعه پایدار

 1و * نویسنده مسئول :دانشجو کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه و ساخت ،دانشگاه تربیت مدرس
 2دانشیار رشته مدیریت پروژه و ساخت ،دانشگاه تربیت مدرس
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 -1مقدمه و تاریخچه ادبیات موضوع
زبالههای حاصل از ساخت و تخریب  )C&D)1معمولا به عنوان زبالهای است که از فعالیت های ساخت و ساز ،بازسازی
و تخریب ،حفاری ،کارهای عمرانی و ساختمانی ،ساخت جاده و نوسازی ساختمان تشكیل میشود[ .]2 ,1زباله های ساخت و
تخریب ( )C&Dیک مجموعه زباله غیر خطرناک است که به عنوان موادی بیخطر برای محیط زیست در نظر گرفته میشوند
[ .]3اثرات منفی زباله های  C&Dدر محیط زیست چندگانه هستند ،که یكی از بزرگترین آنها هدر رفت منابع زمین برای
دفع زبالههای ساختمانی است .به عنوان مثال ،در هنگ کنگ دولت هزینۀ دفع زبالههای  C&Dرا بیش از  222میلیون دلار
هزینۀ سالانه برعهده داشته و فضای ارزشمند زمین در دفن زباله در هنگ کنگ حدود  3022مترمكعب بوده است[ ..]4در
ایالات متحده ،ظرفیت محدود محلهای دفن زبالههای ساختمانی  ،دفن زبالههای جدید را با مشكل مواجه کرده است چرا که
محلهای موجود نمی تواند نیاز پاسخگوی نیازهای جدید باشد ،که این مشكل از نگرانی اصلی برنامهریزان است[.]0
در انگلستان  02درصد از مكانهای دفن زباله به نخالههای ساختمانی اختصاص دارد[ ]6هر ساله حدود  02میلیون تن
مواد  C&Dبه عنوان نخاله های ساختمانی تولید میشود [ .]0هم چنین در استرالیا هر ساله در حدود  14میلیون تن
نخالههای ساختمانی تولید میشود[ ]6و تخمین زده میشود زباله های  C&Dدر این کشور  ٪42-16از کل زبالهها را
تشكیل دهد[ .]8در هنگ کنگ ،از سال  1993تا  ،2224تولید سالیانه مواد زائد  C&Dبیشتر از دو برابر شده و در سال
 2224حدود یک میلیون تن رسیده است[ ]9که در حدود  %38از کل زبالههای جامد را شامل میشود[]6
در ایران ،شهر تهران به تنهایی در سال  1394روزانه  02هزار تن نخاله ساختمانی تولید کرده است .به عبارت دیگر
تهران ،به تنهایی سالانه  18,20میلیون تن نخاله ساختمانی تولید میکند .هم چنین آمار رسمی و دقیقی در ارتباط با تولید
نخالههای ساختمای از دیگر نقاط ایران وجود ندارد اما با توجه به وسعت ساخت و ساز در کشور و حجم فعالیتهای عمرانی
میتوان حدس زد که حجم قابل توجهی نخاله ساختمانی به صورت سالانه در کشور تولید میشود[.]12
نخالهها ساختمانی در ایران عموماً دفع و به مناطق خارج از شهر منتقل میشوند .دفع این نخالهها یا از طریق دفن کردن
آنها و یا انباشت و شكلگیری تپههای مصنوعی از نخالههای ساختمانی است .هر دو روش علاوه بر هزینههای حمل و نقل،
باعث تغییرات زیست محیطی و اکو سیستم محل دفع نخاله میشوند که اثرات نامطلوب زیست محیطی را به دنبال داشته
است .مدیریت زباله های  C&Dبرای توسعه پایدار شهری بسیار اهمیت دارد .با توجه به توسعه سریع شهری در جهان،
سالانه مقدار قابل توجهی زبالههای حاصل از ساخت و تخریب تولید می شود .به این ترتیب ،سرمایهگذاری در فعالیت های
مدیریت زباله ،مانند بازیافت و استفاده مجدد ،ضروری به نظر میرسد [.]11
در مطالعات انجام شده در زمینه مدیریت زبالههای  C&Dدو موضوع مهم را باید مدنظر داشت که در مطالعات انجام
شده به این دو موضوع پرداخته نشده است یكی عدم توجه به همه فعالیت های مدیریت زبالههای  C&Dدر زنجیره زباله
است؛ و دیگری ،از مطالعات انجام شده همگی از نقطه نظر استاتیک به موضوع مدیریت زبالههای  C&Dمینگرند  ،بدون
توجه به ماهیت پویایی فعالیتهای مدیریت زباله  .C&Dاینها موضوعاتی هستند که نویسندگان این مقاله را ترغیب به انجام
این مطالعه کرده است .این مقاله با هدف ارائه یک مدل برای مدیریت موثر ضایعات ساختمانی و تأثیرات زیست محیطی ناشی
از حمل نخاله ها با استفاده از رویكرد پویایی سیستم ( )SDارائه شده است .نوآوری این مطالعه عمدتا در دو جنبه قرار دارد:
Construction and demolish
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اول ،بررسی همه فعالیت های ضروری است که مربوط به مدیریت ضایعات  C & Dدر سراسر زنجیره ضایعات ساختمانی
است :دوم ،استفاده از روش  SDاست که می تواند نه تنها شامل فعالیت های مختلف ،بلكه تعاملات پویا را نیز در نظر بگیرد.
این مقاله از سه بخش تشكیل شده است .ابتدا در آن به طور خلاصه رویكرد پویایی سیستمها  SDمعرفی می شود .سپس آن
را در قالب یک نمونه موردی واقعی از مدل پیشنهادی منتقل میکند؛ که نتایج تحلیلی و بحث در این بخش انجام میشود.
سرانجام ،مقاله با خلاصه ای از یافته های کلیدی به پایان میرسد.

 -2روش تحقیق
در این مطالعه ،برای رفع معایب پژوهشهای انجام شده پیشین که در قسمت مقدمه جمعبندی شدند ،مدیریت ضایعات
 C&Dبا استفاده از رویكرد شبیهسازی پویایی سیستمی -به عنوان یک روش شبیهساز بازخوردی شیگرا -مدل سازی شده
است .لذا ابتدا فاکتورها و عوامل مختلف مؤثر در مدیریت ضایعات  C&Dدر پروژههای ساخت شناسایی و سپس ارتباطات
پیچیده موجود در بین عوامل شناسایی شده تعیین و نحوه تأثیر این عوامل در مدیریت مؤثر ضایعات ساختمانی با درنظر
گرفتن کلیه تعاملات پیچیده موجود بین آنها به صورت کیفی شبیه سازی شده است .در مرحله بعد ،روابط موجود بین
فاکتورهای مؤثر در مدیریت ضایعات به صورت ریاضی تعیین و مدل کمّی مدیریت ضایعات ساخته شده است .در نهایت ،پس
از شناسایی فاکتورها و عواملی که در مدیریت مؤثر هستند ،راهكارهایی برای بهبود مدیریت ضایعات  C&Dدر نظرگرفته
شده و با استفاده از مدل شبیه ساز توسعه داده شده است ،میزان کارآمدی هر یک از این راهكارها در میزان تولید ضایعات و
میزان بازیافت ،دفع غیر مجاز آنها در یک محیط مجازی شبیهسازی و بایكدگر مقایسه شدهاند .ساختار کلی این پژوهش،
مطابق نمودار شكل  1است .پژوهش حاضر را میتوان براساس هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت ،توصیفی به
شمار آورد .تحقیق توصیفی شامل جمعآوری اطلاعات برای پاسخ به سوالهای مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه
است .اطلاعات توصیفی ،از طریق مصاحبه و مشاهده جمعآوری شدهاند .روش بهکارگرفته شده برای تحلیل دادههای کیفی
این تحقیق ،تحلیل محتواست .تحلیل محتوا ،به مطالعه دقیق منابع و اسناد بستگی دارد .این روش ،برای تحلیل محتوای
آشكار (معنای سطحی متن) و همچنین لایههای عمیقتر منابع پنهان در اسناد نیز بهکار میرود.
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شکل  :1روش پژوهش با استفاده از رویکرد پویایی سیستمها

-3روش پویایی سیستمها
پویایی سیستمها یک نظریه است که توسط فارستر ایجاد شده است .این متد یک روش تجزیه و تحلیل سیستمی است
که به ایجاد مدل از سیستمهای دنیای واقعی و مطالعه دینامیک آنها میپردازد SD .می تواند پیچیدگی ،غیر خطی و
ساختارهای حلقه بازخورد را که در سیستمهای فیزیكی و غیر فیزیكی ذاتی هستند را در نظر بگیرد .هدف استفاده از پویایی
سیستم ،تسهیل درک ارتباط بین رفتار سیستم در طول زمان و ساختار اساسی آن و قوانین تصمیم گیری است[.]12
شبیهسازی امكان بررسی سناریوهای "چه میشود اگر" و امكان تست سناریوها و سیاستها در مورد نزدیک شدن به یک
محیط آزمایشی را فراهم می کند ،که منجر به افزایش اطمینان در اجرای سیاست ها و استراتژی های خاص میشود[ .]13به
تازگی SD ،نیز تبدیل به یک روش محبوب برای مدلسازی مدیریت پروژههای ساختمانی [ ]10-14شده است.
بر اساس یافته های این مطالعات ،شایستگی استفاده از  SDبرای مدیریت پروژه های ساختمانی به طور کامل کشف
شده است .به عنوان مثال ]10[ ،آن را یک ابزار خوب برای نشان دادن ارتباطات پیچیده که ممكن است مسبب خزشهای
غیرمنتظره و بیش از حد در پروژه باشد ارائه دادهاند .همچنین می توان از آن برای درک بهتر پویایی یک سیستم به روش
سیستماتیک [ ]18استفاده کرد .به عنوان یک متد ،روش پویایی سیستمها برای شبیه سازی سیستم های پیچیده مانند
سیستم مدیریت پسماند مناسب است[ .]19با توجه به []22و [ ،]10مدیریت زباله های  C&Dدر سراسر زنجیره زباله می
تواند به عنوان یک سیستم در نظر گرفته شود زیرا شامل ذینفعان ،فعالیت ها و عوامل مختلف است .ساختار دینامیک سیستم
توسط دیاگرام علت معلول نشان داده شده است که مكانیسم بازخورد اصلی را نشان می دهد (شكل .)1
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رویكرد پویایی سیستم برای مدل سازی و مدیریت فرآیندهایی با این دو خصوصیت میتواند استفاده شود -1 :فرآیندهایی
که در گذر زمان تغییر میکنند -2 .فرآیندهایی که بازخوردی از اطلاعات دارند[ .]21هنر روش مذکور ،ترسیم رفتار سیستم با
استفاده از مدلسازی فرآیندهای بازخوردی داخل سیستم از طریق ساختارهای حالت -جریان ،تأخیرهای زمانی و روابط غیر
خطی است .در مورد مفهوم بازخورد میتوان گفت ،وقتی خروجی دوباره به عنوان ورودی استفاده میشود ،یک بازخورد اتفاق
میافتد که سیستم را قادر به ایجاد رفتار درونی میکند.
نمودار علت و معلول شامل عناصر و فلش هاییاندکه این عناصر را به یكدیگر پیوند می دهند و با یک علامت (یا  +یا )-
در هر لینک نمایش داده میشوند.
این علائم معانی زیر را دارند:
 -1یک پیوند علی از یک عنصر  Aبه عنصر  Bمثبت ( )+است اگر تغییر در  Aیک تغییر در  Bرا در همان جهت ایجاد
می کند .در واقع در صورتی یک رابطه مثبت است که افزایش در یک متغیر موجب افزایش متغیر دیگر میشود و
کاهش یک متغیر موجب کاهش متغیر دیگر میشود.
 -2یک پیوند علی از یک عنصر  Aبه عنصر  Bدیگر منفی( )-است .اگر تغییر در  Aموجب تغییر در Bدر جهت مخالف
شود .هم چنین علامت نمودار در صورتی که منفی باشد افزایش در یک متغیر کاهش در متغیر دیگر را منجر می
شود و بالعكس[.]22

متغیر سوم
+
-

+
متغیر دوم

B

R

متغیر اول
+

متغیر پنجم

+

متغیر چهارم

شكل  :2نمادگذاری نموداری علی -حلقوی

پویایی سیستم دارای چهار عنصر در سیستم تعریف شده است:
(الف) انبارشها یا متغیر حالت؛
(ب) نرخها یا جریانها؛
(ج) برگردانها یا مبدل؛ و
(د) پیكانها یا متصلکنندهها ،همانطور که در شكل  2نشان داده شده است[.]23
انبارش ها یا متغیر حالت :انبارها یا حالتهای سیستم را به طور پیوسته نمایش میدهد .انبارش به مفهومی دلالت دارد که
بتوان در آن چیزی انباشته یا ذخیره کرد و سپس آن را به بخش دیگری از سیستم انتقال داد .نرخها یا جریان ها هرنوع
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افزایش یا کاهش یا هر نوع تغییر در متغیر حالت را سبب می شود .جریان به عملیات جاری میگویند که محتوای مخزن
سیستم را در طول دوره زمان تعیین میکند جریانها انتقال برخی مقادیر را نشان میدهد .معمولا این انتقال بین یک متغیر
حالت داخل سیستم یا یک متغیر حالت و خارج سیستم (سینک) است .ارزش یک جریان می تواند مثبت یا منفی باشد .یک
جریان مثبت انبارش یا متغیر حالت را پر می کند و یک جریان منفی یک جریان تخلیه انبارش یا متغیر حالت است .یک
مبدل دارای نقش سودمند در انتخاب ارزشهای مناسب و عملكرد پارامترها در مدل است .مبدلها متغیری است که آهنگ
کارکرد فرآیند سیستم را تعیین میکند .مبدل میتواند نقشهای گوناگونی در سیستم ایفا کند .مهمترین نقش مبدلها ،تعیین
آهنگ ،یا سرعت فرآیند سیستم است که سرعت تغییر محتوای هر متغیر حالت ،برپایه این آهنگ است .پیکانها یا ارتباطها
در نمودارهای علت و معلولی ،نشاندهنده جهت و علامت تأثیر ارتباطات بین متغیرهای مختلف سیستم است [ .]22در شكل 3
روابط متغیر حالت و جریان به شرح زیر است:

برگردان یا مبدل
متصل کننده
حالت
متغیر جریان ورودی

متغیر جریان خروجی
متصل کننده

شكل  :3یک مدل پایه پویایی سیستمها

روابط بین حالت و جریان در برپایه معادله زیر بنا نهاده شده است:
 (t):حالت
به عنوان یک ابزار محبوب برای شبیه سازی پویایی سیستمها[ ]24نرمافزار  Vensimبه عنوان یک بسته نرمافزاری
مناسب برای ساخت فرمول و شبیه سازی در این مطالعه در نظر گرفته شده است Vensim .ابزار قدرتمند برای برقراری
ارتباط و وابستگی بین فرآیندها و مسائل است .این ابزار اجازه می دهد که ساختار یک فرآیند یا استراتژی دقیق به پویایی
مرتبط شود .ویژگی های کلیدی نقشهبرداری و مدلسازی عبارتند از:


ساده ساختن مدل مبتنی بر نماد بصری ؛



نمودارهای حالت و جریان از زبان مشترک از سیستمهای تفكر و ارائه بینش ،در فرآیندهای کسب و کار مدل شده؛



ارائه نمودارهای حلقه علت و معلول و روابط علی؛



تولید خودکار معادلات مدل که در زیر لایه مدل قابل دسترسی هستند؛
نرمافزار  Vensimبه چهار بخش جداگانه تقسیم می شود :روابط ،نقشه ،مدل و معادله .هر بخش نشان دهنده یک
لایه مجزا در مدل است و هر یک از روشهای مختلف طراحی و ارائه مدل را فراهم می کند .لایه نقشه برای تفكر در
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قالب نقشه و چارچوب است؛ لایه مدل برای تبدیل نقشه ها به مدلهایی است که می توانند بر روی کامپیوتر
شبیهسازی شوند .لایه روابط میتواند یک مدل را به یک محیط واقعی تبدیل کند .و لایه معادله تمام معادلاتی که
مدل را تشكیل می دهند لیست می کند.
 1-3توصیف مدل
تفاوت بارز رویكرد پویایی سیستمها با رویكرد متداول دیگر همچون تحقیق در عملیات ،دادههای مورد استفاده در این
رویكرد است .در واقع ،قدرت پویایی سیستمها ،ا ستفاده از هر سه نوع پایگاه داده ،یعنی پایگاه داده ذهنی ،پایگاه داده مكتوب
یا شفاهی و پایگاه داده عددی است[ .]22مطالعه حاضر نیز براساس روش پویایی سیستمها ،ابتدا با مروری بر ادبیات و
پژوهش های گذشته ،به یک مدل ابتدایی و پایه در قالب نمودار علّی – معلولی دست یافته است که چندین خبره دانشگاهی آن
را تأیید کردهاند .سپس براساس نمودار علی – معلولی ،نمودار جریان ساخته شده و روابط میان متغیرهای مدل با مطالعه
ادبیات و مستندات پروژهها صورتبندی شده است .در این مقاله ،پژوهش گر ابتدا در پی یافتن عوامل موثر بر مدیریت ضایعات
تولید شده در صنعت احداث بوده اند و در این راستا با استفاده از مطالعات وسیع کتابخانهای و مصاحبه نیمه ساختار یافته با
خبرگان و نیز بررسی اسناد و مدارک مربوط به چند پروژه ،داده های کیفی و کمی مربوط به این زمینه را جمعآوری کردهاند.
شایان ذکر است که جامعه آماری این پژوهش ،کارشناسان خبره ،مدیران پروژه سازمان کارفرما ( که مشاوره کارفرما نیز جز آن
است) ،کارشناسان واحد پسماند شهری و سایر عواملی ک ه در مدیریت ضایعات صاحب نظرند و تجربه کافی دارند .با در نظر
گرفتن شرایط خبرگی ،مصاحبه نیمه ساختار یافته با  12نفر از خبرگان صورت گرفت و اطلاعات جمعآوری شده از این
مصاحبهها ،همراه با داده های دریافت شده از بررسی اسناد مربوط به مدیریت ضایعات ،به دقت تجزیه و تحلیل شد مطابق شكل
.4

شكل  :4مدل مفهومی زنجیره زبالههای ساخت ( )Cو تخریب )(D

 2-3نمودار علت و معلول
بر اساس عوامل موجود در مدل مفهومی زنجیره های زباله  ،C & Dیک نمودار حلقه علی ایجاد می شود .نمودار ،همانطور
که در شكل  0نشان داده شده است ،یک مدل انتزاعی و مفهومی برای نشان دادن تعاملات عوامل کلیدی است .معنای عوامل
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درون نمودار بیشتر به شرح زیر تفسیر می شود:
 -1آگاهی محیطی یک متغیر کیفی است که بر تمایل احزاب مختلف برای مدیریت زباله های  Cو  Dتأثیر می گذارد.
آگاهی از کاهش ضایعات  Cو  Dمی تواند از طریق تقویت تنظیمات افزایش یابد.
 -2جمع آوری زباله اولین فعالیت مدیریت زباله است .این تاثیر مثبتی بر میزان دفع زباله های مرتب شده است ،زیرا
بیشتر مواد جمع آوری شده ،بیشتر زباله های مرتب شده است .علاوه بر این ،تاثیر منفی بر میزان دفع زباله های
غیرقانونی دارد .درصد جمع آوری زباله توسط انگیزه احزاب مختلف برای مدیریت زباله های  Cو  Dتحت تاثیر قرار
می گیرد.
 -3دفع غیرقانونی به معنای رفتار تخلیه  C & Dدر مكان های نامناسب است که توسط مقررات مجاز نمی باشد .درصد
تخفیف غیر قانونی توسط قوانین تحت تاثیر قرار می گیرد .اگر تخریب غیرقانونی رخ دهد ،مردم باید هزینه های
زیست محیطی را متحمل شوند.
 -4مرتب سازی زباله یک فعالیت برای مرتب کردن مواد زائد است ،به طوری که برخی از آنها می توانند بازیافت یا
استفاده مجدد شوند .درصد تصفیه زباله همچنین به انگیزه مدیریت زباله های  Cو  Dبستگی دارد.
 -0بازیافت و استفاده مجدد دو فعالیت مهم از کمینه کردن ضایعات است .مقدار مواد ذخیره شده از طریق این دو تلاش،
مبنای محاسبه مزایای حاصل از مدیریت زباله های  C & Dرا تشكیل می دهد.
 -6مقررات به تاثیرات سیاسی در مدیریت زباله  Cو  Dاشاره دارد .این نقش مهمی در تأثیرگذاری بر مدیریت زباله های
 C & Dدارد .به عنوان مثال ،مقرر ات سختگیرانه میتواند منجر به تخفیف غیر قانونی غیرقانونی شود ،در حالی که
مقررات شكننده میتواند مقادیر زیادی از مواد هدر رفته را به طور قانونی تخلیه کند .هنگامی که درصد تخلیه
غیرقانونی به یک نقطه خاص افزایش می یابد ،تقویت مقررات فعال خواهد شد.
>استفاده مجدد<

>بازیافت<
واحد هزینه های جمع
آوری زباله

آگاهی زیست محیطی

مجموع مصالح زاید

های ساختمانی

ذخیره شده

زباله های در حال جمع
هزینه های در حال جمع
آوری

واحد هزینه های خرید

زباله های تولید شده

آوری
واحد هزینه تفکیک

نرخ تفکیک زباله ها

زباله
هزینه استفاده مجدد

درآمد حاصل از فروش
مصالح زاید

واحد هزینه بازیافت
بازیافت

زباله

هزینه بازیافت

صرفه جویی هزینه های
حمل

خرید

مجموع هزینه های

استفاده مجدد

دفن

های مجاز زباله

مدیریت زباله ها

شده از حمل

واحد هزینه حمل
مجموع سودهای مدیریت

مقررات

محل های دفن غیر

هزینه های زیست

میزان سوخت مصرف

محیطی

میزان انرژی مصرف

شده

شده

هزینه حمل
سود  -هزینه مدیریت

واحد هزینه های زییست

ضایعات

محیطی

شكل  :0نمودار علت -معلول در مدیریت ضایعات ساختمانی
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تعداد سفربرای انتقال

مجاز

هزینه دفن

ضایعات

زباله

مواد زاید

واحد هزینه دفن در محل
صرفه جویی هزینه های

نرخ استفاده مجدد از

زباله های تفکیک شده

هزینه تفکیک زباله

هزینه های صرفه جویی

انگیزه برای مدیریت نخاله
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با پیوند دادن همه این عوامل با توجه به روابط ذاتی آنها ،آن را قادر به تجزیه و تحلیل تعاملات خود و هزینه-مزایا در
سناریوهای مختلف است.
هزینه های محیط زیستی

>هزینه های تفکیک< >هزینه های بازیافت<

هزینه های بازیافت به ازای
هر واحد

>هزینه استفاده دوباره<
هزینه های بازیافت

واحد هزینه های محیط زیستی به
ازای خروج غیر قانونی

مجموع مصالح
زاید صرفه جویی
شده

نرخ مصالح صرفه جویی شده از

مجموع هزینه های مدیریت

ضایعات بازیافت
شده

نرخ مصالح ذخیره شده از

هزینه های تفکیک

طریق بازیافت

>درصد بازیافت<

طریق استفاده دوباره

ضایعات
تفکیک شده
نرخ ضایعات دوباره

نرخ ضایعات در حال

درصد تفکیک

نرخ ضایعات در حال جمع

نرخ ضایعات در حال

آوری

lookup

تولید
درصد جمع آوری

درصد تفکیک

واحد هزینه استفاده
ضایعات دفع درصد بازیافت
شده
درصد دفع

نرخ در حال افزایش

درصد خروج
غیرقانونی

نرخ در حال کاهش

unit landfill
charge

هزینه های حمل

واحد هزینه های حمل

>هزینه های حمل<

ضایعات تولید
شده

نرخ ضایعات حمل شده

دوباره

>هزینه های دفع<

هر واحد

ضایعات جمع آوری
شده

تفکیک

استفاده شده
هزینه استفاده دوباره

هزینه جمع آوری به ازای

هر واحد

بازیافت

درصد استفاده دوباره

هزینه جمع آوری

نرخ خارج شده غیر
هزینه های تفکیک به ازای
قانونی

نرخ ضایعات در حال

ضایعات دوباره
استفاده شده

ضایعات خارج
شده غیر قانونی

ضایعات

regulation
strengthening

هزینه های دفع

regulation
strengthening lookup

regulation
charging

درصد جمع

مشوق های مدیریت

lookupآوری

ضایعات

مشوق های مدیریت ضایعات
lookup

مقرررات

شكل  :6نمودار حالت -جریان در مدیریت ضایعات ساختمانی

 3-3نمودار حالت -جریان
پس از تعریف عوامل کلیدی ،ضروری است که یک نمودار حالت -جریان ایجاد شود تا بتوان مدل نشان داده شده در
شكل  4را بر روی کامپیوتر اجرایی نمود تا شبیهسازی عملیات مدیریت ضایعات  C & Dانجام گیرد .در واقع ،نمودار علت -
معلول و نمودار حالت-جریان در واقع دو نسخه متفاوت از یک مدل مشابه است .تفاوت این دو در آن است که نمودار علت -
معلول سبب درک سادهتر و بهتر از سیستم میشود ؛ و نمودار حالت -جریان در معادلات دخالت دارد و به ما این را امكان می
دهد که مدل و تحلیل کمی را شبیه سازی کنیم .با استفاده از نرم افزاری  ،Vensimیک نمودار حالت -جریان نشان داده
شده در شكل  6می تواند بر اساس نمودار علت -معلول فرموله شود .در واقع نمودار علت -معلول برای فهم بهتر ،کلیات را
نمایش میدهند و نمودار حالت -جریان وارد ارتباطات و جزئیات یک سیستم میشود که معادلات در این نمودار فرموله
میگردد .قبل از انجام شبیه سازی ،ضروری است که ورودی دادهها را برای تمام متغیرهای مدل بررسی کنیم .به طور کلی،
لازم است تا متغیرها را به سه دسته تقسیم کرد ،که هر یک منابع دادهای خود را دارند .داده های واقعی از یک پروژه
ساختمانی در تهران گرفته شده است .با توجه به اینكه مواد مختلف زباله از نظر درصد بازیافت ،درصد استفاده مجدد ،مواد
بازیافتی ،و  ،...از ویژگی های مختلفی برخوردار است ،این مطالعه داده های بتن را به عنوان مثال برای آزمایش و تفسیر به
کاربرده است.
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در این مقاله نام و نوع اهم متغیرهای موجود در نمودار حالت جریان در جدول زیر آورده شده است:
جدول  :1اهم متغیرهای موجود در نمودار حالت -جریان
نوع متغیر

نام متغیر

نوع متغیر

نام متغیر

پارامتر

Unit land fill charge

جریان

نرخ ضایعات در حال تولید

حالت

درصد خروج غیر قانونی

حالت

ضایعات تولید شده

جریان

نرخ در حال افزایش

جریان

نرخ ضایعات در حال جمع آوری

جریان

نرخ در حال کاهش

حالت

ضایعات جمع آوری شده

حالت

مقررات

جریان

نرخ خارج شده غیر قانونی

کمكی

درصدتفكیک

حالت

ضایعات خارج شده غیر قانونی

جریان

نرخ مصالح ذخیره شده از طریق بازیافت

جریان

نرخ ضایعات در حال تفكیک

حالت

مجموع مصالح زائد صرفهجویی شده

پارامتر

regulation strengthening

کمكی

درصد دفع

کمكی

درصد استفاده دوباره

حالت

ضایعات دوباره استفاده شده

کمكی

درصد بازیافت

کمكی

درصد جمعآوری

جریان

نرخ ضایعات دوباره استفاده شده

در نمودار حالت -جریان روابط ریاضی بین فاکتورهای اثرگذار تعیین میشود تا مدل پیشنهادی بتواند به صورت کمی نیز
نحوه مدیریت ضایعات را شبیه سازی نماید .در حقیقت ،کمی سازی مدل کیفی ،مستلزم فرموله کردن روابط میان اجزا مدل
است .برای کمی سازی مدل پیشنهادی ،روابط موجود بین متغیرها به دو روش تعیین شده است:
الف) تعیین روابط منطقی موجود بین متغیرها :این روابط گاهی بهصورت فیزیكی و روشن بین اجزاء مدل وجود دارند و
میتوانند به راحتی فرموله شوند .به طور مثال:
)*2,2درصد بازیافت * ضایعات تفكیک شده)= نرخ ضایعات در حال بازیافت
ب) تعیین روابط بین متغیرها با استفاده از رگرسیون و براساس اطلاعات گذشته :اما گاهی روابط بین اجزا مدل ،روشن
نیست و فرموله کردن روابط نیاز به تخمین و انجام بعضی فرضیات به کمک متخصصان باتجریه و یابررسی دادههای مربوط به
پروژه های مشابه پیشین دارد .دراین حالت که رابطه موجود بین فاکتورها با استفاده از روابط ریاضی به راحتی قابل تعیین
نیست ،میتوان با استفاده از رگرسیون بین داده های تاریخی مربوط به یک یا چند پروژه پیشین ،روابط ریاضی بین فاکتورهای
اثرگذار را تعیین کرد .مثلا در پروژه انجام شده ،رابطه ریاضی بین اثرگذاری قوانین و مقررات و درصد دفع ضایعات در محلهای
غیر مجاز از توابعی چون توابع  Look upمطابق با شكل زیر استفاده مینماییم.

) (Timeمقررات  = Look upاثرگذاری مقررات
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شكل  look up :1اثر مقررات

 9-3اعتبارسنجی مدل
جهت حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن یک مدل ،باید اعتبار سنجی مدل پیش از بهکارگیری آن انجام شود .برای این
منظور مجموعهای از آزمون های اعتبار سنجی استاندار ،جهت حصول اطمینان از صحت نتایج بهدست آمده برروی مدل انجام
شده است .تعدادی از آزمونهای اعتبار سنجی که برای مدل ضایعات  C&Dپیشنهادی استفاده شده است ،در این قسمت
توضیح داده شدهاند:


مناسب بودن مرز مدل :هدف از آن انطباق اهداف مورد انتظار از مدل با مرزهای تعیین شده است .بدین منظور از
مرورور ادبیات موضوع ،مصاحبه با خبرگان ،برداشتهای میدانی و مدارک پروژه استفاده شده است.



ارزیابی ساختار مدل :هدف از آن انطباق مدل با دانش و دادههای موجود از سیستم واقعی است .این آزمون با استفاده
از صحتسنجی مدل کیفی پروژه بر حسب دیاگرامهای ترسیم شده مربوط به زیرسیستمها و حلقههای بازخوردی
نمایش داده شده و بازبینی و بررسی مستقیم معادلات ریاضی استفاده شده در مدل انجام شده است.



تست حد نهایی :در این تست ،مقدار بعضی از متغیرهای اصلی مدل ( مانند :واحد هزینههای دفع و درصد خروج به
صورت غیر قانونی) در حالت های بسیار زیاد و بسیار کم تغییر داده شد و میزان حساسیت مدل در برابر این تغییرات
بررسی گردید .نتایج ،نشان دهنده رفتار منطقی مدل در این حالتهاست همچنین رفتار مدل به میزان اولیه
متغیرهای اصلی حساس نیست و با تغییر در آنها ،تنها میزان شیب یا دامنه نمودارها تغییر میکند.



تست بخشی از مدل :در این تست ،پس از تقسیم مدل به زیر مدلهای سادهتر ،تست حد نهایی بر هریک از
زیرمدلها انجام گرفته و نهایتا زیرمدلها در مدل نهایی قرار داده شده.



نظر خبرگان :نتایج حاصل از شبیه سازی سیستم با مدیران و کارشناسان سازمان مربوطه و تعدادی از خبرگان
دانشگاهی که در ایین تحقیق از نظر آنها استفاده شه است ،بررسی گردید .نتایج به دست آمده از مدل ،از نظر
مدیران سازمان با تجربههای آنها در دنیای واقعی انطباق دارد و نتایج مورد انتظار خبرگان حاصل شده است.

88

SYSTEMDYNAMIC02_013

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109

 -9نتایج شبیه سازی و بحث
بعد از اینكه تمام متغیرها تعیین و آزمون های ضروری برای تایید مدل تكمیل می شوند ،شبیه سازی می تواند پردازش
و انجام شود .با استفاده از مدل شبیه ساز مدیریت ضایعات توسعه داده شده ،میتوان اثر تغییرات هزینهای به ازای هر تن در
محل های مجاز را بر درصد هزینه دفع غیر مجاز ،میزان استفاده مجدد از ضایعات تولید شده در ساخت و میزان صرفهجویی بر
اساس رفتار صحیح استفاده بهینه از ضایعات ساختمانی مورد سنجش و ارزیابی قرارداد.
این مدل تحت چهار سناریو هزینهای در دفع ضایعات درمحل¬های تعیین شده به بررسی میزان تغییررات هزینهای در
دیگر عوامل تأثیر پذیر در این سیستم میپردازد.
تحت این چهار سناریو هزینههای دفع در محلهای مجاز به ترتیب 42222 ،22222 ،0222و  62222برآورد شده است.
در ادامه تاثیرات تغییرات قیمت بر عوامل موثر بر مدیریت بهینه ضایعات ارائه شده است( .نمودارهای  1تا  .)6مطابق نمودار 1
افزایش هزینه در محلهای تعیین شده جهت دفع ضایعات سبب افزایش درصد خروج ضایعات از شهرها و دفع آنها در مناطق
غیر مجاز خارج از شهرها میگردد .همانگونه که مشاهده میگردد .به ازای افزایش قیمت حدود  12درصد به حجم دفع
ضایعات به صورت غیر مجاز افزوده خواهد شد.
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 : 40000غیرقانونی خروج درصد
 : 20000غیرقانونی خروج درصد
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 : 60000غیرقانونی خروج درصد

نمودار  :1نمودار درصد خروج غیر قانونی ضایعات ساختمانی

هم چنین تاثیرات این افزایش قیمت سبب اثرگذاری کمتر مقررات در ارتباط با دفع و محلهای مجاز میگردد و سبب رشد
دفع غیر مجاز در خارج از محدود شهرها و محل های تعیین شده میگردد .مطابق نمودار 2این رفتار اثرات معكوسی با
اثرگذاری مقررات تدوین شده خواه د داشت .البته این نكته حائز اهمیت است که تاکنون مقررات سختگیرانهای نسبت به دفع
ضایعات در محلهای تعیین شده در ایران تدوین نشده است.
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نمودار  : 2نمودار مقایسه ای تاثیرات مقررات در درصد دفع ضایعات به صورت غیر قانونی در سناریوهای مختلف

هم چنین بهطور نمونه اثرگذاری فاکتور هزینه در ارتباط با میزان ضایعات بازیافتی نیز قابل اندازگیری است بهگونهای که
افزایش هزینهها سبب بازیافت کمتر ضایعات از میزان  024تن به  144تن میگردد .هم چنین اثر گذاری هزینهها بر
میزان بازیافت و استفاده مجدد از ضایعات در مراحل ساخت نموداری است که به صورت نمایی در حال رشد است اما با
افزایش هزینه ها از شیب نمودار کاسته شده و حجم مورد استفاده از ضایعات در بازیافت و استفاده مجدد به شدت کاهش
مییابد نمودار .3
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نمودار  :3نمودار تآثیرگذاری مقررات در سناریوهای مختلف
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نمودار  :4نمودار مقایسهای ضایعات بازیافت شده نسبت به ضایعات مورد استفاده مجدد در سناریوهای مختلف

شده بازیافت ضایعات
600

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

4

1

1

1

450
1

1

1

4

4

4

4

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1
4

1
4
4

300
1

3

4

3

3
2

150

2
2

22

24
3
4

20

3
4

3
4

3
4

18
3

4

3
4

16

3
4

3
4

14

3
4

3
4

12
)Time (Month

 : 40000شده بازیافت ضایعات
 : 20000شده بازیافت ضایعات

10
1

8

1
2

1
2

6

1
2

1
2

4

1
2

4
3
2
1

1
2

1
2

1
2

1
2

4
3
2
1

2

4
3
2
1

0
0

 : 5000شده بازیافت ضایعات
 : 60000شده بازیافت ضایعات

نمودار  :0نمودار میزان ضایعات بازیافت شده تحت سناریوهای متفاوت

هرچه از میزان ضایعات در بازیافت و استفاده مجدد کمتر استفاده گردد .میزان صرفهجویی در پروژهها که از طریق
مصالح و ضایعات حاصل از دوبارهکاریها و خرابیها به مراتب بسیار کمتر خواهد شد این عامل خود یكی دیگر از
عواملی است که با توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست نیز در تضاد است و مطابق با شبیهسازی انجام شده نمودار
 6هر چه هزینهها دفع در محلهای مجاز افزایش یابد تمایل به درصد دفع غیر مجاز نیز افزایش خواهد یافت و در
نتیجه صرفهجویی از استفاده مجدد و بازیافت نیز کاهش خواهد یافت .لذا مطابق نمودار  6افزایش میزان هزینهها
حدود  00درصد از مجموع مصالح و ضایعات صرفهجویی شده خواهد کاست.
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نمودار  : 6نمودار مقایسها ی میزان ضایعات دفع شده به صورت غیر قانونی نسبت به مجموع مصالح زاید صرفه جویی شده تحت سناریوهای مختلف

به عنوان جمع بندی و همانگونه که در نمودارها ارائه شده در این بخش ملاحظه گردید ،افزایش هزینههای دفع
در محلهای مجاز ،افزایش دفع ضایعات به صورت غیر مجاز را به همراه خواهد داشت و در نتیجه آن سبب کاهش
اثرگذاری قوانین و مقررات زیست محیطی مربوط به محلهای دفع و کاهش در میزان بازیافت ،استفاده مجدد از
ضایعات و در نتیجه آن صرفهجوییهای حاصل از بازیافت و استفادههای مجدد را به همراه خواهد داشت.
 -9نتیجهگیری

در این نوشتار ،روشی جدید برای مدلسازی و شبیهسازی مدیریت ضایعات ساختمانی ارائه گردید ،که مشكلات
و معایب کارهای گذشته را تا حدود زیادی برطرف میکند .مدل پیشنهادی قادر است که با استفاده از رویكرد
شبیهسازی پویایی سیستم ،طبیعت دینامیک مدیریت ضایعات ساختمانی را در نظر گرفته و مقدار دفع ضایعات در
محلهای مجاز را با در نظر داشتن عوامل تأثیرگذار دیگر شبیهسازی نماید.
به منظور نشان دادن کارایی و قابلیتهای مدل پیشنهادی در شبیهسازی و پیشبینی رفتار دفع ضایعات در
محل های مجاز تعیین شده ،این مدل بر روی یک پروژه ساختمانی ن سبتا بزرگ در شهر تهران پیاده سازی شد و
میزان اثرپذیری عوامل مختلف از هزینههای دفع در محلهای مجاز به صورت کمی نشان داده شد .که نتایج حاصل از
سیاستهای پیشنهادی در ضایعات ساختمانی نشان میدهد افزایش هزینههای دفع در محلهای مجاز افزایش دفع
ضایعات به صورت غیرقانونی در نقاط خارج از محلهای تعیین شده را به همراه خواهد داشت که حتی این عامل بر
اثرپذیری مقررات تعیین شده نیز تاثیری منفی دارد ،هم افزایش دفع غیر مجاز موجب افزایش آلودههای زیست
محیطی نیز خواهد گردید .یكی از عواملی که سبب دفع ضایعات به صورت غیر قانونی میگردد ،عدم وجود قوانین
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ومقررات سختگیرانه در ارتباط با دفع ضایعات ساختمانی است که این عامل نیز نیازمند پیگیری از سمت
. سازمان محیط زیست و دستگاههای نظارت است،شهرداریها
 انعطافپذیری آن برای کاربرد،یكی از مزایای مدل پویایی سیستم ارائه شده برای پیشبینی میزان دفع ضایعات
در ضایعات و زباله های شهری است که در صورتی که در سیستم مدیریت پسماند شهری فاکتورهای جدید دیگری در
 می توان به راحتی این فاکتورها را با استفاده از حلقههای بازخوردی علت و معلولی به مدل،دفع ضایعات موجود باشد
.موجود اضافه کرد و میزان بازیافت و صرفه جویی های حاصل از آن را با در نظر داشتن آن فاکتورها تعیین کرد
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چکیده
با توسعه کاربرد فناوری اطلاعات ،تعداد پروژههای در حال اجرا در این حوزه نيز افزایش مییابد .پروژههای فناوری
اطلاعات از پروژههای پرریسک محسوب میشوند .مدیریت ریسک شامل گامهای شناسایی ریسکها ،تحليل کيفی و کمّی
ریسکها ،و برنامه ریزی پاسخ به آنها است .اغلب تکنيکهای مدیریت ریسک ،ریسکها را به صورت مستقل در نظر میگيرند.
در تخمين احتمال وقوع ریسکها ،در تخمين اثرات آنها  ،و در ارزیابی اثرات پاسخها ،ریسکها به صورت جداگانه مورد
بررسی قرار میگيرند .در این مقاله یک چارچوب برای ارزیابی اثرات ریسکها و اثرات پاسخها ارائه شده است .یک مدل
پویاشناسی سيستم برای شبيهسازی پيشرفت هر پروژه در نظر گرفته شده است .همچنين برای ریسکها احتمال وقوع در
نظر میگيرد و با شبيه سازی مونت کارلو ،اثر وقوع هر ریسک را بر عملکرد پروژه برآورد میکند .بنابراین رویکرد
پيشنهادی این مقاله ،شبيهسازی ترکيبی است .تحليلها نشان میدهند که اثرات کوتاهمدت و بلندمدت سياستهای
مواجهه با عدم قطعيتهای پروژه ،میتواند متفاوت باشد و لذا ساختار تيمهای راهبری پروژه و فرایندهای مواجهه با عدم
قطعيتها باید به گونهای طراحی شوند که نگرش بلندمدت و جامعی را اعمال کنند.
واژههای کلیدی :مدیریت ریسک پروژه ،پویاشناسی سيستم ،شبيهسازی مونت کارلو ،فناوری اطلاعات

مقدمه
با توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات ،حجم سرمایهگذاری و تعداد پروژههای فعال در این حوزه افزایش مییابد .پروژههای
فناوری اطلاعات با ریسکهای بسياری مواجهند .رویکرد متداول برای مدیریت ریسک شامل فرایندهای شناسایی ریسک ،تحليل
کيفی و کمّی ریسکها ،و برنامهریزی پاسخ به ریسکها است .اغلب روشها و ابزارهای ارائه شده برای مدیریت ریسک ،ریسکها را
به صورت جداگانه و منفرد در نظر میگيرند .اما وقتی بين ریسکها و اثرات آنها وابستگی وجود دارد و وقتی اثرات کوتاهمدت و
بلندمدت یک سياست متفاوت باشند ،ابزارهای معمول تحليل ریسکها و برنامهریزی پاسخها ،مناسب نيستند .بدون لحاظ کردن
وابستگی بين ریسکها ،نمیتوان سياستهای مناسب مواجهه با ریسکها را انتخاب و برنامهریزی کرد .برخی ابزارها مانند

 0و * -نویسنده مسئول :استادیار ،گروه آموزشی مهندسی صنایع ،دانشگاه اراک
 -2استادیار ،گروه آموزشی مهندسی صنایع ،دانشگاه قم
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شبکههای بيزین 0تلاش کردهاند وابستگی بين ریسکها را لحاظ کنند اما نتوانستهاند بازخوردهای ناشی از ریسکها و پاسخها را
در نظر بگيرند.
این تحقيق بر اساس تحليلهای انجام شده در یک شرکت دانشبنيان فعال در زمينه طراحی و ساخت سيستمهای
اطلاعاتی تدوین شده است و تلاش دارد به پرسشهای ذیل پاسخ دهد:
 .0چگونه میتوان وابستگی بين ریسکهای پروژه را تحليل کرد؟
 .2چگونه میتوان اثرات (کوتاهمدت و بلندمدت) ریسکها بر پروژه را تخمين زد؟
 .3چه قواعد تصميمگيری و سياستهایی موجب میشوند با وجود این ریسکها ،پروژه عملکرد بهتری داشته باشد؟
برای پاسخگویی به این پرسشها ،یک مدل پویاشناسی سيستمها برای شبيهسازی اثرات ریسکها و پاسخ آنها طراحی شده
است .همچنين به دليل احتمالی بودن وقوع ریسکها ،میتوان از شبيهسازی مونت کارلو برای ارزیابی اثرات احتمالی ریسکها بر
پروژهها استفاده کرد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
با توجه به اینکه زمينه مطالعاتی این پژوهش ،استفاده از روشهای شبيهسازی ترکيبی در مدیریت ریسک پروژههای
فناوری اطلاعات و صنعت نرمافزار است ،لذا در ادامه به بررسی پيشينه تحقيق در این زمينه به صورت مجزا پرداخته شده است.

 مدیریت ریسک پروژههای فناوری اطلاعات و صنعت نرم افزار:متدولوژی مدیریت ریسک پروژه شامل شناسایی ریسک ،ارزیابی ،پاسخ به ریسک و کنترل و پایش ریسک به صورت
گسترده در ادبيات موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ] .[1بر اساس مطالعات انجام شده ،احتمال شکست پروژههای
فناوری اطلاعات بيش از  44درصد است ] .[2دلایل متعددی برای شکست پروژههای مرتبط با فناوری اطلاعات وجود دارد.
تغييرات سریع فناوری ،پيچيدگی فرآیند توليد نرم افزار و نيز عدم قطعيت شرایط محيطی نمونههایی از این دلایل هستند].[3
مدیریت ریسک یکی از مهمترین فرآیندها و یکی از ابزارهای مدیریتی در موفقيت پروژههای فناوری اطلاعات محسوب
میشود ] .[4مدیریت ریسک کمک میکند قبل از آنکه ریسکها به مشکلات بزرگ تبدیل شوند و تهدید جدی برای اهداف
پروژه به شمار آیند،کنترل شوند ] .[5مطالعهای در سال  2103نشان میدهد که ریسک میتواند به سه دستهی آشکار ،پنهان
(ناشناخته) و قابل پيشبينی تقسيمبندی شود ] .[6ریسک دارای دو مشخصهی عدم قطعيت و شدت اثر است .مهمترین
منبع عدم قطعيت در پروژه های فناوری اطلاعات محدوده یا مشخصات پروژه است .مطالعهای در سال  2104نشان میدهد که
عدم قطعيت را میتوان در چهار بخش انحرافها ،پيشبينیها ،عدم پيشبينیها و آشوبها 2طبقهبندی نمود ].[2به طور کلی
میتوان ریسک پروژههای نرم افزاری را در شش بعد کاربران ،نيازمندیها ،پيچيدگی پروژه ،برنامهریزی ،تيم و محيط سازمانی
خلاصه نمود ].[3

 پویایی شناسی سيستمها در مدیریت ریسک پروژهها:در سالهای اخير استفاده از رویکرد پویایی شناسی سسيستمها در مدیریت ریسک پروژهها مورد توجه محققين قرار
گرفته است .وَنگ و یووان در سال  2102با استفاده از پویایی شناسی سيستمها به بررسی اثرات ریسک بر تاخير زمانبندی
پرداختند ] .[7در این مطالعه یک مدل پویایی شناسی سيستمها برای بررسی اثرات ریسک بر روی زمانبندی پروژه ارائه شد و
نيز نشان داده شد که ریسک های زمانبندی تحت تأثير سه عامل مقياس پروژه ،منابع و مدیریت قرار دارند .ژو و همکاران در
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سال  2102یک رویکرد ترکيبی از دو پارادایم پویایی شناسی سيستمها و گسسته پيشامد برای تحليل ریسک زمانبندی پروژه
ارائه دادند ] .[8نتایج مطالعه مذکور نشان داد که مدل ترکيبی استفاده شده میتواند به نمایانگر شرایط دنيای واقعی بوده و
نتایج شبيهسازی را به صورت مؤثری به تصویر بکشد .اعتمادینيا و توکلان در سال  2102یک روش ترکيبی از دو رویکرد
پویایی شناسی سيستمها و مدلسازی ساختاری تفسيری 0را به کار گرفتند ] .[9در این مطالعه که هدف آن تحليل عدم
قطعيتها در فاز طراحی پروژههای ساخت است ،ریسکهای پروژه به منظور شناسایی ریسکهای بزرگی که که بر عملکرد
پروژه تأثيرگذارند ،اولویتبندی شدهاند .نتایج این مطالعه نشان داد که چگونه ساختار داخلی و پویایی ریسکها میتواند به
مدیران کمک نماید تا تخمينهای دقيقی از اهداف پروژه داشته باشند.

 متدولوژیهای چابک و چارچوب اسکرام:تکراری2

نرم افزار است .علت اینکه
متدولوژیهای چابک به مجموعهای از متدولوژیها گفته میشود که مبنای آن توسعه
بسياری از شرکتها به سمت استفاده از متدولوژیهای چابک خيز بر میدارند این است که این متدولوژیها دارای
انعطاف پذیری بالایی هستند ،نرخ پاسخگویی بالاتری دارند و زمان ورود محصول به بازار را بهبود میبخشند .تحقيقات نشان
میدهد که روز به روز استفاده از متدولوژیهای سنتی کمتر شده و علاقهمندی به استفاده از متدولوژیهای چابک بيشتر
میشود ] .[10همچنين مطالعات نشان میدهد طيف وسيعی از اثرات مثبت شامل  5تا  20درصد کاهش در هزینهها 24 ،تا
 52درصد کاهش در زمان توليد و نيز  00تا  23درصد کاهش در نقایص محصول ،به واسطهی استفاده از متدولوژیهای
چابک به وجود آمده است ] .[11در بين متدولوژیهای چابک ،چارچوب اسکرام 3نسبت به بقيه روشها و چارچوبها،
محبوبيت بيشتری دارد ] .[12این چارچوب ،اولين بار توسط تاکشی و همکاران در سال  0822معرفی شد ].[13
نمای کلی چارچوب اسکرام در شکل  0مشاهده میگردد .در این چارچوب ،بکلاگ محصول ،عبارت است از ليستی
اولویتبندی شده از نيازمندیهای پروژه ،که زمانهای تخمينی انجام هر یک نيز در آن درج شده است .این ليست به صورت
مداوم به روزرسانی میشود .همچنين بکلاگ اسپرینت ،شامل ليستی از کارها میباشد که قرار است در اسپرینتهای بعدی به
انجام برسند.

شکل  :4نمای کلی چارچوب اسکرام ][40
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هر اسپرینت یک جعبه زمانی است که بين  2تا  4هفته در نظر گرفته میشود .در ابتدای هر اسپرینت ،جلسات
برنامهریزی اسپرینت برگزار میشود که زمان این جلسات معادل  5درصد طول اسپرینت است و ورودی آن ،ظرفيت تيم و
بکلاگ محصول میباشد .در اسکرام روزانه نيز که به مدت  05دقيقه برگزار میشود ،هر عضو تيم ،گزارشی به سایر اعضا ارائه
میدهد .هم چنين چارچوب اسکرام دارای سه نقش است که شامل مالک محصول ،تيم توليد و مسئول اسکرام 0میشود ].[14

 پویایی شناسی سيستمها و چارچوب اسکرام:پویایی شناسی سيستمها ،یک روش مدلسازی و شبيهسازی تحليلی است که در اوایل دهه  0821ميلادی توسط فورستر
ارائه گردید تا به مدیران جهت ایجاد بهبود در فرآیندهای صنعتی کمک نماید ] .[15روش پویایی شناسی سيستمها به منظور
مدلسازی رفتار ناشی از تغيير حالات سيستم در طول زمان طراحی شده است.
به دليل عناصر موجود در فرآیندهای چارچوب اسکرام شامل نيازمندیها ،تکرارها 2و انتشارها 3و وجود ساختار دیناميکی
در این عناصر و ارتباطات آنها ،مدلسازی و شبيه سازی این چارچوب با استفاده از پویایی شناسی سيستمها امکانپذیر است
] .[16مطالعات مختلفی از کاربرد پویایی شناسی سيستمها در شبيهسازی فرآیندهای پروژهها نرم افزاری در ادبيات موضوع
وجود دارد که در این مطالعات ،تأخيرهای زمانی و سایر اثرات غيرخطی مانند ميزان ارتباطات ،ميزان اضافهکاری ،فشار
زمانبندی ،فشار بودجه و نرخ تغيير در خواستهها در نظر گرفته شده است ]( [17شکل .)2

شکل  :2جریان فرآیند چارچوب اسکرام ][41

مدلهای دیناميک سيستم با هدف مدیریت راهبردی در پروژههای طراحی و توسعه مورد استفاده قرار میگيرد ].[18
همانطور که در شکل  3مشاهده می شود بک لاگ محصول ،بک لاگ انتشار و بک لاگ اسپرینت به صورت انباره در نظر گرفته
شده است که توسط جریانهایی افزایش و کاهش مییابند .این ساختار دیناميکی ،نقطهی شروعی برای انجام مطالعات بيشتر
در حوزهی مدیریت ریسک پروژه های فناوری اطلاعات به ویژه در صنعت نرم افزار خواهد بود.
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شکل  :3ساختار انباره و جریان متدولوژی چاب ][40

 شبيهسازی ترکيبی (پویایی شناسی سيستمها ،0مدلسازی عاملگرا 2و گسسته پيشامد:)3در شبيه سازی ترکيبی ،به صورت همزمان از چندین پارادایم شبيهسازی ،برای تحليل سيستمهای پيچيده استفاده میشود.
یکی از روشهایی که میتواند برای ترکيب بهينهی پارادایم های مختلف مورد استفاده قرار گيرد ،مقایسه است .مطالعات مختلفی
در ادبيات موضوع برای مقایسهی متدولوژیهای مختلف شبيهسازی انجام پذیرفته است ] .[22،21،20،19این مطالعات نشان
میدهد که میتوان با پارادایمهای مختلف شبيهسازی ،بسياری از سيستمها را به صورت مشابه مدلسازی نمود .اما در مواجهه با
سيستمهای پيچيده ،استفاده از رویکرد ترکيبی میتواند به کسب نتایج مناسبتری منتهی شود .به عنوان مثال یک سيستم
می تواند به صورت همزمان دارای پيچيدگی در عناصر و پویایی (تعامل بين عناصر) باشد .در سال  2102مطالعهای جامع در
خصوص ترکيب دو رویکرد پویایی سيستمها و مدلسازی عاملگرا انجام گرفت ] .[23در این مطالعه ،سه مدل ترکيبی یکپارچه،4
متصل شده 5و ترتيبی 2پيشنهاد شده است .در مدل ترکيبی یکپارچه ،سه مفهوم مجزا با عناوین عاملها با ساختارهای داخلی،7
عاملهای انباشته 2و پارامترهایی با رفتارهای متاثر 0معرفی شده است .نتایج این مطالعه نشان میدهد که میتوان برای حل
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مسائل مرتبط با سيستمهای پيچيده ،از یکی از رویکردهای دستهبندی شده استفاده نمود .همچنين در سال  2105نيز مطالعهی
دیگری در زمينهی مدلهای ترکيبی از سه پارادایم مختلف شبيهسازی انجام گرفته است ] .[24در این مطالعه به بررسی
مدلسازی و شبيهسازی چند روشه 2پرداخته شده است که از آن برای شبيهسازی سيستمهایی با حالت رفتاری گسسته و
پيوسته به صورت همزمان استفاده میشود .در این رویکرد سه پارادایم گسسته پيشامد ،مدلسازی عاملگرا و پویایی شناسی
سيستمها به صورت یکپارچه استفاده میشود .نتایج این مطالعه نشان میدهد که با توجه به فرآیند محور بودن رویکرد گسسته
پيشامد ،رویکرد پایين به بالا در مدلسازی عاملگرا و رویکرد بالا به پایين در پویایی شناسی سيستمها ،مدل چند روشه میتواند
برای مسائل پيچيده در سطوح راهبردی ،فنی و عملياتی به صورت همزمان مورد استفاده قرار گيرد.

بیان مسئله و مدل مفهومی
یک پروژه سيستم اطلاعاتی که برون سپاری شده باشد ،نوعاً با ریسکهایی مواجه است .البته اگر پروژه توسط واحد فناوری
اطلاعات سازمان اجرا شود ،نيز اغلب این ریسکها مطرحاند.
 .4مدیریت نامناسب محدوده قرارداد
محدوده در یک پروژه سيستم اطلاعاتی ،دو بُعد دارد :بُعد سطح و بُعد عمق .منظور از سطح این است که چه کارکردهایی
در محدوده پروژه قرار دارند .منظور از عمق آن است که مشخصات و ویژگيهای یک کارکرد چيست .در این تحقيق ،منظور از
محدوده ،هر دو بُعد است .در قراردادهایی که معمولاَ بين کارفرما و پيمانکار منعقد میشود ،محدوده قرارداد از نظر سطح ،تقریباً
مشخص است اما از نظر عمق ،شفافيت کمی وجود دارد .بنابراین بخش عمدهای از محدوده ،حين اجرای پروژه و از طریق
تعامل کارفرما و پيمانکار ،بروز و ظهور پيدا میکند .با توجه به عدم شفافيت در محدوده قرارداد ،دو نوع ریسک وجود خواهد
داشت :درخواست و پذیرش نيازمندیهای خارج از محدوده قرارداد ،و عدم پذیرش نيازمندیهای منطقی در محدوده قرارداد.
با پيشرفت پروژه ،تمرکز بحثهای مربوط به محدوده ،از بُعد سطح به بُعد عمق منتقل میشود.
 .2عدم پذیرش نواقص سیستم
در الگوهای سنتی توسعه سيستم های اطلاعاتی ،مشاجره اصلی بين کاربر و سازندگان سيستم ،در زمان تحویل سيستم
رخ می داد .روشهای چابک تلاش دارند با مشارکت بيشتر کاربر در فرایند توسعه سيستم ،ریسک عدم انطباق سيستم با
نيازمندیهای کاربر را کاهش دهند؛ اما ریسک عدم انطباق در این روشها نيز وجود دارد .سازندگان سيستم به دليل وجود
فشارهای ناشی از افزایش هزینه و زمان پروژه ،در مقابل پذیرش این خواستهها مقاومت میکنند.
 .3پایین بودن کیفیت تعامل با کاربر
کاربران معمولاً وقت و انرژی محدودی برای اختصاص به پروژه جدید دارند .بنابراین اگر مشارکت آنها به خوبی مدیریت
نشود ،چه بسا موجب فرسایش انرژی و علاقهمندی آنها شود.
 .1پایین بودن سطح مشارکت کاربر
دلایل متعددی میتوانند موجب پایين بودن سطح مشارکت کاربر شوند .وجود پروژههای ناموفق متعدد در گذشته،
نداشتن وقت کافی برای تخصيص به پروژه جدید ،و به رسميت نشناختن مشارکت در پروژه جدید به عنوان بخشی از برنامه
کاری آنها تنها برخی از این عوامل است.
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 .1سازماندهی نامناسب کاربران
وقتی تعداد بالقوه کاربران سيستم زیاد باشد ،ممکن است نتوان همه کاربران را در فرایند توسعه و پذیرش فراوردههای
پروژه مشارکت داد .یک راهکار معمول در این موارد ،تشکيل تيمی از کاربران منتخب است .این تيم ممکن است همه
نيازمندیها را در نظر نداشته باشند و نتوانند همه کاربران را نمایندگی کنند .گ
 .1ناهماهنگی ذینفعان پروژه در سازمان کارفرما
وقتی یک پروژه فناوری اطلاعات برونسپاری میشود ،معمولاً سه بخش از سازمان کارفرما در این موضوع دخيل خواهند
بود :کاربران سيستم ،ناظر فنی(واحد فناوری اطلاعات) ،و مدیران ارشد کسب و کار .دیدگاه و انتظارات اینها با یکدیگر متفاوت
است .ناهماهنگی بين این ذینفعان ،یکی از منابع ریسک در پروژههای فناوری اطلاعات است.
 .1نارضایتی کارفرما
نارضایتی میتواند ناشی از عدم رعایت زمانبندی ،کيفيت نامطلوب فراوردهها ،و تعامل نامناسب با کارفرما باشد.
 .1پایین بودن کیفیت فراوردههای پروژه
درک نادرست نيازمندیهای سيستم ،و طراحی و ساخت نامناسب ،موجب توليد فراوردههایی با کيفيت پایين خواهد شد.
وجود این ریسکها موجب می شود بازخوردهای متعددی فعال شوند و رفتاری غيرخطی توليد کنند .رضایت کاربر ممکن
است در اوایل پروژه مطلوب باشد اما روندی نزولی طی کند .وضعيت سودآوری پروژه (فاصله درآمدها و هزینههای پروژه) در
ابتدا مناسب است اما به تدریج نامطلوب میشود.
شکل  4ارتباط علّی بين متغيرها را نشان میدهد.
فشار برای بهبود جریان
نقدینگی پروژه

کیفیت تیم
پروژه

توجه به
کیفیت فراورده های

+
فشار برای کاهش

پروژه
فشار

هزینه های پروژه

-

+

نقدینگی

سودآوری پروژه

-

سودآوری
پروژه

اصالحات مورد نیاز

-

در فراورده ها
کیفیت استفاده
پرداخت به موقع

از زمان کاربر

سطح مشارکت
کاربر

صورت حسابها

پذیرش اصالحات

+
رضایت
کارفرما

هزینه های
پروژه
+

درخواستی کاربر

-

رضایت کاربر+ +
+

?
پذیرش نیازمندیهای
خارج از محدوده
-

همسویی رضایت
کاربر و کارفرما

پذیرش نیازمندیهای

کیفیت تعامل
با کاربر

داخل محدوده

فشار زمان بندی

-

+

رعایت زمان بندی

+

+
سرعت تایید

+

فراورده های پروژه

شکل 1
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 .0پذیرش نيازمندی های خارج از محدوده قرارداد :تمرکز کوتاه مدت بر جلب رضایت کاربر ،موجب پذیرش درخواستهای
خارج از محدوده قرارداد می شود .اثر کوتاه مدت این سياست ،افزایش رضایت کاربر است اما در بلندمدت ،موجب افزایش
زمان و هزینههای پروژه خواهد شد .افزایش زمان و هزینههای پروژه ،فشار زمانبندی و فشار کاهش هزینهها را به دنبال
دارد .برای کاهش هزینه ها و زمان ،برخی از نيازمندیهای منطقی کاربر که در محدوده پروژه قرار دارند ،رد میشوند؛ برخی
درخواستهای کاربر برای اصلاح و بهبود فراوردهها پذیرفته نخواهند شد و کيفيت برخی فراوردهها کاهش خواهند یافت.
همه این موارد منجر به نارضایتی کاربر و کارفرما میشوند.
 .2اگر کيفيت استفاده از زمان کاربر یا کيفيت تعامل با وی پایين باشند ،مشارکت کمتری از طرف کاربر خواهيم داشت.
مشارکت کمتر ،موجب افت کيفيت فراوردههای پروژه و نياز به دوبارهکاری خواهد بود .در صورت وجود فشار هزینه و
زمان ،بخشی از درخواستهای کاربر پذیرفته نخواهند شد که منجر به نارضایتی بيشتر کاربر و مشارکت کمتر او میشوند.
یک دور معيوب بیاعتمادی و جبههگيری شکل میگيرد.
 .3در یک پروژه ممکن است برخی از نيازمندیهای ضروری سيستم در محدوده قرارداد ذکر نشده باشد .مجری پروژه باید
تلاش کند با کارفرما بر سر اضافه شدن این نيازمندیها به سيستم توافق کند .در صورت عدم توافق بر سر تغيير محدوده
قرارداد ،باید موضوع را به گونهای مد یریت کرد که موجب نارضایتی و عدم مشارکت کاربران نباشد .در غير این صورت،
عدم توجه به آنها میتواند موجب شکست پروژه شود.
 .4توجه بيش از حد به سودآوری پروژه نيز میتواند زنجيره ای از پيامدها را فعال کند .رد برخی از نيازمندیهای سيستم ،رد
برخی از اصلاحات مورد نياز سيستم ،و افت کيفيت فراوردههای سيستم ،میتواند یک دور معيوب را فعال کنند.

مدلسازی
فرض بر این است که روششناسی مورد استفاده در پروژه نرمافزاری ،مبتنی بر روشهای چابک و اسکرام است .بنابراین
ساختار اصلی انباره و جریان پروژه را میتوان طبق شکل  5ترسيم کرد .در این شکل ،انباره  release backlogکل
نيازمندیهایی را که در یک مرحله قرار است ساخته و تحویل کاربر داده شوند ،نشان میدهد .طبق روش اسکرام ،این نيازمندیها
در بخشهای کوچکتری به نام  sprintدر فرایند طراحی و ساخت قرار میگيرند و پس از اتمام ساخت ،برای اجرا فرستاده
میشوند .واحد اندازهگيری انبارههای موجود در این ساختار میتواند نيازمندیها 0باشد .انباره  ،in Transitionنيازمندیهای در
حال استقرار را نشان میدهد.
in Transition
Production

Transition

Work
Performed in
Release

Construction

In Construction
Requirements

Release Backlog
sent to
Sprint

شکل 1

در شکل  ،2ساختار مربوط به  sprintنيز به مدل اضافه شده است .واحد اندازهگيری انبارهها در بخش پایينی نمودار ،کار
یا وظيفه 2است .هر بار تعدادی از نيازمندیهای سيستم ،در قالب یک  sprintدر فرایند طراحی و ساخت قرار میگيرند.
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کارهایی که برای تکميل آن  sprintلازم است ،تعریف شده و در انباره  sprint tasksقرار میگيرند .در انجام  sprintممکن
است برخی اشکالات نيز ایجاد شوند که ابتدا در انباره  undiscovered reworkقرار ميگيرند .برخی از این اشکالات در طول
همان  sprintکشف و رفع می شوند اما برخی نيز ممکن است مخفی باقی بمانند و در زمان استقرار سيستم ،کشف شوند .با
توجه به این که رفع اشکالات در مرحله استقرار ،مستلزم صرف هزینه و زمان بيشتری است ،ممکن است تيم توسعه سيستم،
همه اشکالات را نپذیرد .رفع برخی اشکالات سيستم ممکن است مستلزم تغييرات زیادی در طراحی سيستم باشد .انباره
 remained reworkدوبارهکاریهایی را نشان میدهد که تيم توسعه نپذیرفته است .موجودی این انباره تأثير زیادی بر
رضایت مشتری خواهد داشت.
in Transition
Production

Transition

Work
Performed in
Release

Construction

Task Compeletion
Rate
Discovered
Rework in
Transition

Rework
Done
Rework
Reject

Remained
Reworks

Diskovery
Rate

Escaping
Reworks into
Product

In Construction
Requirements

Sprint Tasks

Release Backlog
sent to
Sprint

Sprint
Definition

Sprint
Size

Rework
Generation
Rework
Discovery

escape

Undiscovered
Rework in Sprint

شکل 1

با داشتن ساختار اصلی انباره و جریان سيستم ،باید ساختارهای مرتبط با ریسکها را نيز به مدل اضافه کنيم .یکی از
ریسکهای مؤثر بر پروژه های نرم افزاری ،طرح نيازمندیهای جدید و خزش محدوده 0است .شکل  7ساختار اضافه شدن
نيازمندیهای جدید به انباره  release backlogرا نشان می دهد .در این مدل ،نيازمندیهای جدید به دو نوع تقسيم شدهاند:
نيازمندیهای با اولویت بالا( )HPRو نيازمندیهای با اولویت پایين( .)LPRچهار انباره اضافه شده به مدل ،نشان میدهند که در
مجموع چه ميزان نيازمندی با اولویتهای بالا و پایين ،توسط کاربر مطرح شده و رد یا پذیرفته شدهاند .رد این نيازمندیها
میتواند با رضایت کاربر و مشارکت او در پروژه مرتبط باشند.

Scope Creep
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Rejected
HPR

HPR Reject

Accepted
HPR

HPR Accept

Release Backlog

Emerging
HPR

New Requirements
Acceptance

Accepted
LPR

LPR Accept

Rejected
LPR

LPR Reject

Emerging
LPR

شکل 1

مشابه ساختار شکل  7برای مطرح شدن  featureهای جدید نيز تکرار میشود .همان طور که شکل  2نشان میدهد ،در
زمان انجام هر  ،sprintویژگيهای جدیدی مطرح می شوند که ممکن است پذیرفته یا رد شوند و اولویت آنها ممکن است پایين
یا بالا باشد.
Rejected
LPF

LPF Reject

Accepted
LPF

LPF Accept

Emerging LPF

Sprint Tasks
New Features
Acceptance

Accepted
HPF

HPF Accept

Rejected
HPF

LPF Reject 0

Emerging HPF

شکل 1

شکل  8متغيرهای مؤثر بر تصميم گيری تيم پروژه برای پذریش یا عدم پذیرش درخواستهای کاربر را نشان میدهد .تيم
پروژه ،هزینهها و درآمدهای پروژه را مقایسه میکنند .هر چه چشمانداز سودآوری پروژه ،پایينتر بياید ،آمادگی تيم پروژه برای
پذیرش درخواستهای کاربر نيز کمتر میشود .البته سود مورد انتظار از پروژه ،اهميت کسب رضایت مشتری ،و ميزان پایبندی
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به محدوده قرارداد نيز در این تصميم ،اثرگذار است .متغير  Willingness to Accept New Requestsتعيينکننده ميزان
پذیرش نيازمندیها و ویژگيهای جدید خواهد بود.
Project
Progress

User
Satisfaction
Priority

Project Costs

Project
Revenue

Project
Profitability

Willingness to
Accept New
Requests

Work Remained
Schedule
Pressure
Time Remained
Expected
Profit

Project Scope
Compliance

شکل 0

در شکل  40متغیرهای مربوط به رضایت کاربر و مشارکت او در پروژه به مدل اضافه شده اند.
Sprint Tasks

Rework
Done

Discovered
Rework in
Transition

Diskovery
Rate

Escaping
Reworks into
Product

Rework
Generation
Rework
Discovery

Rework
Reject

Remained
Reworks

Accepted
LPR

escape

Rejected
LPR

Undiscovered
Rework in Sprint
User
Participation
User
Satisfaction

><Accepted HPR
><Rejected HPR

شکل 40

نتیجهگیری و پیشنهادها
تحليلهای انجام شده در این مقاله نشان میدهد ریسکهای پروژههای فناوری اطلاعات را نمیتوان به صورت مستقل
بررسی کرد .وقوع یک ریسک میتواند بازخوردهایی را فعال کند ،اثراتی غيرخطی ایجاد کند و بر احتمال وقوع سایر ریسکها
اثرگذار باشد.
مدل ارائه شده در این مقاله نشان میدهد که نتایج کوتاه مدت و بلندمدت سياستهای مدیریت پروژه میتواند متفاوت
باشد و لذا باید ساختاری ایجاد کرد که جامعنگر باشد:
 .0تيم راهبری پروژه در شرکت پيمانکار ،باید تيمی متعادل از نظر توجه به رضایت کارفرما ،نقدینگی و سودآوری پروژه
در بلندمدت باشند.
 .2تيم راهبری پروژه در ساز مان کارفرما ،باید تيمی متعادل از نظر توجه به منافع نهایی سيستم ،و شراکت پایدار با
پيمانکار باشد.
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.برد است- مستلزم نگرش و ساختار برد، ارتباط بين کارفرما و پيمانکار.3
 مکانيزمی فراهم شود که. مواجهه با نيازمندیهای خارج از محدوده پروژه باید همراه با انعطافپذیری و کنترل باشد.4
.نيازمندیهای خارج از محدوده را بررسی و اولویتبندی کند و نيازمندیهای اولویت بالا را بپذیرد و بقيه را رد کند
.البته تغيير محدوده پروژه با در نظر گرفتن منافع پيمانکار اعمال شود
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ارائه یک مدل جهت بررسی الگوی مصرف خانگی آب و ارائهی راهکارهایی برای بهبود
آن با نگرش سیستمی
شایان شفیعی مقدم ، *،1علیرضا اسدی دلیوند ،2سید فرید

قادری3

تهرانshayansm09@gmail.com ،

دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه
دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه تهرانAsadi.alireza7@gmail.com ،
دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه تهرانghaderi@ut.ac.ir ،

چكیده
کمبود آب یکی از مهمترین موضوعات امروز جهان است .با توجه به محدودیت برداشت از منابع آبی و افزایش مصارف آن
در سطح کشور ،یکی از خطرات مهم برای نسل آینده در ایران ،مشکل کمبود آبهای مصرفی و قابل شرب میباشد.
مصرف آب به طور کلی به  3بخش مصارف کشاورزی ،مصارف صنعتی و مصارف خانگی طبقه بندی میشود که در این
مقاله تنها به بررسی مصارف خانگی و الگوی مصرف مردم پرداخته خواهد شد .در همین راستا ،در این پژوهش سعی شده
است تا با استفاده از مفاهیم مدل سازی سیستمهای دینامیکی ،مدلی جهت بررسی الگوی مصرفی آب در ایران ارائه شود.
پس از بررسی درستی و صحت مدل ،با استفاده از دادهی سالهای گذشته ،تاثیر مبالغ قبض آب و رسانه بر آگاهی مردم
در مدل سازی مورد بررسی قرار گرفته است .در پایان نیز روشها و راهکارهایی جهت بهبود الگوی مصرفی آب در ایران
پیشنهاد شده است .نتایج حاصل حاکی از آن است که استفاده از دو سیاست طرح تشویقی و تبلیغات امیدوارانه تاثیر
بسزایی در بهبود عملکرد سیستم و در نتیجه اصلاح الگوی مصرف آب دارد.

واژههای کلیدی :سیستمهای دینامیکی ،الگوی مصرفی آب ،آگاهی مردم ،منابع آبی ،رسانه ،تکنولوژی

 -1مقدمه
یکی از مشکلاتی که از سدههای گذشته پیش بینی شده است ،مواجه شدن با مشکل کمبود آب است .بسیاری آخرین
جنگ بشر را جنگ آب میدانند .هر چند که با آب شدن یخهای قطبی میزان آبهای جهان افزایش مییابد ،اما به دلیل
موقعیت زمانی و مکانی یخها ،امکان دسترسی به آنها امکان پذیر نمیباشد.
یکی از مهمترین ارکان توسعه و پیشرفت اقتصادی یک کشور ،دسترسی پیوسته و مداوم آن به منابع آبی میباشد .به
همین سبب دولتها برای پایداری منابع آب خود ،سرمایه گذاریهای عظیمی انجام میدهند .مدیریت منابع آب یک موضوع
1و * دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع ،دانشگاه تهران
 2دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع ،دانشگاه تهران
 3عضو هیت علمی دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه تهران
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پیچیده و حساس در برنامهریزی منطقهای ،مدیریت و توسعه ،به خصوص در کشورهای نیمهخشک است .به دلیل مشکل
کمبود آب در مناطق خشک و نیمهخشک ،کنترل کمی و بهرهبرداری ایمن از منابع آب از اجزای حیاتی برای توسعه پایدار به
شمار میرود .قرار گرفتن ایران در کمآب ترین نقطه جهان (خاورمیانه و آفریقا) که تنها دارای  1درصد از آب شرین جهان می
باشد در حالی که  6درصد از جمعیت جهان در این منطقه زندگی میکنند ،یکی از بزرگترین مشکلات ایران در سالهای پیش
رو میباشد.
میزان بارش باران در مناطق مختلف ایران متفاوت می باشد .میزان بارش در منطقه دریای مازندران و کرانه غرب که 22
درصد از مساحت ایران را تشکیل میدهند 22 ،درصد ،در منطقه فلات مرکزی که  25درصد از مساحت ایران را تشکیل می-
دهند 22 ،درصد و در منطقه شرق و جنوب که  22درصد از مساحت کشور را تشکیل میدهند برابر  25درصد میباشد .عدم
یکنواختی در میزان بارش باران در مناطق مختلف ایران ،مدیریت آب را بسیار سختتر و پیچیدهتر میکند [.]1
در کمبود آب عوامل آشکاری وجود دارد که از مهمترین آنها میتوان به کاهش قابل توجه میزان باران ،پراکندگی
نامناسب زمانی و مکانی و تغییرات آب و هوایی اشاره کرد .اما در کنار این عوامل آشکار ،عوامل مهم دیگری هم وجود دارند که
کمتر به آن ها توجه شده است .عواملی مانند الگو مصرف نادرست و هدررفت آب ،آبیاریهای سنتی ،قیمت پایین آب ارائه شده
توسط دولت  ،توسعه صنایع وابسته به آب در مناطق دچار کمبود آب ،بهرهبرداریهای بیش از اندازه از سفرههای زیر زمینی و
چاههای غیر مجاز آب میباشد .از این رو اگر بتوان برای مصرف و تقاضای آب چارهای اندیشید ،بسیار موثر خواهد بود.
در ایران حدود  22درصد از منابع آبی کشور در حوزه کشاورزی مصرف میگردد و تنها  2درصد از منابع در حوزههای غیر
کشاورزی استفاده میشوند ( 2درصد در حوزه صنعتی و  6درصد در حوزه مصارف خانگی) .اگر چه میزان مصارف خانگی آب
در مقابل مصارف کشاورزی درصد کمتری را شامل میشود اما در صورت اصلاح الگوی مصرف آب خانگی میتوانیم قدم بزرگی
در جهت مقابله با مشکل کمبود آب برداریم .درحالی که حجم قابل توجهی از آبهای مصرفی در کلانشهر های ایران از قبیل
تهران شامل مصارف خانگی میباشد .یکی از جنبههای اهمیت مصارف آب خانگی ،تصفیه آن برای مصارف آشامیدنی و
بهداشتی میباشد که هزینههای زیادی را برای دولت در بردارد [.]2
اصلاح الگوی مصرف در واقع به مفهوم نهادینه کردن راههای درست و استفاده به اندازه از منابع و ذخایر موجود است ،که
باعث بهبود شاخصهای زندگی و کاهش هزینهها شده و زمینه و بستر را برای نشر و افزایش عدالت فراهم مینماید.
از عوامل مهم اصلاح الگوی مصرف آب می توان به عواملی مانند میزان عرضه و تقاضای آب ،منابع تامین آب ،آگاهی مردم،
پیشرفت تکنولوژی و  ....اشاره کرد که در بخش پیشینه تحقیق به مقالاتی که این عوامل را بررسی کردهاند اشاره شده است .در
زمینه اص لاح الگو مصرف آب در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه کارهای مهم و تاثیر گذاری انجام گرفته است .اگر چه
آگاهی دقیق مردم از بحران کمبود آب و درک صحیح از وضعیت زیست محیطی ایران میتواند نقش به سزایی در مدیریت این
بحران داشته باشد ،دولت نیز موظف در راستای کنترل این بحران ،سیاستهای متناسبی را اتخاذ نماید.
یکی از عواملی که باعث پیشرفت کند ایران در جهت حل مشکل کمبود آب میباشد ،عدم وجود دیدگاه سیستمی در آن
است .در نتیجه به علت آن که رفتارهای دینامیکی از بازخورد ناشی میشوند ،راهکارهای ارائه شده نه تنها به حل مشکل کمک
نکرده بلکه باعث بدتر شدن آن نیز میشوند .حتی در مرحلهی شناسایی دلیل مشکل نیز بسیاری از افراد دچار دیدگاه سطح
گرایانه شده و تمام جوانب موضوع را بررسی نمیکنند .پیدا کردن استراتژی مناسب برای کنترل و کاهش روند کمبود آب
نیازمند درک ساختار سیستم است .تحلیل سیستم یکی از رویکردهایی است که به تصمیم گیران کمک میکند تا ساختار و
پیچیدگی های سیستم را درک کنند .مشکلی که با توجه به وضعیت فعلی کشور انتظار میرود که به یکی از اساسیترین
مشکلات کشور در آینده نزدیک تبدیل گردد.
در این پروژه تلاش شده است تا با مطالعه پژوهشها و تحقیقات انجام شده در این بستر ،نگاه جامعتری نسبت به اصلاح
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الگو مصرف خانگی آب پیشنهاد شده و با بررسی متغیرهای جدید در نگاه سیستمی بتوان راه حلی مناسب و قابل اجرا درباره
این موضوع ارائه کرد.
در ادامه مقاله ،در بخش مبانی نظری و پیشینهی تح قیق به معرفی مطالعات انجام شده در این حوزه میپردازیم .در بخش
روش شناسی تحقیق ،فرآیند ساخت و توسعه مدل معرفی می شود .در بخش مدل سازی به توضیح مدل به صورت مرحله به
مرحله می پردازیم .در بخش بعدی به سنجش اعتبار مدل و سپس بررسی خروجیهای شبیه سازی پرداخته میشود .در بخش
بعد ،با استفاده از نتایج حاصل از شبیه سازی ،دو سناریو جهت بهبود سیستم ارائه شده و در بخش پایانی نتیجهگیری تبیین
میگردد.

 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
با توجه به اهمیت و کاربرد روزافزون رویکردهای مختلف تفکر سیستمی و جایگاه بالای این رویکرد در برخورد با مسائل
دنیای واقعی ،تلاش و هدف اصلی در این پروژه ایجاد و تعمیق نگرش سیستمی میباشد.
سیستم مجموعه ای است که از اجزاء به هم وابسته که برای وابستگی حاکم بر اجزای خود کلیت جدید را احراز میکند و از
نظم و سازمان خاصی پیروی مینماید و در جهت تحقق هدف معینی که دلیل وجودی آن است فعالیت میکند .نگرش
سیستمی چارچوبی منطقی و علمی ارائه می دهد که چند بعدی بوده و چارچوبی برای در نظر گرفتن عوامل محیطی ،داخلی و
خارجی سیستم به عنوان یک کل متشکل ارائه میدهد و به پدیدههای اطراف به صورت یک کل به هم پیوسته مینگرد [.]3
با توجه به اهمیت موضوع اصلاح الگوی مصرف ،در سالهای اخیر تحقیقات زیادی در رابطه با مدیریت منابع آبی ،مدیریت
مصرف آب شهری و بهبود الگوی مصرف انجام شده است که برخی از این تحقیقات به شرح زیر میباشند.
ژیائو و همکاران ( )2511به ایجاد مدل پیچیدهای از پویایی شناسی سیستم که در برگیرندهی مصارف خانگی ،کشاورزی و
صنعتی به صورت یکپارچه بود پرداختند و در نهایت این مدل در یک مطالعه موردی برای مدیریت تقاضای آب کشور چین
پیاده سازی شد [.]4
عبدی ( )2552پویایی سیستم را برای مدل سازی الگوی مصرف آب در تهران و بررسی استراتژیهای مدیریتی برای بهبود
الگوی مصرف مورد استفاده قرار داد .از آن جایی که طبق آمار ۰5 ،درصد آب تهران توسط بخش خانگی مورد مصرف قرار
میگیرد ،نقطهی قوت این مطالعه تمرکز بر مصارف خانگی و استراتژیهای ذخیرهسازی آب در کلان شهرها میباشد .در این
مقاله به استراتژیهای مدیریتی مصرف آب جهت تغییر رفتار مصرف آب شهروندان اشاره شد اما از نقاط ضعف این مقاله عدم
بررسی ارتباط جزئی و تک تک استراتژیها با الگوی مصرف آب در یک سیستم پویا بود و تنها به صورت کلی به بررسی این
ارتباطات و بازخوردها پرداخته شده بود [.]2
فلور ( )2516در یک مطالعه با استفاده از مدل پویایی شناسی سیستم ،کاهش مصرف آب خانگی در شهر لندن و تاثیر انواع
سیاستها بر آن را شبیهسازی کرده و مزایا و معایب استفاده از هر سیاست و استراتژی را ،از جمله بهبود تکنولوژی یا افزایش
آگاهی عمومی ،مورد بحث قرار داده است [.]6
کیفور هولمز و همکاران ( )2514نیز در مطالعهی خود ،نحوهی مدیریت تقاضای آب در آفریقای جنوبی را به صورت یک
رفتار هدف جو مدل سازی کرده و سیاستهایی که دولت برای رساندن تقاضای واقعی آب به تقاضای دلخواه آب میتواند اتخاذ
کند را مورد بررسی قرار دادند [.]۰
یکی از ابزار های مناسب برای تصحیح الگوی مصرف آب و فرهنگ سازی صرفه جویی در آب ،رسانهها میباشند .همین که
جامعه الگوی نادرست مصرف را متوجه شود ،فرآیند فکر ،عقل ،آگاهی و شعور مردم را به سمتی هدایت خواهد کرد که باید
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اصلاحات صورت گیرد .بنابراین از این حیث است که رسانهها میتوانند سهم بسزایی در اصلاح شیوه مصرف مردم داشته باشند.
برای روشن شدن اهمیت فرهنگ سازی در الگوی مصرفی آب و انرژی میتوان دو کشور آلمان و انگلیس را مثال زد [.]2

جدول  : 1جدول مرور بر ادبیات
نام نویسندگان

سال انتشار

مطالعه موردی

Reza Abdi

2552

تهران

Daniela Flor

2516

لندن

حلقه ها

توضیحات

حلقه بازخوردی مثبت عرضه و تقاضای آب
حلقه بازخوردی مثبت افزایش جمعیت
حلقه بازخوردی مثبت الگوی مصرف آب
حلقه بازخوردی منفی عرضه استراتژیهای
مدیریت آب
حلقه بازخوردی مثبت اندازهگیری و آگاهی
حلقه بازخوردی منفی پذیرش تکنولوژی
حلقه بازخوردی منفی حفظ آب
حلقه بازخوردی منفی پاداش و مالیات
Jai K Clifford Holmes
Jill H Slinger
Josephine K Musango

2514

آفریقا جنوبی

حلقه بازخوردی منفی خدمات آب
حلقه بازخوردی منفی تلفات آب

Alan C Brent
Carolyn G Palme

مطالعه الگوی مصرف آب به
صورت جداگانه و بررسی روشها و
استراتژیهای بهبود آن

بررسی استفاده از تکنولوژیهای
جدید و وسایل اندازهگیری مصرف
آب جهت بهبود الگوی مصرف
استفاده از رفتار هدف جو جهت
مدل سازی مدیریت تقاضای آب و
همچنین تمایز ایجاد کردن بین
آب غیر قابل شرب و آب تصویه
شده ،با دخیل کردن فرآیند تصویه
آب در مدل

 -3روش شناسی تحقیق
استفاده از تفکر سیستمی در طول تاریخ به طور گسترده دیده شده است ،اما با شروع نظریهی عمومی سیستمها که
توسط ارگانیسی لودیک فون در سال  1232ارائه شد و توسط جی فاستر در سال  1261کامل شد ،استفاده از این ابزار در
جامعه و علوم اجتماعی رواج پیدا کرد.
از آن جایی که مشکلات موجود در دنیای مدرن پیچیده میباشند ،اتخاذ تصمیمات و راهحلهای سطحی برای بیرون
رفتن از مشکلات باعث به وجود آمدن مشکلات دشوارتری میشوند .لذا استفاده از روش سیستمهای دینامیک از بین روشهای
مدل سازی موجود ،منجر به دیدی جامعتر و پویا به مسائل شده و باعث رفع پیچیدگیهای سیستم و رفع مشکلات خواهد شد.
هیچگونه دستورالعمل مشخص و جامعی برای مدل سازی سیستمها وجود ندارد ،با این حال فرآیند بازخوردی و منظم زیر می-
تواند برای ساخت یک مدل مناسب و راهبردی بسیار کارگشا باشد [.]2
گام  ) 1تعریف مسئله و مشخص کردن چهارچوب مدل .در این قسمت همچنین متغیرهای درونزا و برونزای مدل نیز
مشخص میشوند .این گام در همین بخش مورد بررسی قرار خواهد گرفت
گام  )2ارائه فرضیهی پویا .این گام که در بخش مدل سازی قرار گرفته است ،ارتباط متغیرهای تعریف شده در بخش
قبل را با یکدیگر تعیین میکند.
گام  )3ارائهی مدل شبیه سازی .این گام نیز در بخش مدل سازی قرار دارد.
گام  ) 4تست و آزمودن مدل .این گام که حساسیت و رفتار مدل را بررسی میکند در بخش نتایج شبیه سازی شده
مورد بحث قرار گرفته است.
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گام  )2طراحی و ارزیابی سیاستها .پس از اطمینان حاصل کردن از صحت و اعتبار مدل ،میتوان از مدل برای طراحی و
ارزیابی ساسیتهای بهبود استفاده کرد.
برای تهیه مدل سیستم دینامیکی ،باید نمودارهای علی معلولی و حالت جربان سیستم را مشخص و رسم میکنیم .برای
رسم مدل ابتدا متغیرهای مدل و مرز مدل را مشخص میکنیم .در جدول  ،2فهرست متغیرهای تاثیر گذار در رفتار سیستم و
همچنین متغیرهای خارج از مرز مدل نمایش داده شده است.
جدول  : 1متغیرهای مدل
متغیرهای درون زا
الگوی مصرف آب (حالت)
آگاهی مردم (حالت)
مبالغ قبوض آب
منابع آب (حالت)

متغیرهای برون زا
بارش باران
بارش برف
سفرههای زیر زمینی
رسانه

عرضه

متغیرهای خارج از مدل
تغییرات آب و هوایی
آب شیرین کن
دسترسی به آب
سیاستهای دولت
جمعیت

تقاضا
سرانهی آب

در جدول بالا سه دسته متغیر دورن زا ،برون زا و خارج از مدل معرفی شده است .متغیرهای درون زا ،متغیرهایی هستند
که متغیرهای اصلی مدل ما را تشکیل میدهند و ما قصد بررسی رفتار این متغیرها را داریم (متغیرهای حالت و جریان).
متغیرها برون زا ،متغیرهایی هستند که بیرون از مدل قرار دارند و به طور خاص بررسی نمیشوند ،اما برروی متغیرهای درون زا
اثر میگذارند .دسته آخر متغیرها ،متغیر های خارج مدل هستند .این متغیرها که شرایط به کارگیری در مدل را دارند اما با
توجه هدف اصلی ،جلوگیری از افزایش ابعاد مدل و پیچیدگی آن ،در مدل خود از این متغیرها استفاده نمیکنیم .در نظر
گرفتن هر یک از متغیرهای برون زا می تواند منجر به تکمیل مدل و هم چنین باعث پیچیدگی مدل گردد .لذا برای جلوگیری
از پیچیدگی مدل و قابل درک بودن آن ،از متغیرهای برون زا در مدل اصلی استفاده نگردیده است.

 -4مدل سازی
یکی از ابزارهای پرکاربرد در پویایی شناسی سیستم ها ،نمودار های علّی (علت-معلولی) می باشد .این نمودار ها در کنار
سادگی ،بسیار قابل فهم بوده و اطلاعات مفیدی را به خواننده منتقل می کند .در این بخش ،قصد داریم تا با استفاده از این
نمودارها به تشریح مدل و روابط میان متغیرها بپردازیم .در این بخش علاوه بر نمودارهای ع ّلی ،از نمودار های حالت و جریان
نیز استفاده می گردد .در این نمودارها می توان جریان مواد و طالاعات را به صورت دقیق بررسی کرد.
سه متغیر اساسی اشاره شده در بخش قبل عبارت اند از :منابع آب ،الگوی مصرف آب و آگاهی مردم .آبهای زیر زمینی و
بارش باران و برف باعث افزایش متغیر حالت منابع شده و مصرف آب ،منابع آب را کاهش میدهد .میزان مصرف آب خود تابعی
از متغیر حالت الگوی مصرف است که به خودی خود قابلیت افزایش و کاهش توسط دو متغیر جریان افزایش نرخ مصرف و
اصلاح الگوی مصرف را دارد .هر چه عرضهی آب توسط دولت بیشتر باشد ،آب در دسترس مردم افزایش بافته و الگوی مصرف
نیز افزایش میابد .این در حالی است که اصلاح الگوی مصرف از دو طریق صورت میگیرد .اولین حالت که در مواقع بحرانی رخ
میدهد ،اصلاح الگوی مصرف به علت کاهش منابع آبی میباشد .سهمیه بندی و قطع شدن چند ساعته آب در طول شبانه روز
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در سالهای اخیر از جمله موارد کاهش الگوی مصرف به صورت اجباری و در مواقع بحرانی است .حالت دوم اصلاح الگوی آب
ناشی از افزایش آگاهی مردم میباشد که منجر به پی بردن به اهمیت منابع آبی و کمبود آب در سالهای خشکسالی و اصلاح
الگوی رفتاری آنها میشود .افزایش آگاهی مردم نیز میتواند از دو طریق رسانه و مبالغ قبض آب صورت گیرد .شکل  1نشان
دهندهی ارتباطات موجود در مدل به صورت کلی و جامع میباشد.

شكل  : 1نمودار حالت و جریان کلی

در ادامه جهت شناخت و تبیین بهتر روابط میان متغیرهای به کار گرفته شده در سیستم ،مسئله به صورت مرحله به
مرحله ترسیم گردیده است.
 -4-1مرحله اول

شكل  : 2نمودار علی -معلولی شماره یک

در حلقه  ،R1با افزایش تقاضا برای آب ،تلاشهای دولت برای تامین آب مورد نیاز مردم افزایش مییابد و از این رو دولت
عرضه آب را برای تامین تقاضا آب مورد نیاز مردم افزایش میدهد .از آن جا که آب جز کالاهای اساسی مردم میباشد (کالای
پست) ،همیشه تقاضا برای آن موجود است و با افزایش عرضه آب ،همواره تقاضای آب افزایش مییابد .در واقع حلقهی R1
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نشان دهندهی روند معمول در سیستم تامین آب شهری میباشد که در آن برای تامین کردن تقاضای آب ،میزان عرضهی آب
افزایش یافته که خود باعت تشویق و افزایش میزان تقاضای آب میشود .در نتیجه این حلقه خود افزاینده میباشد .همچنین
همان طور که در حلقه  R2قابل مشاهده است ،با افزایش عرضه میزان الگوی مصرف افزایش مییابد و در ادامه با افزایش
الگوی مصرف آب ،میزان تقاضا افزایش مییابد .در نتیجه حلقه  R2نیز یک حلقه خود افزاینده میباشد.

 -4-2مرحله دوم

شكل  : 3نمودار علی-معلولی شماره دو

با توجه به حلقه  ،B1افزایش عرضه موجب افزایش بهرهبرداری از منابع آبی و کاهش منابع برای تامین عرضه میگردد.
میزان منابع آبی کشور از طریق بارشهای سالانه و سفرههای زیر زمینی تامین میگردد .با افزایش منابع آبی ،میزان سرانه آب
به ازای هر نفر افزایش مییابد که این افزایش به نوبه خود باعث افزایش الگو مصرف آب میگردد .در نتیجه حلقه  ،B1هدف
جو میباشد.
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 -4-3مرحله سوم

شكل  : 4نمودار علی-معلولی شماره سه

یکی دیگر ازعوامل مهم در پیشرفت جوامع ،آگاهی مردم میباشد .لذا این عامل در اصلاح الگو مصرف آب نقش به سزایی
دارد .رسانه در دنیای امروز با توجه به فراگیر بودن آن ،تاثیر مهمی در آگاهی مردم جامعه دارد .در حلقه  ، B2با افزایش
آگاهی مردم ،میزان الگوی مصرف کاهش مییابد .با افزایش الگوی مصرف ،مبلغ پرداختی توسط خانوار درآخر هر ماه (مبلغ
قبض آب) افزایش مییابد که خود باعث افزایش اگاهی مردم میشود.
همانظور که پیشتر نیز اشاره شد ،آگاهی مردم از دو متغیر مبلغ قبض آب و رسانه تاثیر میگیرد .تاثیرات این دو متغیر بر
متغیر حالت آگاهی مردم در زیر به تفضیل آمده است.

 -4-4تأثیر مبالغ قبض آب
در این قسمت تاثیر مبالغ قبض آب بر الگو مصرف آب را بررسی می کنیم .در نمودار حالت و جریان زیر ،رفتار الگوی
مصرف مردم در واکنش به مبلغ قبض آب ماهیانه نشان داده شده است .مبلغ آّب مصرفی مشترکین ،هر ماه در قالب قبض برای
آن ها ارسال می گردد .مشترکین مبلغ قبض آب دریافتی را با مبالغ قبوض آب ماههای قبل مقایسه کرده و اگر از متوسط
مبالغ قبوض گذشته بیشتر باشد نسبت به اصلاح الگوی مصرف خود (با تاخیر) اقدام میکنند.
در این نمودار فرض میکنیم که الگوی مصرف در طول مدت زمان شبیهسازی در حال افزایش است و میزان افزایش
الگوی مصرف با ضرب الگوی مصرف در نرخ افزایش آن برابر است .مبلغ قبض آب نیز از طریق الگوی مصرف بدست میآید .با
ضرب شدن الگوی مصرف (واحد لیتر بر روز) در تعداد روزهای ماه و همچنین قیمت آب (واحد متر مکعب) ،مبلغ قبض آب در
ماه بدست می آید .اگر این مقدار بزرگتر از میانگین مبلغ قبض آب در طول دورههای گذشته و سطح انتظار مردم از مبلغ آب
مصرفی باشد ،باعث ایجاد هشدار و افزایش آگاهی مردم می گردد و در نهایت منجر به اقدام مشرکین برای اصلاح الگو مصرف
آب می گردد .میانگین مبالغ قبض آب پرداخت شده از تقسیم متغیر حالت مجموع مبالغ پرداختی آب در دوره های قبلی بر
تعداد دوره های گذشته به دست می آید.
مبلغ قبض آب در کشورهایی که هزینه تصفیه و تولید آب مصرفی بالا می باشد ،می تواند نقش موثرتری داشته و افزایش
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قیمت آب را در پی داشته باشد.

شكل  : 1نمودار حالت و جریان -تاثیر مبالغ قبض آب

 -4-1تأثیر رسانه
در عصر ارتباطات و قرن  ، 21نمی توان منکر نقش موثر اصحاب رسانه شد .در دنیای امروز رسانه نقش به سزایی در مسائل
اجتماعی و روزمره انسان دارد .از این رو در قسمت به بررسی تاثیر رسانه در الگو مصرف آب می پردازیم.
در نمودار حالت جریان زیر اثر رسانه بر اصلاح الگوی مصرف بررسی میشود .اگر منابع آبی به مقداری کمتر از میزان
بحرانی برسد ،رسانهها شروع به اطلاع رسانی برای اصلاح الگوی مصرف و آگاهی بخشی میکنند .افزایش آگاهی مردم (با تاخیر)
نیز باعث اصلاح الگوی مصرف در دراز مدت خواهد شد.
برای نمایش منابع آبی در این نمودار از دادههای موجود در سالهای  1323و  1324استفاده شده است.
جدول  : 2برداشت آب در سالهای  1313و 1314
برداشت سال (MCM(1324

برداشت سال (MCM(1323
ماه

منابع سطحی

منابع زیرزمینی

جمع

منابع سطحی

منابع زیرزمینی

جمع

فروردین

22.3۰

22.5۰

۰4.44

22.4

21.42

25.22

اردیبهشت

65.23

22.32

22.22

22.52

33.22

22.34

خرداد

۰5

24.1

24.1

22.۰6

36.24

22.6

تیر

۰2.56

2۰.43

22.42

26.22

3۰.22

24.13

مرداد

۰5.22

2۰.36

22.34

2۰.32

3۰.21

24.26

شهریور

۰5.32

22.41

22.۰2

22.۰2

32.۰4

21.42

مهر

62.16

12.14

24.3

44.33

32.۰3

23.56
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برداشت سال (MCM(1324

برداشت سال (MCM(1323
آبان

63.26

12.2۰

22.13

41.1

36.42

۰۰.22

آذر

26.32

22.52

۰2.4

32.36

36.22

۰6.32

دی

22.4۰

2۰.26

25.53

45.62

36.24

۰۰.23

بهمن

22.21

22.66

22.1۰

45.22

3۰.32

۰2.21

اسفند

22.4۰

22.12

23.62

44.41

32.12

22.26

جمع

۰42.14

223.22

1532.۰3

22۰.6

422.62

151۰.22

میانگین ماهانه

61.22

24.4۰

26.31

42.2۰

32.25

24.۰۰

جدول  : 3مصرف آب در سالهای  1313و 1314
مصرف سال MCM)(1323

مصرف سال MCM)(1324

ماه

مصرف

درصد رشد نسبت به سال قبل

مصرف

درصد رشد نسبت به سال قبل

فروردین

۰1.22

-1.22

۰۰.33

2.53

اردیبهشت

25.33

-2.12

24.23

2.36

خرداد

22.36

2.41

22.52

-5.32

تیر

24.24

-5.3۰

25.24

-3.2

مرداد

23.31

-1.۰2

21.53

-2.44

شهریور

25.۰3

5.22

22.12

-2.24

مهر

۰2.2

-2.54

۰2.22

5.11

آبان

۰۰.62

1.۰2

۰2.۰2

-2.42

آذر

۰2.62

1.22

۰3.۰2

-2.2

دی

۰۰.23

3.42

۰4.۰3

-3.24

بهمن

۰2.33

6.21

۰2.62

-4.62

اسفند

25.44

2.51

۰2.22

-5.62

جمع

222.62

1.22

225.۰3

-5.1

میانگین ماهانه

22.4۰

1.22

21.۰3

-5.15
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شكل  : 1نمودار برداشت و مصرف آّب

میزان مصرف آب از ضرب دادههای بالا در ضریب تقاضای آب بدست می آید .این ضریب از نرمال سازی الگوی مصرف با
استفاده از الگوی استاندار مصرف حاصل میشود .همچنین مانند نمودار قبل فرض میکنیم الگوی مصرف با یک ضریب
افزایشی در حال افزایش است .اگر الگوی مصرف به اندازه ای زیاد شود که منابع آبی از حد بحرانی آن کمتر شود ،اصلاح الگوی
مصرف شروع به مقدار گرفتن میکند.

شكل  : 1نمودار حالت و جریان -تاثیر رسانه
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 -1نتایج شبیهسازی مدل و اعتبارسنجی آن
در ابتدا و به منظور اطمینان حاصل نمودن از اینکه مدل قابل اطمینان است و میتوان بر نتایج بدست آمده از آن تکیه
نمود ،لازم است که اعتبار مدل سنجیده شود .برای تعیین اعتبار مدل از روشهای مختلفی استفاده میشود که در زیر به آنها
اشاره شده است [.]15
 .1آزمون حدی  :یکی از تستها برای اعتبار سنجی مدل ،بررسی مدل در شرایط مرزی میباشد .شرایط مرزی حدود
پارامترهای مدل می باشند که ممکن است در واقعیت اصلا رخ ندهند ولی مدل طبق این شرایط باید درست عمل
کند .اگر متوسط آب برداشت شده در مدل صفر شود ،متغیرهای تاثیر پذیر مانند الگوی مصرفی آب صفر میشوند و
از طرف دیگر اگر متوسط برداشت نیز افزایش پیدا کند ،متغیرهای حالت که نشان دهندهی حالت سیستم هستند
افزایش مییابند [.]11
 .2آزمون کفایت مرزها  :در این آزمون بررسی میشود که آیا متغییرهای تأثیرگذار اصلی به صورت درونزا دیده
شدهاند و یا محدوده زمانی به طرز مناسبی در نظر گرفته شده است که این موضوع در بخش روش شناسی تحقیق
مورد بررسی قرار گرفت.
 .3آزمون تولید مجدد رفتار سیستم ( مقایسهی شبیهسازی با دادههای تاریخی)  :مدل برای سالهای  1323و
 1324توسط نرم افزار ونسیم اجرا شده است که در جدول  2و شکل  2مقایسهی بین اعداد دادههای تاریخی و
خروجی مدل شبیه سازی به تصویر کشیده شده است .در این پژوهش به منظور نشان دادن اعتبار مدل و نزدیکی
نتایج حاصل از شبیهسازی با دادههای واقعی از ضریب همبستگی استفاده شده است که این ضریب به وسیلهی
آزمون اسپیرمن  5.2616محاسبه شده است .این شاخص نشان میدهد که مدل در بازتولید دادهها موفق بوده و
اعتبار مدل تایید میشود.
جدول  : 1مقایسهی دادههای واقعی و دادههای حاصل از شبیه سازی

نتایج شبیه سازی

داده های واقعی

برداشت آب (نرمال شده)

۰۰.32

25.53

-2.4

۰2.52

22.1۰

1.1

25.26

23.62

2.1

23.23

۰4.44

1.1

22.51

22.22

14.3

21.46

24.1

11.1

24.12

22.42

21.1

22.62

22.34

11.1

25.2۰

22.۰2

11.1

22.26

24.3

1.1

25.4۰

22.13

2.1

۰2.23

۰2.4

-1.1

۰6.41

۰۰.23

-3.1

۰6.56

۰2.21

-4.2
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نتایج شبیه سازی

داده های واقعی

برداشت آب (نرمال شده)

۰2.63

22.26

1.1

24.32

25.22

1.1

22.22

22.34

14.1

22.44

22.6

11.2

23.63

24.13

21.1

22.۰2

24.26

11.1

25.23

21.42

11.1

26.5۰

23.56

11.1

21.24

۰۰.22

4.2

۰2.21

۰6.34

1.3

شكل  : 1مقایسهی دادههای تاریخی و شبیهسازی

نتایج حاصل از شبیه سازی مدلهای ذکر شده در شکلهای  2تا  11نمایش داده شده است .به منظور بررسی بهتر نتایج
مدل ،افق زمانی را برای مدل اول  155ماه در نظر گرفتیم .در حالی که در مدل دوم ،به علت کمبود دادههای تاریخی ،افق
زمان بندی  24ماه است.
همانطور که در شکل  2قابل مشاهده است ،نوسانات مربوط به مبالغ قبض آب و نوسانات مربوط به الگوی مصرف همگام
و همزمان بوده که نشان دهندهی واکنش سریع مردم نسبت به تغییرات مبلغ قبض آب میباشد .در نتیجه هرگونه افزایش یا
کاهش قیمت و هزینه آب به سرعت توسط مردم درک شده و باعث تغییر و بهبود الگوی مصرف میشود.
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شاید به نظر برسد که تغییر در قیمت آب و افزایش مبلغ قبض آب بتواند راه حل مناسبی برای کنترل و بهبود الگوی مصرف
شود ،در حالی که اشاره یه این نکته حائز اهمیت است که تاثیر مبالغ قبض آب بر الگوی مصرف کوتاه مدت بوده و نمیتواند
راهکار مناسبی برای اصلاح الگوی مصرف در بلند مدت باشد.

شكل  : 1رفتار الگوی مصرف و مبالغ قبض آب دریافتی – تاثیر مبالغ قبض آب

نتایج حاصل از شبیه سازی مدل دوم ،نشان دهندهی تاثیر رسانهها بر الگوی مصرف میباشد .پس از آن که منابع آبی به
وضعیت بحرانی میرسند ،اقدامات رسانه ای باعث آگاهی بخشی مردم و در نتیجه کاهش الگوی مصرف میشود .اما نکتهای که
در نتایج حاصل شده قابل توجه است ،کاهش مداوم منابع آبی بعد از بهبود الگوی مصرف میباشد .در این بازه که منابع آبی در
حال کاهش و الگوی مصرف نیز در حال بهبود است ،ممکن است برداشت منفی برای مردم صورت گیرد که اصلاح الگوی
مصرف کارا و موثر نیست و یا تنها آنها هستند که برای بهبود الگوی مصرف خود تلاش میکنند و دیگران مانند قبل از منابع
آبی استفاده میکنند .این ذهنیت منفی ممکن است باعث قطع امید آنها از اصلاح الگوی رفتاری خود شده و آنها را دوباره به
الگوی مصرف قبلی خود بازگرداند .لذا یکی از راهکارهایی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد ،تبلیغات مثبت رسانهای برای
ایجاد انگیزه در مردم می باشد .این فرایند تبلیغات مثبت باید تا زمانی ادامه پیدا کند که منابع آبی سیر نزولی خود را قطع
کرده و از وضعیت بحرانی خارج شوند.
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شكل  : 11متغیر حالت منابع آبی – تاثیر رسانه

شكل  : 11رفتار متغیر حالت الگو مصرف – تاثیر رسانه

 -1بحث و بررسی نتایج
عوامل گوناگونی در تعیین الگوی مصرفی آب تاثیر دارند و روشهای گوناگونی را میتوان جهت بهبود الگوی مصرفی
اتخاذ کرد که در ادامه در قالب دو سناریو پیشنهادی ارائه میشود.
 -1-1سناریو  :1طرح تشویقی
یکی از راهکارهای بهبود الگوی مصرفی آب ،استفاده از طرح تشویقی میباشد که یکی از نوآوری های این پژوهش در نظر
گرفتن این طرح می باشد.
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شكل  : 12نمودار علی معلولی طرح پیشنهادی

در دنیای امروز ،روز به روز شاهد پیشرفت تکنولوژیهای جدید هستیم و با پیدایش فناوریهای نو و استفاده از آنها
میتوان مصرف را تا حد زیادی کاهش داد .دسته ای از این پیشرفتها مربوط به تصفیه مجدد آب مصرف شده در مصارف
خانگی میباشد .از این رو دولت با ایجاد طرح های تشویقی مانند کاهش مالیات میتواند در توسعه استفاده از این تکنولوژیها
در خانوار نقش به سزایی داشته باشد .هر چه مساله کمبود منابع آبی جدیتر باشد ارزش آب و لزوم اصلاح الگوی مصرف
بیشتر درک میشود و به منظور کاهش مصرف و اصلاح الگوی مصرف آب ،سیاستهای تشویقی اتخاذ میگردد .همچنین
سیاستهای لازم جهت فرهنگسازی در این زمینه در راستای بالا بردن آگاهی مردم از طریق رسانهها اعمال میشود.
 -1-2سناریو  :2تبیلغات مثبت و امیدوارانه
همچنین همانطور که اشاره شد ،استفاده از تبلیغات مثبت و دروغین رسانهها نیز میتواند یکی از راهکارهای موثر جهت
مواجعه با شرایط بحرانی منابع آب باشد .در حالاتی که با افزایش آگاهی ،مردم در حال بهبود و اصلاح الگوی مصرفی خود
هستند اما به علت ساختار متغیر حالت منابع آب ،این متغیر هنوز در حال کاهش میباشد ،استفاده از تبلیغات امید دهنده
برای جلوگیری از ناامیدی مردم برای ادامهی اصلاح الگوی رفتاری خود میتواند بسیار کارا باشد.

 -1نتیجه گیری
الگوی مصرفی آب دارای یک سیستم پویای پیچیده است که از عوامل متعددی از جمله عرضه و تقاضا ،تبلیغات و آگاهی
مردم که به خودی خود دارای روابط پیچیدهای هستند ،تشکیل شده است .در این مقاله یک مدل سیستم دینامیک برای
بررسی رفتار الگوی مصرفی آب ارائه شده است .مدل ارایه شده مدیران و مسئولان کشور را از پیامدها و نتایج تصمیمات خود
قبل از اجرا در دنیای واقعی آگاه میسازد و تصویر واضحی ارائه میدهد تا با دیدن عواقب نتایج تصمیم گیری خود ،بتوانند
سیاستهای موثر و کارآمد را اتخاذ و به اجرا در بیاورند.
در این مقاله ابتدا با استفاده از متغیر های تاثیرگذار بر الگوی مصرفی آب ،یک مدل پویا ارائه شده و وضعیت کنونی
سیستم مورد بررسی قرار گرفته است .سپس نتایج شبیهسازی آنها به کمک طراحی مدل در نرمافزار ونسیم و استفاده از داده-
های تاریخی ،بیان شده است و سپس در انتها دو سناریو جهت بهبود سیستم ارائه شده است.
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نتیجهی این شبیهسازی نشان میدهد که با توجه به ماهیت متغیرهای منابع آبی و الگوی مصرف آب ،افزایش منابع آبی
نسبت به اصلاح الگوی مصرف آب دارای تاخیر زمانی قابل توجهی میباشد که نتایج آن بلافاصله قابل مشاهده نیست .لذا
مسئولان کشور می بایست قبل از بحرانی شدن وضعیت منابع آبی به فکر اقدامات اصلاحی پیشگیرانه جهت افزایش آگاهی مردم
برای بهبود الگوی مصرف آب اقدام نمایند .همچنین نتایج حاصل از مدل نشاندهندهی نقش مهم و تاثیرگذار رسانه در عصر
مدرن میباشد .رسانه می تواند در افزایش سطح آگاهی مردم درباره درک بحران کم آبی توسط مردم نقش به سزایی داشته
باشند .با توجه به تاخیر زمانی بین اصلاح الگو مصرف آب و افزایش سطح منابع آبی ،رسانه میتواند با ارائه گزارشهایی پیرامون
بهبود وضعیت منابع آبی ،در ایجاد انگیزه بیشتر در جامعه نقش داشته باشد .با استناد به نمودار علی-معلولی در سناریو اول،
علاوه بر نقش رسانه در بهبود الگوی مصرفی ،استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته و طرح تشویقی نیز میتواند راهکاری
استراتژیک و بلند مدت برای مشکل کمبود آب در کشور باشد.
در مدل ارائه شده مفروضاتی برای ساده سازی مدل در نظر گرفته شده است تا از پیچیدگی مدل جلوگیری نماید و
تعدادی از متغیرها و عوامل اثرگذار بر متغیرها مورد توجه قرار نگرفته است که از محدودیتهای تحقیق به شمار میرود.
بنابراین محققین میتوانند با اضافه کردن این متغیرها به مدل آنرا به شرایط دنیای واقعی نزدیک نمایند .برای توسعه این
مدل میتوان اثر آموزش در یاددهی الگوی درست مصرف آب ،جمعیت و  ...را بر منابع آبی در آینده مورد بررسی قرار داد.
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بررسی اصول تفکر سیستمی و سیستم دینامیک و جایگاه آن در مدیریت سازمانها
محیا محسنی ،*،4محمد معهود ،2شایان حجت پناه ،3سید علیرضا
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چکیده
دنیا پدیده است و عوامل مختلف باهم تعامل دارند و برای فهم پدیدهها به همهی رشتهها احتیاج داریم؛ مثلا برای بررسی
پدیدهی افزایش ارتشا در جامعه باید اقتصاد و اخلاق و اجتماع و  ...را بررسی کنیم تا به نتیجه برسیم .پس باید
بینرشتهای آن را بررسی کرد ٬در این مقاله نقش نگرش سیستمی در بررسی و تحلیل پدیدهها بررسیشده است .امروزه
ضرورت استفاده از تفکر سیستمی در مدیریت نظامهای اجتماعی و سازمانها امری انکارناپذیر است؛ اما پیچیدگی
سازمانها به علت وجود متغیرهای متعدد و بهسرعت تغییر کردن این متغیرها ٬عملا کاربرد تفکر سیستمی را دشوار
کرده است که رویکرد پویاییشناسی سیستمها با کمک ابزارهای گوناگون تا حدودی بر این سختی فائق آمده است.
نگرش پویا ضرورت نگاه پویا به دنیای در حال تغییر را مطرح میکند .در این جهان همهچیز در حال تغییر است ٬گاهی
این تغییر در جهت مطلوب ما پیش میرود و گاهی در جهت نامطلوب اتفاق میافتد .برای درک و مدیریت این تغییرات و
هدایت تغییرات نامطلوب به سمت مطلوب و موردپذیرش خود ٬ما نیاز داریم با نگرشی پویا به پدیدهها نگاه کنیم .تا در
صورت نیاز سیاستگذاری جدیدی کرده و اقدام کنیم .در این میان شبیهسازی بر مبنای تفکر سیستمی و سیستم
دینامیک ( )System Dynamicیکی از بهترین ابزارها برای مدیریت سازمانها و تغییرات و جلوگیری از اشتباه مدیران
در تصمیمگیری است .مدلهای ساختهشده بدلی از واقعیت بیرونی هستند که امکان تصمیمگیری درست و سعی و خطا
پیش از رخ دادن اتفاق را به ما میدهد  .مدل ممکن است در ذهن باشد یا شرح داده شود یا مانند مدل ریاضی با
چارچوب در نظر گرفته شود .ازاینرو در این مقاله سیستم و تفکر سیستمی و مؤلفههای آن را بررسی میکنیم؛ و بعد به
تشریح دینامیک سیستمها میپردازیم و مدلسازی بر مبنای سیستم داینامیک بررسیشده است؛ و جایگاه ابزارهایی
مانند نمودارهای علی و معلولی و نمودار جریان برای به تصویر کشیدن سیستمهای پویا بیانشده است.

واژههاي كلیدي :تفکر سیستمی ،سیستم دینامیک (پویاییشناسی سیستمها) ،مدیریت سازمان ،مدلسازی ،نمودارهای
علی و معلولی.

 1و * کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت ،دانشگاه تهران
 2تدریسیار کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت ،دانشگاه مهرالبرز
 3تدریسیار کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت ،دانشگاه مهرالبرز
 4دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و صنعت
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 -4مقدمه
در طی  ۰۵سال گذشته٬در دو جنبه اساسی نگرش ما نسبت به جهان تغییر اساسی رخداده است .نهتنها در درک ما از
ماهیت سازمان از یک سیستم مکانیکی بیروح به یک سیستم هدفمند اجتماعی – فرهنگی یک دگرگونی بنیادی به وجود

آمده ٬بلکه یک جهش چشمگیر در شیوه دانستن ٬ما را از تفکر تحلیلی علم کار کردن با مجموعههایی از متغیرهای مستقل به

تفکر سیستمی ٬هنر و علم کار کردن با مجموعه متغیرهای وابسته به هم و نظامهای پیچیده کشانده است]1[ .
سیستمهای ساخت بشر بهمرور گسترشیافتهاند و این پیچیدگیها هدایت و کنترل آنها را برای افراد مسئول دشوار
میکند .لذا روشهای متفاوتی برای مدیریت آنها به وجود آمده که بهکارگیری آنها بسته به نوع سیستم و مشکل مربوطه
متفاوت است .یکی از روشهای بسیار مؤثر که برای بررسی وضعیت کنونی سیستم ،بهبود عملکرد و غلبه بر این پیچیدگیها به
وجود آمده شبیهسازی است که الوین تافلر آن را شوک آینده مینامید .]2[ .بهترین راه مبارزه با آشفتگی ثبت نقاط مهم
عملکردی سیستمها به شکل سناریویی از آینده است که رفتار گذشته و حال محیط سیستم را ملاک عمل قرار میدهد که
نیازمند دانش برگرفته از تفکر سیستمی است که اصل پویایی سیستمها و سیستم داینامیک این امکان را فراهم میکند.
سیستم داینامیک یا پویایی سیستمها مشکلات را بهدرستی شناسایی میکند و در جهت حل آن برمیآید.
شاخهای از علم شبیهسازی که بسیار قدرتمند است سیستم دینامیک است که بصریترین ابزار شبیهسازی است]2[ .
برای درک جهان دو نوع نگرش پویا و ایستا مطرح است .در نگرش ایستا به جهان در یک مقطع زمانی نگاه میشود .در مقطع
زمانی موردنظر علت یک رخداد بررسی میشود و به زمانهای قبل و بعد از رخداد یا اصلا توجه نمیشود و یا توجه زیادی
نمیشود ولی در نگرش پویا به پدیدهها و رخدادها در طول زمان نگاه میشود .تحلیل و فکر انسان در امتداد زمان فعال
میشود .روندها در طی زمان موردتوجه قرار میگیرند و رخدادها در پرتوی روندها دیده میشوند]3[ .
برای درک سیستمهای پویا مدیران نیازمند ابزارهای مختلفی هستند .آنها باید اثر نظرات و تصمیمات خود را قبل از
اجرایی شدن در سازمان خود ببینند و اینکه بدانند کدام تصمیم بهترین خروجی را دارد و یا منفی و یا خنثی است ،بسیار
ضروری است .بسیاری از سعی و خطاهای مدیران و سازمان را تحلیل برده .ساخت مدل بهترین روش برای آزمایش تأثیر
ایدههای جدید بر سیستمهاست؛ مانند مدل معمارها []2
برای فهم پدیدهها انسان مجبور است مدل بکار بگیرد .انسان محدود است و چارهای ندارد جز اینکه دنیا را با مدل
بشناسد .هرچه این مدل کاملتر باشد فهم ما از دنیا عمیقتر و بهتر میشود و این فهم نسبی است و هیچکس نمیتواند ادعا
کند که دنیا را همانطور که هست میشناسد ٬همیشه راهی برای فهم بهتر وجود دارد.
بعد از ساختن مدل آن را تحلیل میکنیم و از روی مدل تصمیم میگیریم و بعد اقدام میکنیم که این اقدام بر روی
دنیای واقعی تأثیر میگذارد .این سیر عمل هر فرآیندی است؛ که دید سیستماتیک سبب میشود در این سیکل به پدیدههای
خاص توجه شود و یک ویژگی خاصی به این سیکل میدهد ٬دیدگاه سیستمیک نوع مدل را جهت و چارچوب میدهد؛ و بر
روی تصمیم و اقدام تأثیر میگذارد]8[ .

باید هشداری به خوانندگانی که در این زمینه تحقیق میکنند داده شود ٬بین مدیریت کیفیت جامع و تفکر سیستمی
تفاوت بنیادین وجود دارد .مدیریت کیفیت جامع با پارادایم موجود کار میکند؛ میتوان آن را آموخت و بهعنوان مجموعهای از
ابزارها و روشهای مستقل به کار برد؛ اما متدولوژی سیستمی را نمیتوان از اصول سیستمها جدا کرد .اگر ابزارها و روشهای
سیستمی را از پارادایمی که آنها را در برگرفته جدا کنید ٬کارایی خود را کاملا از دست میدهند]1[ .
بر این اساس و به علت اهمیت درک سیستم ها و داینامیک آن ها در سازمان ٬در بخش دوم به بررسی مفهوم سیستم ها و
تفکر سیستمی ٬تاریخچه ٬اجزاء و عناصر آن پرداخته میشود .سپس در مورد سیستم داینامیک به عنوان شاخه ای از علم شبیه
سازی و تاریخچه ی پیدایش آن توضیحاتی اجمالی ارائه می شود .در بخش سوم روش شناسی تحقیق تشریح می شود و در
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بخش چهارم شبیه سازی و مراحل آن ،انواع مدل و مدلسازی بر مبنای نگرش سیستمی را بیان می کنیم .در بخش آخر و
نتیجه گیری بیان می شود که چگونه سیستم دینامیک باعث ارتقای سطح کیفی تصمیم گیری مدیران میشود و در چه
مراحلی از مدیریت سازمان به آن ها کمک می کند.

 -2مبانی نظري و پیشینه تحقیق
 -4 -2سیستم
سه جزء مهم در تعریف سیستم:
 -1هدف سیستم -2 ،اجزاء سیستم -3 ،رابطه بین اجزاء

شکل  .4اجزاي مهم سیستم

سیستم مجموعهای از عناصر با روابط داخلی است ٬که الگویی یکپارچه را تشکیل میدهند .سیستمها مفهومی
بینرشتهای هستند ٬افراد در رشتههای مختلف بر روی مسائل مختلف ریز میشوند و اطلاعات آن را به دست میآورند و وقتی
وارد دنیای واقعی میشوند این مرزبندیها بین مسائل مختلف وجود ندارد و درنتیجه دانش آنها بدون درک سیستمی از
کارایی کمی برخوردار است .سیستم میتواند شامل اجزای انسانی ،فیزیکی یا طبیعی در کنار هم باشد .بدون تعریف یک هدف
معلوم ٬نمیشود اجزاء آن را مشخص کرد ٬در حقیقت مبنایی برای قضاوت نداریم .گسترده کردن اجزای سیستم کمکی به فهم
مسئله نمیکند ٬باید سیستم را در سادهترین مدل آن بفهمیم .مدل سادهتر به شرطی که هدف را تبیین کند قویتر است]8[ .
تعاریف متفاوتی برای سیستم وجود دارد که دلیل آن انواع مختلف دیدگاه و نوع سیستم موردمطالعه است ،در زیر به
چند مورد از این تعریفها اشاره میکنیم:
طبق تعریف اشبی سه موضوع متفاوت وجود دارد:
یک واقعیت (شیء مشاهدهشده)

Machine

یک برداشت (درک)

System

یک بیان (نمایش از برداشت صورت گرفته)

Model

تعریف  Gibbs.J.Wاز سیستم :بخشی از جهان واقعی که ما برای بحث و بررسی در مورد تغییرات محتمل آن در
شرایط مختلف ،انتخاب میکنیم.
چرچمن  :Churchmanتفکر مکانیکی به مواد تشکیلدهنده سیستم توجه دارد ولی در تفکر سیستمها توجه به کارکرد
کلی سیستم و اینکه سیستم چه میکند ،است؛ یعنی چگونگی ارتباط اجزاء و مأموریت سیستم شناسایی میشود.
طبق تعریف راسل ایکاف ،سیستم مجموعهای از دو یا چند عنصر است که سه شرط زیر را داشته باشد:
 – 1رفتار یا ویژگی هر عنصر در کل سیستم مؤثر است.
 – 2بین عناصر وابستگی وجود دارد.
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 – 3اجزای سیستم چنان پیوسته باشند که هیچ زیرگروه مستقلی از سیستم نمیتوان تشکیل داد.
تعریف راسل دقیقترین تعریف است که سه نتیجه زیر از آن استخراج میشود:
 – 1هر سیستم یک کل است که نمیتوان آن را به اجزاء مستقل تقسیم نمود.
 - 2هر جزء سیستم ویژگیهایی دارد که اگر از سیستم جدا شود آنها را از دست میدهد.
 – 3هر سیستم ویژگیهایی دارد که در هیچیک از اجزاء بهطور جداگانه وجود ندارد.
 -4وقتی سیستم به اجزاء مستقلی تقسیم شود ،قسمتی از ویژگیهای ضروری خود را از دست میدهد.
 – ۰اگر اجزاء یک موجودیت با یکدیگر تعامل نداشته باشند ،تشکیل یک مجموعه میدهند نه یک سیستم []2
 -4-4 -2مشخصههاي سیستم
 -1عناصر سیستم :هر عنصر چندین مشخصه دارد که آن مشخصه موردنظر در راستای هدف سیستم را مدنظر قرار
میدهیم که ممکن است با گذر زمان تغییر کند و این تغییرات میتواند پیوسته یا غیر پیوسته باشد.

 – 2وضعیت سیستم :به چگونگی عناصر ،مشخصات و روابط سیستم در یکلحظه زمانی  ٬وضعیت سیستم در آن لحظه
میگویند.
 – 3محیط سیستم :عوامل خارجی که بر سیستم مؤثر هستند و یا از آن تأثیر میپذیرند.
 – 4هدفمند بودن :بر اساس این معیار 4 ،نوع سیستم و چهار نوع الگوی سیستمی به شرح زیر تعریفشده است:
سیستمها و الگوهای جبری :سیستم و الگویی که اجزاء و کل آنها هدفمند نیستند.
سیستمها و الگوهای جاندار :در آنها کل هدفمند است ،اما اجزاء هدفمند نیستند.
سیستمها و الگوهای اجتماعی :در آنها هم اجزاء و هم کل هدفمند هستند.
سیستمها و الگوهای زیستمحیطی :بعضی از اجزاء هدفمند هستند اما کل از خودش هدفی ندارد]2[ .
 -2 -4 -2هم نیروزایی در سیستمها ،تفکر تركیبی و اصل تضاد
اشیای اطراف ما بخشهای متمایز و ازهمگسسته نیستند ،درواقع حلقه گمشده سیستم آموزشی ما تفکر سیستمی است
که باعث شده ما ارتباط میان اشیا و پدیدههای جهان را درک نکنیم .بر اساس تفکر سیستمی ویژگی یک سیستم از تعامل و
ارتباط بین اجزای آن شکل میگیرند و با تجزیهوتحلیل ،این ویژگی مهم سیستم از بین میرود .با تجزیهوتحلیل که قدم اول
آن تفکیک اجزاست ما میتوانیم ساختار و نحوه کار سیستم را متوجه شویم ولی ویژگی اصلی سیستم و دلیل نحوه کار آن را
درک نمیکنیم که روش ترکیب این نقص را جبران کرده و موضوعی کلیدی است که در سهگام زیر بیان است:
 – 1سیستم کلی دربرگیرنده موضوع موردبررسی را مشخص کنیم.
 – 2رفتار و ویژگی سیستم کلی را بررسی کنیم.
 – 3رفتار و ویژگی موضوع موردمطالعه را با توجه به نوع و چگونگی نقشها و کارکردهای آن در سیستم کلی بررسی
کنیم.
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معکوس تفکر ترکیبی ،اصلی به نام تضاد است که بیان میکند مهم نیست اجزای سیستم در کاراترین و مؤثرترین حالت
باشند و در کاراترین حالت بودن این کمکی به سیستم نمیکند ،اجزای سیستم باید بهخوبی با یکدیگر هماهنگ شده تا
سیستم بهصورت مؤثر عمل کند]2[ .
سیستم به وجود آورنده رفتاراست ،افراد مختلف در سیستم یکسان ،رفتار کموبیش یکسانی از خود بروز میدهند]2[ .
ازنظر تفکر سیستمی این سازمان است که رفتار کارکنان و افراد خود را مشخص میکند .سیستم طوری رفتار میکند که تعادل
خود را حفظ کند]2[ .
 -2 -2تفکر سیستمی
یعنی نگاه یکپارچه به همه پدیدهها ]2[ .تفکر سیستمی برای درک شهودی از سیستمها و الگوی رفتاری آنهاست.
روشی برای توجه به روابط درونی اجزای سیستم و روش جدید و امیدبخشی برای حل مسائل و مشکلات است .علم سیستمها
علمی میانرشتهای است .نوع نگاه به پدیدهها و درک ارتباطات میان آنها و واکنشها در مقابل آنها بهطور ویژهای به
جهانبینی ما و در سطح پایینتر ،دیدگاه و چارچوب فکری ما برمیگردد که حاصل آموزش و تربیت و ...است .اکثر ما از
چارچوب ذهنی خود خبر نداریم و آن را تغییر نمیدهیم و اصلاح نمیکنیم.
هدف تفکر سیستمی آگاهی از این چارچوب فکری و اشتراک چارچوبهای فکری مختلف و همسو ساختن آنها برای
نگریستن به پدیدههاست .به همین دلیل علم سیستمها علمی میانرشتهای است چون در بررسی مسائل احتیاج به استفاده و
کاربرد همه علوم برای شناخت جنبههای مختلف پدیده است؛ و در این زمان ضرورت ایجاد رشتههایی که ماهیت بینرشتهای
دارند به وجود آمد.

شکل  .2تفکر سیستمی][1

 -4 -2 -2تاریخچه تفکر سیستمی
این نوع تفکر در حوزههای متفاوتی ریشه دارد .از کلنگری جان اسماتس ) (Jan Smutsدر دهه بیستم گرفته تا تئوری
عمومی سیستمها که توسط لودویگ ون برتالانفی ) (Ludwig von Bertalanffyدر دهه چهل میلادی توسعه یافت و
سایبرنتیکس که راس اشبی ) (Ross Ashbyنقش مهمی در پیشرفت آن داشت ]9[ .پس از آنها آقای جی فارستر (Jay

431

SYSTEMDYNAMIC02_016

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109

)W. Forresterبود که به همراه جامعه یادگیری سازمانی در دانشگاه  MITنقش اساسی در توسعه این دانش داشتند.
تبیین دانش دینامیک سیستم هم از اقدامات آقای فارستر بود که با مدلسازیهای کامپیوتری ،در جدیدی برای تلاشها در
جهت سیستمی اندیشیدن باز کرد ]9[ .آقای پیتر سنگه ( )Peter Sengeشخص بعدی بود که با نگارش کتاب پنجمین
فرمان و پسازآن کتاب در میدان عمل ،عصاره تفکر سیستمی را برای سازمانها فراهم آورد .او این نوع تفکر را سنگ زیربنای
حرکت حقیقی ،به سمت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده معرفی کرد[]9
 -2 -2 -2جوهر اصلی تفکر سیستمی
جوهره اصلی تفکر سیستمی تغییر از نگرش خطی به حلقوی و تکراری است  ٬نگرش سیستمی درواقع یعنی تغییر
نگرش به سیستمها از حالت منفرد و ایزوله به حالت سیستمی در تعامل با محیط بیرون است.
خلاقیت زندانی محدودیتهای خودساخته است و شروع خلاقیت با از بین بردن همین محدودیتهاست .یکی از
تواناییهای که تفکر سیستمی به انسان میدهد نگاه کلی به مسائل است که این به معنای ندیدن پیچیدگیها نیست بلکه به
معنای غرق نشدن در پیچیدگیهاست .تفکر سیستمی در مشکلات بیشتر بر ساختار داخلی سیستم تأکید دارد تا عناصر
خارجی مشکلزا[ .]2اگر برای حل مشکل سیستم دنبال عوامل بیرونی باشیم و با ساختار خطی پیش برویم ،این روند تا بی-
نهایت ادامه دارد و به مشکل اصلی هم نمیرسیم و مشخص کردن راه بهبود عملکرد مدیریت غیرممکن است ولی با نگرش
سیستمی و تأکید بر ساختار داخلی احتمال بهبود عملکرد مدیریت در سیستم افزایش میابد زیرا غالب اوقات ساختار داخلی
سرچشمه مشکلات است]2[ .
 - 3-2-2عناصر اصلی تفکر سیستمی
 - 4- 3-2-2تفکر در طول زمان
همیشه تمرکز بر روی یک مقطع زمانی خاص هست و تمرکز بر روی وقایع در مقطعی خاص باعث میشود به حل
مقطعی برسیم و به علل و ریشه و روند مشکل توجه نکنیم .گاهی شاید این حالت لازم باشد ولی ممکن است در صورت حل
نشدن ریشهای ،مشکل با ابعاد بزرگتری ظاهر شود .برای اینکه در یک مقطع متمرکز نشویم باید در طول زمان نگاه کنیم که
معمولا باید از رخدادها به روندها در طول زمان برویم و بعد ریشهیابی کنیم ٬ممکن است بتوانیم علل ایجاد را پیدا کنیم]8[ .
گاهی روندها کند اتفاق میافتد و حس نمیشود و به آن توجه نمیشود تا زمانی که کار از کار میگذرد و نمیشود کاری
برای آن انجام داد ٬مثلا در یک شرکت افت بهتدریج اتفاق میافتد و هر دفعه آن را توجیه میکنند تا بهجایی میرسد که
شرکت را باید تعطیل کنند]8[ .
 -2- 3-2-2تفکر كلنگر (جامعنگر) بهجاي جزءنگر
تفکر کلنگر ٬عنصر و مؤلفه مهمی در نگرش سیستمی است و بر این اساس بناشده است ٬دنیای ما متشکل از اجزای
مرتبط و مؤثر بر هم هستند که تحولات را به وجود میآورند ]8[ .اجزاء با توجه بهکلینگری یا جزئینگری ما متفاوت هستند.
کل دنیا باهم در تعاملاند تا تحولات را به وجود بیاورند .دنیای ما متشکل از کلهایی است که باهم در ارتباط هستند و این
کلها یا سیستمها متشکل از اجزایی هستند که برای تحقق هدف در رابطه مفید باهم قرار میگیرند ]8[ .وحدت فراموششده
انسانها نشاندهنده فطری بودن علم سیستمهاست و باعث قدرت بخشیدن به آن است]8[ .
 -3- 3-2-2مرز سیستم
مرز سیستم مفهومی مجرد است و عواملی که باهم در تعاملاند تا پدیده را به وجود بیاورند را از محیط بیرون جدا
میکند( .جداکننده اجزای درونی از عوامل بیرونی) اجزای مهم که داخل سیستم برای رسیدن به هدف باهم در تعاملاند را از
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اجزای بیرونی جدا میکند .مشخصه عوامل برونی این است که تعامل متقابلی با اجزای درونی سیستم برای تحقق هدف ندارند.
داخل مرز سیستم باید آن پدیده موردنظر تولید شود .ممکن است عوامل بیرونی بر روی عوامل درونی تأثیر بگذارد ولی اگر این
عوامل بیرونی از اجزای درونی سیستم هم تأثیر بپذیرند ،باید این مرز را گسترش داد و آن را از اجزای سیستم حساب کرد]8[ .
 - 1-2 -2اصول تفکر سیستمی
-1
-2
-3
-4
-۰
-6
-7

توجه به علائم ،کوچکترین موارد را هم لحاظ کنید.
مشکل درون خود سیستم است نه بیرون آن.
تمام زوایای سیستم را بررسی کنید.
با افراد آشنا به سیستم و متخصص مشورت کنید.
دنبال مشکل و را حل اصلی باشید.
سیستم برای به نتیجه رسیدن احتیاج به زمان دارد و سیستم با اجبار رشد نمیکند.
توجه به اصل اهرمها :یک اقدام کوچک اگر درست ،با قدرت کافی ،در زمان و محل مناسب صورت گیرد خالق
پیشرفتی بزرگ در رفتار سیستم است.

 - 1-2 -2زبان تفکر سیستمی
در مسائل و مشکلات باید قدمی عقب نهاد تا مسائل را در کلیت آنها دید .هریک از اجزا جدا از متفاوت بودن اشکال
آنها همگی برای یک هدف کلی در کنار هم جمع شدهاند سیستمها خواصی دارند که خواص آن از جمع خواص اجزای آن
بیشتر است ٬نمیشود خواص تکتک اجزاء را جمع کنیم و به سیستم برسیم چون این اجزاء با رابطه که ما آنها را مرتبط
کردیم به نتیجه بهتری میرسند .برای درک مفاهیم سیستمی باید با زبان خاص آن آشنا بود .پس باید بهجای زبان تحلیل
خطی از چرخههای تکرار علت و معلول استفاده نماییم .همه پدیدهها جریان رفت و برگشتی دارند و فقط علت یا معلول
نیستند.
 -4 -1 -2 -2متغیرهاي زبان تفکر سیستمی
 – 1اهداف سیستم
 – 2عناصر سیستم
 – 3محیط سیستم
 – 4واژه بازخور :اصلیترین متغیر تفکر سیستمی .فرآیندی است که طی آن در سلسلهمراتب علت و معلولی یک متغیر٬
چنان بر متغیرهای دیگر تأثیر میگذارد که درنهایت منجر به افزایش یا کاهش خود ٬میگردد.
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 – ۰روابط حلقوی :حلقههای علت و معلولی بهجای روابط خطی بین اجزای سیستم حاکم است.
حلقه تقویت
حلقه تعدیل

حلقه دربرگیرنده بازخور مثبت
حلقه دربرگیرنده بازخور منفی

 – 6الگوی رفتاری :نوع رفتاری که سیستم از خود بروز میدهد.
 – 7تأخیر :میزان زمان لازم به ثمر رسیدن فعالیتهای سیستم (مثبت یا منفی)
 – 8نمودار علت و معلول :مجموعه بازخوردهای موجود در سیستم در قالب یک نمودار کلی را گویند]2[ .
 -2-1 -2 -2نکات مهم در بهكارگیري زبان تفکر سیستمی
اولین گام برای آغاز صحبت با زبان تفکر سیستمی  ٬شناخت پدیدههای درون هر پدیده است و مرحله بعد ارتباط میان
پدیدهها و در گام سوم شناخت حلقههای تقویت و تعدیل است ٬در گام آخر شناخت نوع رفتاری است که سیستم از خود بروز
میدهد است]2[ .
 - 1 -2 -2ویژگی عمده تفکر سیستمی
 -4 –1 -2 -2مقایسه تركیب و تحلیل در تفکر سیستمی
ترکیب قبل از تحلیل انجام میشود.
 - 1در تحلیل ٬موضوع موردبررسی بهعنوان کل تجزیه میشود ولی در ترکیب بهعنوان جزئی از کلی که آن را در
برگرفته است ٬در نظر گرفته میشود.
تحلیل موضوع موردمطالعه را تقلیل و ترکیب آن را گسترش میدهد.
جزء بهکل
ایجاد دانش
تمرکز بر ساختار موضوع
تحلیل
کل به جزء
ایجاد درک
تمرکز بر کارکرد
ترکیب
 – 2تفکر سیستمی با توصیف کلی شروعشده و بهتدریج به سمت جزء میرود.

 – 3تفکر سیستمی بر فرآیندهای دینامیکی تأکید دارد ٬یکی از عوامل مهم در نگرش سیستمی برخورداری از نگرش
دینامیک در درک و مدلسازی پدیدههاست.
 - 4تفکر سیستمی بر مبنای روابط علت و معلولی بناشده است و روابط در آن یکطرفه نیستند و حلقههای بازخور یکی
از جاذبههای تفکر سیستمی است.
 –۰تفکر سیستمی تمام عوامل مهارنشدنی و تأثیرات آن بر سیستم را شناسایی میکند]2[ .
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 -2 –1 -2 -2پارادوكس غیر سیستمی
در مدیریت همیشه این اصل نادیده گرفتهشده است که متغیرهایی که باهم در ارتباط هستند لزوما دارای ارتباط علت و
معلولی نیستند و این ازجمله مشکلات تصمیمگیری مدیران امروز است]2[ .
 - 3 -2شاخهاي قدرتمند از علم شبیهسازي به نام سیستم داینامیک
 -4 -3 -2تاریخچه و نقطه آغاز سیستم داینامیک
جدول .4تاریخچه آغاز سیستم داینامیک

وقایع مهم

سال رخداد

ورود به دانشگاه جی فارستر

19۰4

نخستین زبان مدلسازی SIMPLE

19۰8

اولین خبرنامه پویایی سیستمها

1967

انتشار مجله DYNAMICA

197۰

کنفرانس بینالمللی پویایی سیستمها در نروژ

1976

تأسیس انجمن پویایی سیستمها

1983

جی فارستر ٬پدر علم پویاییشناسی سیستمهاست که در سال  2۵16در سن  98سالگی درگذشت ]1۵[ .سال 2۵19
شصت و دومین سالگرد ابداع رویکرد پویایی سیستمهاست .اولین شبیهسازی توسط فارستر با مداد و خودکار بر روی کاغذ
انجام شد .این مدلسازی برای کارخانه جنرال الکتریک بود که مدیران شرکت شگفتزده شده بودند که چطور میشود شرکتی

که کارکنانش مدتی باید  4 – 3شیفت کار میکردند ٬حالا بعد از گذشت چند سال نصف نفرات باید اخراج شوند؛ و این منجر
به تولید اولین سیستم کنترل انبارداری توسط فارستر با کاغذ و خودکار شد و درواقع شروع تحلیل داینامیک سیستمها بود؛ و

اولین تحلیل دینامیکی آغازگر کامپایلرهای داینامو شد؛ و بعدها برنامهنویس فارستر به نام بنت ٬کامپایلرها را توسعه داد و اسم
کامپایلر را  SIMPLEگذاشت؛ و درنهایت چک پاف این برنامهها را گسترش داد که سری نرمافزارهای کنونی  DYNAMحاصل
تلاشهای اوست .با ساختن مدل مشخص شد که چرا سازمانهای با فناوری بالا تا سطحی رشد میکنند و سپس یا متوقف
میشوند یا سقوط میکنند .این مدل تحلیل پویایی سیستمها را از متغیرهای فیزیکی صرف مثل موجودی انبار به عوامل
زیربناییتری در سازمانها برد؛ و بهجرئت میتوان گفت بیش از  9۵درصد از متغیرهای مدل جدید مربوط بود به ساختارهای
اثر گزار مدیریت ارشد ،قابلیتهای رهبری ،خصوصیات شخصیتی بنیانگذاران ،چگونگی ایجاد اهداف سازمانی و تأثیر سنتهای
گذشته بر فرآیند تصمیمگیری و آینده شرکت .همچنین تعاملات و اثرات متقابل ظرفیت ،قیمت ،کیفیت و تأخیر در ارسال
خدمت و محصول نیز در آن دیدهشده بود .دوباره نوبت به ظهور نقطه محوری دیگری در تاریخ دانش دینامیکهای سیستم
فرارسیده بود .نقطه محوری دیگر سال  1968اتفاق افتاد و باعث انتقال دینامیکهای سیستم به آلمان شد .یک سری از اتفاقات
دیگر نیز در  1968باعث شدند که تحلیل دینامیک سیستمها از سطح شرکتها به سطوح بالاتری ازجمله تحلیل سیستمهای
اجتماعی برود .کتاب دینامیک شهری اولین کتاب فارستر بود .دینامیک شهری کلیدی بود که درها را برای پروژههای بعدی
ازجمله “مدل دینامیک سیستمی ملی”“ ،دینامیک دنیا” و“محدودیتهای رشد” گشود ].[11
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 -2 -3 -2سیستم داینامیک
دنیا در حال تغییر است  ٬در حوزههای مختلف (اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و  )...تغییر اتفاق میفتد .تغییر در حوزههای
مختلف فراگیر است حتی در حوزههای اساسی و کلیدی تغییر اتفاق میفتد ]8[ .اصل اساسی خوب فکر کردن این است که
نباید به یک مقطع زمانی فکر کرد .برای درست فکر کردن در مورد تغییر سیستمها باید حتما تغییرات را در طول زمان بررسی
کرد .برای تغیر روند تغییرات باید دلیل به وجود آمدن آن را فهمید .بدون درک درست از دلیل تغییر نمیتوان بهدرستی این
تغییر را مدیریت کرد و تغییر داد .تغییر سیستم یک مقوله است و خوب یا بد بودن این تغییر یک مقوله دیگر است .تغییر
ممکن است از زاویه دید عدهای خوب باشد و از زاویه دید عدهای دیگر بد باشد .چالش بزرگ همه مدیرها این است که چگونه
تغییر را در جهت خوب خود تغییر بدهند.
تکنیک پویایی سیستم بر اساس تئوری اطلاعات بازخورد شکلگرفته است[ .]12رویکرد دینامیک سیستم یک روش دقیق
برای توصیف ،اکتشاف و تجزیهوتحلیل سیستمهای پیچیده را فراهم میکند ]13[ .پویایی تنها تعادل در این دنیای متلاطم
است ]2[ .یک سیستم پویا یک سیستمی است که در آن متغیرها برای شبیهسازی تغییرات در طول زمان در تعامل هستند.
[ ]14منظور از پویایی مسئله یا سیستم چنین است که میتوان آن را برحسب مقادیر متغیر در طول زمان بررسی کرد ]4[ .هر
فرآیند یا پدیدهای که در گذر زمان تغییر یا تحول پذیرد ٬مثالی از یک سیستم پویاست ]7[ .متأسفانه تاریخ با کسانی که
همیشه روی یک استراتژی برنده سرمایهگذاری هنگفت کردهاند چندان مهربان نبوده است .هزینه انتخاب تنها یکشکل از
زندگی کردن بسیار گزاف بوده است]1[ .
همه مدیران یک مسیر موفقیت شبیه به هم دارند .مدیران تأثیرگذار همیشه در تلاش و چالشاند که چطور تغییر را در
مسیر مطلوب هدایت کنند .بعضی تغییرات کمی هستند و قابلاندازهگیری که این تغییرات زودتر به ذهن میرسند و در مقابل
بعضی تغییرات کیفی هستند و خیلی مهم و بااهمیت هستند و بهسرعت به چشم نمیآیند ولی در تعیین کمیتهای دیگر مهم
هستند؛ مثلا انگیزه کارکنان شرکت یک کمیت کیفی است ولی در کمیتهای کمی دیگر سازمان بسیار تأثیرگذار است.
متغیرهای کمی و کیفی بر رویهم تأثیر میگذارند و رابطه دوطرفه دارند .تعداد متغیرهای اثرگذار و اثرپذیر هم مهم است.
در مقابل متغیرهای کیفی که قابلاندازهگیری نیستند دو رویکرد میتوان داشت:
رویکرد اول :آنها را نادیده بگیریم که رویکرد بسیار نامناسبی است چون نمیتوان نادیده گرفت .رویکرد دوم :باید آنها
را با دو روش زیر کمی کرد:
 - 1با اندازهگیری نمود آنها در سازمان (اگر نمود داشته باشد)
 - 2آنها را مدرج کنیم و چند نفر خبره قضاوت کنند و اندازه بدهند.
در هر سطحی تغییر داریم .سطوح کوچکتر در سطح بزرگتر جای میگیرند و سطوح کلانتر میشوند و در سطح کلان
متغیرهای ما نیز بزرگتر میشوند .ما باید متناسب با هر سطح یک کلینگری داشته باشیم تا تغییرات هر پدیده با آن متغیرها
را بتوان ترسیم کرد.
مسئله مهم در همه سطوح و تغییرات:
 -1در طول زمان تغییرات را ببینیم.
 -2هم تغییرات کیفی را ببینیم و هم تغییرات کمی (مدرج کردن)
افق زمانی بررسی متغیر بستگی به موضوع و نوع مسئله دارد .دینامیک مسئله ممکن است  1۵۵سال یا چند دقیقه طول
بکشد]8[ .
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 -3روششناسی تحقیق
روش تحقیق اساسیترین مقوله پژوهش است .چنانچه روش متناسبی با موضوع پژوهش انتخاب شود ،کار تحقیق سریعتر
و مطمئنتر انجام میشود .روش تحقیق به کار گرفتهشده در این مقاله ،مطالعات کتابخانهای ،مشاهده و همچنین استفاده از
مصاحبه است .با استفاده از روش کیفی این پژوهش صورت گرفت ،روشهای تحقیق کیفی ،با فرضیه ساختارمند آغاز نشده،
یعنی فرضیه آزمایی از اصول آن نیست .همچنین آزمایش تستی را دنبال نمیکند و قصد اجرای نظریهای را نداشته ،بلکه بعد از
جمعآوری اطلاعات ،در تحلیلها ازنظریهها استفاده میکند .اعداد در آن نقش ویژهای ندارند و در مقابل تفسیر و تحلیل عمیق
دادهها نقش مهمی را ایفا میکنند .در صورت خوب انجام یافتن یک تحقیق به روش کیفی ،آن تحقیق میتواند به تبیین
نظریهای جدید منتهی شود.
روش کتابخانهای در تمام تحقیقات علمی مورداستفاده قرار میگیرند و در بعضی از آنها موضوع تحقیق ازنظر روش ،از
آغاز تا انتها متکی بر یافتههای تحقیق کتابخانهای است .در تحقیقاتی که ماهیت کتابخانهای ندارند نیز محققان ناگزیر از کاربرد
روش کتابخانهای در تحقیق خود هستند .منظور از مطالعات کتابخانهای ،مطالعاتی است که موضوعات موردمطالعه در اختیار و
دسترس محقق قرار نداشته و غالباً مربوط به گذشتهای دور یا نزدیک میگردد .به همین دلیل غالب ًا اصطلاح مطالعات
کتابخانهای را مترادف با مطالعات تاریخی بکار میبرند ].[2۵

 -1مدلسازي ،بررسی و تحلیل دادهها
 -4 -1شبیهسازي
شبیهسازی ساخت مدل و استفاده تحلیلی از آن برای مطالعه در مورد پدیده است .مدلها نمایش واقعیتاند و
شبیهسازی بدل واقعیت است تعریف ایکاف در مورد شبیهسازی انجام تجربه با استفاده از مدل بهجای واقعیت است .کاملترین

تعریف در مورد شبیهسازی از شانوناست که بیان میکند ٬شبیهسازی عبارت است از فرآیند طراحی مدلی از سیستم واقعی و
انجام آزمایشها با این مدل با هدف پی بردن به رفتار سیستم ،یا ارزیابی استراتژیهای گوناگون برای عملیات سیستم صورت
میگیرد.
معایب آزمایش مستقیم ازنظر شانون:
 – 1مختل کردن عملیات سازمان
 -2اگر مردم عضو جدانشدنی سازمان باشند طبق مطالعات هاثورن رفتارشان تحت آزمایش تغییر میکند.
 – 3مشکل بودن ثابت نگهداشتن شرایط هر بار آزمایش
 – 4هزینه و زمان زیاد برای به دست آوردن حجم و نمونه یکسان
 – ۰امکان بررسی بسیاری از گزینهها از بین میرود.
شروط شبیهسازی طریق نظر شانون:
 - 1تدوین مدل ریاضی و حل مدل ریاضی مسئله هنوز به وجود نیامده باشد.
 - 2شبیهسازی در مقابل تحلیل ریاضی موجود روش سادهتر بهحساب بیاید.
 – 3حل ریاضی خارج از توان افراد سازمان باشد( .باید هزینه کمک از خارج سازمان برای حل ریاضی در مقابل هزینه
شبیهسازی مقایسه و بررسی شود [.]2
مواردی که منجر بهدشواری شبیهسازیشده است:
 -1در نظر گرفتن مسئله زمان و دینامیک مسئله
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 -2لحاظ کردن رابطه علت و معلولی و ساختارهای حلقوی
 -3دشواری شناسایی دقیق ماهیت اجزای سیستم]2[ .
مبانی شبیهسازي سیستمی:
 -1لحاظ نمودن ارتباطات حلقوی و علت و معلول
 -2سادهاندیشی در تحلیل نهتنها نتیجه دلخواه را نداشته بلکه گاها منجر به تصمیمات نادرست میشود]2[ .
 -2-1متد مدلسازي بر مبناي تفکر سیستمی چیست:
مدل بدل سادهشده از دنیای بیرون و تنها ابزار انسان برای فهم دنیای بیرون است .همه ما در سطوح و زمینههای مختلف
با پدیدههای دینامیکی مواجه هستیم و احتیاج به تفهیم و تغییر آنها داریم .ازاینرو همه انسانها مجبورند بهوسیله مدلها با
دنیای واقعی مواجه شوند .برای فهم دنیا باید بدلی درست کنیم و بر روی آن بدلکار کنیم و بعد درکش کنیم که به آن بدل از
محیط بیرون مدل میگویند .ما با بدلی که خودمان آن را به وجود آوردیم واقعیتهای بیرون را میفهمیم.
شرط داشتن مدل اثربخش که پیشگویی قابلاعتمادی از سیستم زنده را داشته باشد موارد زیر است:
 – 1کامل باشد
 -2نمای دقیقی از واقعیت ارائه بدهد.
تابهحال مدلی دیده نشده که بهصورت کامل روابط موجود در یک سازمان را نمایش دهد .مدلسازیها با توجه به زاویه
دید مدلساز متفاوت بوده و محدودیتهایی دارد که هیچ تصمیمگیرندهای نمیتواند با پیشگوییهای محدود یک مدل،
تصمیم بگیرد .مدلسازی ٬وجود ندارد که مسئولیت آینده مدل فرد دیگری را بر عهده بگیرد.
پس چرا مدل میسازیم :شاهکار Pierre wackبه این سؤال در کتاب تغییر دنیای کوچک مدیر پاسخ داده است :مدل
مانند یک اسباببازی برای بازی و آزمایش کردن بدون ترس در مورد آنچه ممکن است اتفاق بی افتد به دست تصمیمگیرنده
افتاده است .با مدلسازی درک از محیط تصمیمگیرنده بیشتر شده و بهتر عمل میکند]2[ .
انواع مدلی که برای فهم انسان به وجود آمده:
 مدل ذهنی
 مدل تشریحی
 مدل فیزیکی
 مدل ریاضی
 مدل دینامیکی[]8
مدل ذهنی :این مدل وسیعترین مدل است و مبتنی بر یک فرضیاتی است .ذهنیت و مدل ذهنی مقوله پیچیدهای است.
اجزای مدل ذهنی پیشفرضهایی است که بهتدریج شکل میگیرند .فرضیات درنتیجه تربیت ،تعاملات ،محیطی که در آن
فعالیت میکنیم شکل میگیرند؛ مثلا پیشفرض خوب بودن انسانها در ذهن باید این پیشفرضها را در ذهن کشف کرد چون
در ذهن رسوخ کرده است ٬این پیشفرضها درست یا غلط بهجای واقعیت در ذهن قرار میگیرند .هنر مدیریت ذهن ،مدیریت
پیشفرضهاست .این پیشفرضها یکی از اجزای مدل ذهنی است که سبب درک ما از دنیای اطراف میشود .ما با این
پیشفرضها به دنیا نگاه میکنیم و حتی اطلاعات را بر اساس این پیشفرضها از دنیا برداشت کنیم .دو ذهن مختلف با دو
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پیشفرض متفاوت به یک پدیده یکسان نگاه میکنند و اطلاعات مختلف از آن برداشت میکنند چون اطراف یک پدیده
بینهایت اطلاعات است ،مهم این است که ما به کدام از آنها نگاه میکنیم.
قواعد تصمیمگیري:
با پیشفرضها قواعد تصمیمگیری شکل میگیرند .ما بر اساس پیشفرضهای موجود در ذهنمان تصمیم میگیریم و
انتخاب میکنیم .ذهن بهقدری کلیدی است که اگر یک سازمان ،شهر یا کشوری ذهنیت غالبش را تغییر ندهد ٬تغییر نمیکند.
کار مدل ذهنی انتخاب مفاهیم از پدیدهها است .قالب ذهنی میگوید چه اطلاعاتی را برداشت کنیم و تصمیم بگیریم.
ذهنیت افراد در خلق دنیای اطراف تأثیرگذار است .ذهنیت ما دنیای اطرافمان را میسازد در حقیقت اسیر ذهنمان هستیم.
یکی از مسائل مهم در یادگیری این است که یاد بگیریم چگونه باورهای غلط را اصلاح کنیم .ممکن است باورهای ما در
برهههایی از زمان درست باشند و با تغییر محیط این باورها اشتباه شوند پس باید باورهای جدیدی جایگزین آنها شوند
درنتیجه باید همیشه دریچه ذهن باز باشد تا باورها را بیرون بیاوریم و درست بودن آنها را تست کنیم و یاد بگیریم .با
یادگیری میتوان سازمان را بهتر اداره کرد .مدل ذهنی رایجترین مدلی است که استفاده میشود هیچ مدیر منطقی
نمیشناسیم که بدون توجیه ذهنی خودش کاری را انجام دهد .ما با ذهنمان با دنیا تعامل میکنیم .باید ذهن را تقویت کرد.
برای تأثیرگذاری بر روی مدیر و تصمیماتش باید بر روی مدل ذهنی او تأثیر بگذاریم
مزایای مدل ذهنی این است که سریع شکل میگیرند و کمهزینه است و مبنای تصمیمگیری است .از معایب مدل ذهنی
در هالهای از ابهام شکل گرفتن آن است؛ و زمانی که آن مستند میشود تازه متوجه میشویم یک سری موارد هست که
خودمان هم از وجود آنها بیاطلاع هستیم .ذهن و فرضیات طرف مقابل را نمیتوانیم بفهمیم .در ذهن فقط میتوانیم  3تا ۰
عامل را در نظر بگیریم ولی ممکن است مسئله خیلی پیچیده باشد .نمیشود به نتیجه مدل ذهنی اطمینان داشت و استنتاج از
فرضیات مطمئن نیست .ذهن توانایی تصمیمگیری در مورد معادلات دینامیکی ندارد .ماندگار هم نیست .ولی با این معایب
وسیعترین مدلی است که در دنیا استفادهشده است .هیچ تصمیمگیری ٬جدا از مدل ذهنی خود تصمیم نمیگیرد حتی اگر بد
عمل کند]8[ .
مدل استنتاجی یا تشریحی :هنوز در این مدل هم ابهام است  ٬ممکن است از یک نوشته تفاسیر مختلفی شود .مزایای
آن این است که برای در نظر گرفتن تعداد عوامل و دسترسی محدودیتی ندارد ٬ماندگار و چاپ شدنی است؛ و معایب آن این
است که دشوار است بشود نوشتهای بدون ابهام داشت .مدل تشریحی ممکن است سازگاری داخلی نداشته باشد (تناقض در یک
کتاب) []8
مدل فیزیکی :آزمایش رفتار ساختمان در تونل باد
مدل ریاضی :ابهام مدل تشریحی را از بین میبرد و به زبان ریاضی تبدیل میکند .در دسترس است و محدودیت عوامل
نداریم و ماندگار و مطمئن است .برای رفع ابهام ایجادشده است .ولی حل تحلیلی مدل ریاضی سخت است و باعث دور شدن از
واقعیت میشود ٬بینش میدهد ولی از واقعیت فاصله میگیرند.
مدلها در دینامیک سیستمها:
هر مدلی و تصمیمگیرندهای میتواند اشتباه کند و در سیستم دینامیک ،چالش ما کم کردن اشتباهات و سنجیده کردن
تصمیمات است .مدلسازی سیستمهای دینامیک به زبان ریاضی و غیرخطی است که به روش شبیهسازی حل میکنیم.
عیب :ساخت آنها کار دشواری است]8[ .
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 -4 -2 -1گامهاي مهم در مدلسازي
 - 1تعریف مسئله
 – 2شبیهسازی مدل
 -3بررسی سیاستها و تصمیمگیری]2[ .
الگوی رفتار سیستم:
انواع مختلف رفتار سیستم دینامیک در طول زمان مطالعه در  4دسته قرار میگیرند]2[ .
 – 1الگوی رفتار توانی :یک مقدار اولیه در طول زمان شروع به رشد میکند و بهتدریج نرخ رشد افزایش میابد]2[ .
 – 2الگوی رفتار هدفگرا :مقادیر موردنظر در طول زمان به سمت هدف معینی سوق میابند]2[ .
 – 3الگوی رفتار  Sشکل :ترکیبی از رفتار رشد توانی در طول زمان است که توسط رفتار هدفگرا کنترل میشود]2[ .
 – 4الگوی رفتار تصادفی :مقادیر موردنظر در طول زمان در اطراف مقادیر مشخصی در حال نوسان میباشد]2[ .
 - 3 -1مدلسازي بر اساس نگرش سیستمی
مدلسازی  SDبرای مدیریت و شبیهسازی فرآیندهای با دو ویژگی مهم مفید است - 1 :آنها در طول زمان دچار تغییر
میشوند -2 .آنها اجازه بازخورد  -انتقال و دریافت اطلاعات میدهند ]1۰[ .بخش عمدهای از هنر مدلسازی ، SDکشف و
ارائه فرایند بازخورد است]16[ .
دنیای
اقدام
تصمیم
تحلیل
مدل
انتخاب پدیده دینامیکی
واقع شروع کار مدل سازی از انتخاب پدیده ی دینامیکی است.
متغیرهای مهم مورد نظر از این پدیده که در طول زمان تغییر میکند را رسم
رفتار مرجع
تعریف مساله
میکنیم
نمودار
تبدیل به روابط علت و معلولی
یک مدل تشریحی می سازیم
چرا اینگونه رفتار میکند
جریان پروسه مدل سازی روابط رفت و برگشتی دارد .
چرا اینگونه رفتار میکند یک مدل تشریحی میسازیم تبدیل به روابط علت و معلولی نمودار جریان پروسه مدلسازی
روابط رفت و برگشتی دارد.
 -4 -3 -1تعریف مسئله و رفتار مرجع
با معرفی و رسم رفتاری که موردتوجه ماست رفتار مرجع مشخص میشود.
رفتار مرجع تغییرات پدیده موردنظر را معرفی میکند و متغیرهای مربوط به آن پدیده در طول زمان مشخص میشود و
مسئله دینامیکی ما فهم این تغییرات و چرایی آنها میشود مثلا چرا سرعت آب وقتی در حال خروج از تانک است کم
میشود؟ اگر چرایی آن را شرح دهیم ،میشود فرضیه دینامیکی .توضیحات فرضیه دینامیکی نقطه شروع مدلسازی است.
 -2 -3 -1فرضیه دینامیکی
تشریح علل تغییرات پدیدهای است که بررسی میکنیم  .در فرضیه دینامیکی علل رفتار متغیرها در پدیده در روابط علت
و معلولی حلقه بسته بیان میشود .منابع فرضیه دینامیکی ٬ادبیات آن موضوع (نظرات افراد) – آشنایان به سیستم – خبرگان و
دیدگاه سیستمی است .منابع را با دیدگاه سیستمی ترکیب میکنیم تا دور بسته تحویل دهیم.
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 -3 -3 -1مدل را فرموله میكنیم
 -1 -3 -1بازخور و نمودار علت و معلول
وجود زبان مدلسازی برای درک بهتر ساختار ضروری است .به این زبان در سیستم داینامیک نمودارهای بازخور ،علت و
معلول یا Casual Loopمیگویند .نمودار علت و معلولی برای تصویر کردن چیزی است که ما فکر میکنیم و وسیله بسیار
مناسبی برای ارائه این فکر به دیگران است .با روابط علت و معلول از مدل تشریحی یک مدل تصویری میدهیم .این نمودار
شامل تصویر علت و معلولی از مدل تشریحی است  ٬در نمودار علت و معلول عبارات کوتاه توضیحدهنده عناصر است و کمانها

روابط میان آنها را نشان میدهند و روابط ٬رفت و برگشتی (دوطرفه) هستند.
که در ترسیم واقعی از آن زنجیرهای علت و
نم ایانگر روابط است
تفاوت این دیاگرام با سایر دیاگرام ها
معلولی یاد می شوَد.
یکی از مهمترین نکات تأثیر هر جزء بر خود است که پس خوران موجود در فرضیه را نشان میدهد و اگر فاقد پس
خوران باشد یعنی سیستم با حلقه بسته انجامنشده است .روابط علت و معلول را با پرسوجو ،از روی ادبیات و ...ترسیم
میکنیم.
 Aعلت  Bاست اگر تغییر یا وجود  Aباعث تغییر یا وجود در  Bشود؛ مثلا :تغییر در قیمت باعث تغییر در تقاضا
میشود .وقتی میخواهیم روابط علت و معلولی را رسم کنیم باید بهترین منطق را درک کنیم.
دایره بسته علت و معلول ی :حلقه بسته از علت و معلول است که تغییر در یک عامل باعث تغییر در خود شود؛ یعنی به
خود برگردد.
دو نوع رابطه علت و معلولی داریم:
مثبت :اگر علت در یکجهت تغییر کند ،معلول نیز در همان جهت حرکت میکند؛ مثلا افزایشی – افزایشی
منفی :اگر علت در یکجهت تغییر کند ،معلول در خلاف جهت آن حرکت میکند .افزایشی – کاهشی
دایره مثبت :علت و معلول میتواند مثبت باشد اگر یکی از متغیرها مثبت باشد دایره آن را تقویت میکند .تعداد منفیها
زوج باشد ٬لوپ مثبت میشود Loop.مثبت خود تشدید میباشد و سیستم را رشد میدهد و جلو میبرد.
دایره منفی :تعداد روابط علت و معلولی منفی فرد باشد حلقه منفی میشود .حلقه منفی خودکنترل کننده است .حرکت
در آن جهت را از بین میبرد و در مقابل تغییر مقاومت میکند .هر دایره منفی یک هدفی دارد که تلاش میکند به سمت هدف
برگردد ،رفتار هدف جو تولید میکند و لوپ تعادل برقرار میکند.
ساختمان سیستمها از روابط علت و معلولی زیادی تشکیلشده است .برای درک سیستمها :باید سیستم مربوط به پدیده
و روابط علت و معلول را شناخت .از فرضیه دینامیکی به روابط علت و معلولی میرسیم و فهم ما بیشتر میشود ،این فرضیه را
کامل میکنیم تا درنهایت به یک تئوری دینامیکی میرسیم .تئوری پیشنهاد میدهیم و آن را آزمایش میکنیم.
وقتی تعداد حلقهها در سیستم زیاد شوند ٬گاهی در دورههای خاصی یک لوپ خاصی بر سیستم مسلط میشوند ولی
تسلط یک لوپ در رفتار یک سیستم همیشگی نیست بعد از یک مدتی یک مکانیزم دیگری را فعال میکنند که آنها بر
سیستم مسلط میشوند .لوپهایی میآیند و لوپهای مسلط را از میدان به در میکنند؛ و خود رفتار سیستم را معین میکنند
و فهم این لوپهای مسلط برای مدلسازی ضروری است .گاهی برای معرفی مدل این روابط علت و معلولی ،مکانیزمهای اصلی
را نشان میدهیم.
عناصر خارجی در روابط علت و معلولی بر سیستم اثر میگذارند ولی از آن اثر نمیپذیرند .میتوانند سیستم را تحریک
کنند ولی ماهیت رفتار سیستم را تغییر نمیدهند و در مکانیزمهای داخلی سیستم تأثیری ندارند .اگر این عناصر خارجی هم
بر سیستم تأثیر بگذارند و هم از آن تأثیر بپذیرند یعنی ما مرز سیستم را درست انتخاب نکردیم و باید آن را تغییر دهیم.
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 -1 -3 -1رسم نمودار جریان
اولین تفاوت دو نمودار علت و معلول و نمودار جریان این است که در نمودار جریان متغیرهای حالت و نرخ و رابطه بین
آنها و متغیرهای کمکی را به کار میگیریم .متغیر حالت را با مستطیل مشخص میکنیم و نرخ را با علامت شیر آب نشان

میدهیم .گاهی به یک متغیر حالت چندین متغیر نرخ وارد میشود .٬متغیر حالت بهتدریج شکل میگیرند و ممکن است تغییر
کند []8
 -1 -3 -1معادلات ریاضی مینویسیم
نمودار علت و معلولی به معادلات ریاضی تبدیل میشود.
 -1 -3 -1مدل شبیهسازي میشود
استنتاج رفتار دینامیکی در اکثر موارد ممکن نیست باید با دقیقتر کردن روابط به زبان ریاضی و مدلسازی رفتار حاصل
را پیدا کرد .مدل ذهنی پایه تصمیمگیری است پروسه مدلسازی بهطور مداوم با مدل ذهنی ما در تعامل است؛ و این موضوع
خاصیت اصلی آن است .با مدلسازی بر مدل ذهنی تأثیر میگذاریم .محصول مدلسازی پروسهای است که ذهن ما را تقویت
میکند.
 -1 -3 -1مدل را تست میكنیم
 -1 -3 -1سیاستها را تنظیم میكنیم
با چه سیاستهایی میشود رفتار را اصلاح کرد در این مرحله ممکن است دوباره به مسئله برگردیم.
در این پروسهها فرضیه پخته و اصلاح میشود .در طول این پروسهها و در هر مرحله ممکن است درنتیجه بررسی در آن
مرحلهبهمرحله قبلی برگردیم و آن را اصلاح کنیم .رفتوبرگشت در پروسهها وجود دارد که باعث میشود ذهن قویتر شود و
تحلیل نیز قویتر و پختهتر میشود .ارتباطی بین پروسه تصمیمگیری و پروسه مدلسازی وجود دارد و این تعامل در جریان
است.
رویکرد پویاییشناسی سیستم زمانی میتواند بهعنوان ابزاری مناسب مورداستفاده قرار گیرد که بتوان بهوسیله آن
فرآیندهای گوناگون را بررسی کرده و یا به کمک آن سناریوها و سیاستهای مختلف را با دیدگاه سیستمی ارزیابی کرد .برای
کسب اطمینان از اعتبار نتایج بررسیها و ارزیابیها ٬اعتبار سنجی مدل  ٬شرط لازم و ضروری است .آزمونهای متعددی در
زمینه اعتبارسنجی مدلهای پویا مطرحشدهاند که به دودسته آزمونهای ساختاری و آزمونهای رفتاری تقسیم میشوند]6[ .

 -1نتیجهگیري
دانش سیستمها تلاش دارد نشان دهد چطور اتفاقات کوچک و قابلچشمپوشی که به نظر از حیث زمانی و مکانی مجزا
هستند ،میتوانند دلیل تغییراتی اساسی در سیستمهای پیچیده باشند ]9[ .یکی از حلقههای گمشده در تصمیمگیری مدیران
نادیده گرفتن پویایی سیستمها است و عدم بررسی پیشینه مشکلات و آینده آنهاست و به همین دلیل  ٬بسیاری از
سازمانهای موفق بعد از مدتی دچار شکست میشوند.
هدف این مقاله گردآوری نسبی تمام اطلاعات موجود بهصورت خلاصه در مورد تفکر سیستمی و سیستم داینامیک است
تا بتواند در مرحله تصمیمگیری برای جلوگیری از خطاهای بیشمار به مدیران سازمانها کمک کند.
در این مقاله سعی شده با جمعآوری اطلاعات از منابع معتبر ٬تعریف دقیقی از مبانی و مفاهیم سیستم ٬تفکر سیستمی ٬
سیستم داینامیک ٬مدل و انواع آن و مدلسازی ارائه شود؛ و روال مدلسازی بر مبنای تفکر سیستمی و سیستم داینامیک از
مرحله شروع و فرضیه دینامیکی تا مرحله سیاستگذاری به ترتیب بیان شود.
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تفکر سیستمی یک مهارت است که یادگیری آن حتی در زندگی شخصی هم کمک بیشماری به افراد میکند .یکی از
راههای دستیابی به تفکر سیستمی پویاییشناسی سیستمهاست که با زبان ملموس مدلسازی ٬بسیار راحت قابلدرک است.
تکنیک پویاییهای سیستم بهعنوان یکی از مکاتب تفکر سیستمی ،متدولوژی مناسبی برای مطالعه و مدیریت سیستمهای
پیچیده و دارای بازخورد است .این سیستمها میتوانند در حوزههای مختلفی مانند کسبوکار ،اقتصاد ،محیطزیست ،مدیریت
انرژی ،مسائل شهری و سایر حوزههای اجتماعی و انسانی وجود داشته باشند.
تکنیک پویاییهای سیستم ،روشی برای تجزیهوتحلیل سیستمها و حل مسائل پیچیده به کمک شبیهسازی کامپیوتری به
شمار میرود ]17[ .پویایی سیستم بر رفتار گسترده سیستم و چگونگی تأثیر آن رفتار بر تکامل سیستم در آینده تأکید دارد و
بهاینترتیب تصمیمگیری را آسان میکند؛ بنابراین تکنیک پویاییهای سیستم فرض میکند که اجزا در یک الگوی پیچیده با
یکدیگر ارتباط دارند ،جهان از نرخها ،سطح و حلقههای بازخور تشکیلشده است ،جریان اطلاعات بهاندازه جریان فیزیکی مهم
است و غیرخطی بودن و تأخیر از اجزای مهم هر سیستمی به شمار میرود ]18[.روش پویاییشناسی سیستمی با توجه به
روابط علت و معلولی  ٬اثرگذاری متغیرهای مختلف بر یکدیگر را در قالب یک الگوی پویا بررسی میکند .بهطوریکه موضوع
بهصورت یک الگوی رفتاری قابل شناخت در طول زمان آشکار میشود .این روش میزان بهرهوری را با توجه به دریافت بازخور
مداوم از سیستم اندازهگیری میکند و با اجرای تغییرات اصلاحی در سیستم دوباره آن را به حالت تعادل میرساند]19[ .
از دینامیک سیستم در سازمانهایی بهره گرفته میشود که با تصمیمگیریهای پیچیده و مهم مواجهاند و بهدنبال بینش
یکپارچه ای از مشکلات اساسی هستند که ممکن است بر نتایج سالها یا دهههای آینده تأثیر داشته باشند .دینامیک سیستم
به این سازمانها کمک میکند مزایا و معایب گزینههایی را که درنظر گرفتهاند یا ممکن است بعدها درنظر بگیرند ،بسنجند.
یک بینش یک پارچه و راهبردی هنگامی مورد نیاز است که گزینههای مختلف ،پیامدهای چندگانهای در کوتاهمدت و درازمدت
(شامل واکنش همهی بخشهای متأثر و عکسالعمل آن واکنشها) داشته باشند .در چنین مواردی ،روشهای معمول و سنتی
برنامه ریزی (مانند استفاده از صفحات گسترده) کارآمد نخواهد بود ،زیرا نمی توانند رویدادهایی احتمالی در آینده را بهخوبی
پیشبینی کنند ][21
از دیگر سو ،با توجه به افزایش رقابت در بازار کار ،افزایش هزینه های نیروی انسانی و پویایی و پیچیدگی تغییرات ،نداشتن
کارایی مناسب منابع منجر به تحمیل هزینههای هنگفت و گاهی شکست اهداف سازمان می شود .همچنین طبیعت موقتی
بودن فعالیتها و وظایف موجب بروز ارتباطات سازمانی جدید و بعضا موقتی بین نیروهای کاری می شود .مدیریت سازمانها
می بایستی با توجه به مقتضای فعالیتها و بکارگیری تکنیکهایی از این ارتباطات موقت به نحو مطلوبی بهرهمند گردد .لذا
استفاده بهینه از منابع در سازمانها مستلزم برنامه ریزی کارآمد جهت سازماندهی مجموعه فعالیتها در دورههای زمانی
مختلف میباشد .از طرف دیگر ،سازمان های امروزی ،در مقایسه با ساختارهای ماتریسی ،وظیفه ای و اشکال دیگر سنتی،
فرایند تبادل بازخورد در فرهنگ سازمانی را محور فعالیت های خود قرار داده اند[22] .
در روش پویایی شناسی سیستمها و مدلسازی در سازمان ها ٬با استفاده از اطلاعات واقعی یک شرکت ٬ابتدا تمام عوامل
تاثیرگذار بر مساله مورد نظر برای تصمیم گیری در قالب متغیرهای حالت و نرخ یا جریان مدلسازی می شود و با شبیه سازی
روند تغییر متغیرها و بررسی اثر متغیرها بر اساس الگوهای رفتاری سیستم ٬مورد تحلیل قرار میگیرد .با ایجاد تغییر در
متغیرها و بازخورهای دریافتی ٬مدیران میتوانند بهترین تصمیم را برای حل مساله مورد نظر اتخاذ کنند.
پویایی شناسی سیستم به عنوان ابزاری مناسب برای سیاستگذاری ،تدوین هدفها و به طور کلی بهینه سازی سیستم ها ٬به
ویژه سیستم های اجتماعی و اقتصادی مطرح شده است و گامی در جهت مطرح شدن امکان بررسی مساله از زاویه دید
گوناگون را فراهم میکند تا اتخاذ بهترین تصمیم با کمترین هزینه را برای مدیران به ارمغان بیاورد.
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 رفتار مشتریان، در مدلهای استراتژیکی،از مدل سازی سیستم های پویا می توان در طراحی هر چه کاراتر سیاستهای سازمان
 در ارائه موارد، طی دهه گذشته بسیاری از شرکت های موفق مشاورهای و همچنین سازمان های دولتی.و امثالهم استفاده کرد
.مهم و حیاتی خود در مدیریت فرآیندهای کسب و کار از پویایی شناسی سیستم بهره برده اند
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بررسی آلودگی هوای شهر تبریز و ارائه راهکارهای کاهش آن با رویکرد
پویاییشناسی سیستمها
فرهادبلوری* . 2

دانشکده عمران و پژوهشکده محیط زیست ،دانشگاه تبریز f_bolouri@yahoo.com

چکیده
آلودگی هوای شهرها که در سالهای اخیر به یکی از معضلات اصلی تبدیل شده است ،یکی از عوامل مهم در بحثهای
زیست محیطی بوده و سالانه موجب مرگ افراد زیادی را در دنیا و همچنین ایران میشود .در این تحقیق ،عوامل آلودگی
هوای شهر تبریز مورد بررسی قرار گرفته و سپس راهکارهایی ارائه میگردد .برای این امر از مطالعات کتابخانهای استفاده
شده و عوامل استخراج میگردد .سپس با توجه به رویکرد پویاییشناسی سیستمها در روند تحقیق ،عوامل آلودگی در
حلقههای تشدید کننده و راهکارها در حلقههای تعادلی مورد بررسی قرار میگیرند .عوامل آلودگی هوا به شش قسمت
اصلی تقسیمبندی میشوند که این تقسیم بندی شامل آلودگی هوای ناشی از ریزگردها ،ناشی از فعالیت صنایع ،ناشی از
مصارف منازل ،ناشی از بلند مرتبه سازی در شهر ،ناشی از حمل و نقل عمومی (اتوبوسها و )...و بالاخره آلودگی هوای
ناشی از تردد خودروهای شخصی ،میباشد .هر یک از این موارد شش گانه به صورت دقیقتر بررسی شده و راهکارهای
متناسب هریک نیز ارائه میگردد .البته بلند مرتبه سازی ،خود بعنوان راهکار نیز بحث میگردد و برای هر دو نوع حمل و
نقل عمومی و با خودروی شخصی نیز ،تنها یک راه حل قابل دسترس به نام مترو ارائه میگردد.

واژههای کلیدی :آلاینده هوا ،ریزگردها ،بلند مرتبه سازی ،حمل و نقل ،صنایع.

 -2مقدمه
آلودگی هوا یکی از دغدغههای اصلی شهرهای کشور بوده است که در سالهای اخیر در کنار کم آبی به یکی از معضلات
اصلی در شهرها تبدیل شده است .شهر تبریز نیز بعنوان یکی از شهرهای بزرگ و صنعتی کشور ،از این قاعده مستثنی نبوده
است .شهر تبریز بعنوان بزرگترین متروپل شمال غرب ایران با وسعتی حدود  ۱۳۱کیلومتر مربع با ارتفاع متوسط حدود ۱۳۳۱
متر در جلگهای به نام جلگهی تبریز واقع شده است [.]۱
آلودگی هوا یکی از مشکلات اساسی در جهان امروز بوده و سالانه بیش از دو و نیم میلیون مرگ نتیجه مستقیم آلودگی
هوا در جهان است و به طور متوسط خسارت ناشی از آلودگی هوا در جهان چهل و پنج میلیارد یورو میباشد [.]۲
منابع آلودگی هوای شهر تبریز متنوع بوده و هم بر اثر فعالیتهای تولید کنندهی گازهای سمی ،مانند حمل و نقل و
تردد خودروها ،کارخانهها ،صنایع مختلف ،معادن گوناگون و فعالیت مجتمعهای تجاری و خانگی؛ و هم بر اثر ریزگردها تولید

۱و

*

نویسنده مسئول :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش محیط زیست
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می شود .میزان آلودگی هوا نیز متاسفانه رو به رشد بوده بطوریکه در مورد ریزگردها همه ساله مقادیر زیادی گرد و غبار تحت
شرایط متفاوت محیطی و هواشناختی در سطح استان آذربایجان شرقی مشاهده میشوند و تغییرات فراوانی روزهای گرد و
غباری در تبریز از سالی به سال دیگر متفاوت بوده و از  ۲روز در سال  ۱۹۹۱میلادی به  ۰۱روز در سال  ۲۱۱۹میلادی تغییر
کرده است [.]۳
در مقالات با موضوع آلودگی هوا معمولاً یکی از دو هدف پیشرو مورد بررسی قرار میگیرد؛ یکی بررسی میزان آلاینده-
های هوا و پیشبینی میزان آلایندگی و دیگری ،بررسی عوامل آلوده کنندهی هوا ،عوامل تاثیرگذار بر آن و ارائهی راهکار برای
کنترل و کاهش این عوامل .هدف این مقاله از دستهی دوم بوده و در آن ،عوامل آلوده کنندهی هوا با بهره گیری از پویاشناسی
سیستمها مورد بررسی قرار گرفته و سپس راهکارهایی با همان شیوه ارائه شده است.
پویاشناسی سیستمها خود متشکل از دو بخش «نگرش پویا» و «سیستم» میباشد .نگرش پویا ،نگرشی است که در آن،
انسان دنیا را دنیایی پویا میبیند یعنی دنیایی که در آن همه چیز در حال نغییر است .نگرش پویا در مقابل نگرش ایستا که به
جهان در یک مقطع زمانی خاص مینگرد و سعی در فهم روابط حاکم بر جهان در آن مقطع خاص دارد؛ میباشد [.]۳
سیستم متشکل از اجزائی است که برای تحقق هدف خاصی در ارتباط متقابل و مفید با یکدیگر قرار دارند .یک عنصر
مهم در دیدگاه سیستمی جامع نگری است .جامعنگری به این نکته مهم قائل است که دنیا از اجزائی تشکیل شده که در ارتباط
با یکدیگرند و بر هم اثر می گذارند .تغییر و تحولات در دنیای واقع ناشی از تعامل بین اجزا و عواملی است که سیستم را تشکیل
میدهند [.]۳
مسأله مورد بررسی در این تحقیق این است که؛ هر کد ام از عوامل آلودگی هوای شهر تبریز که عبارتند از ریزگردها،
صنایع ،منازل ،بلند مرتبه سازی ،حمل و نقل؛ به چه طریقی بر روی آلودگی هوای تبریز تاثیر گذاشته و مدل پویاشناسی این
سیستمها به چه صورتی است .همچنین ارائهی راهکارهایی برای مقابله با این عوامل تاثیرگذار با کمک مدلهای پویاشناسی می-
باشد.
سوالات مطرح در این تحقیق عبارتند از؛ چگونگی تاثیر هر یک از حلقههای تشدید ریزگردها ،صنایع ،منازل ،بلند مرتبه
سازی ،حمل و نقل بر آلودگی هوا و در مقابل چگونگی عملکرد و مدلسازی حلقههای تعادلی برای کاهش هریک از این عوامل
آلودگی شهر.
در ادامه ،ابتدا تعدادی از تحقیقهای مرتبط با موضوع مقاله بررسی شده سپس مبانی نظری مدل پویاشناسی سیستمها
معرفی شده ،در بخش بعدی روش شناسی تحقیق مبتنی بر پویاشناسی سیستمها ارائه گشته و در نهایت مدلهای حلقههای
تشدید هر عامل آلودگی و تعادلی راهکار هر یک از این عوامل بررسی گشته و نتایجی بدست آمده است.

 -1مبانی نظری و پیشینه تحقیق
1ـ2ـ پیشینه تحقیق
 Vafa-Araniو همکاران ( )۲۱۱۳در مقاله ی خود ،به مدلسازی آلودگی هوای شهر تهران با رویکرد پویاشناسی سیستم-
ها پرداختند .ایشان دو عامل اصلی آلودگی هوا را حمل و ن قل شهری و مراکز صنعتی معرفی کرده و مدلسازی خود را بر روی
این دو عامل متمرکز ساخته اند .در نهایت راهکارهایی را مورد بررسی قرار داده و با سنجش این راهکارها ،میزان کاهش آلاینده-
ها را مشخص نمودند [.]۵
 Shahgholianو  )۲۱۱۹( Hajihosseiniدر مقالهی خود ،مدلسازی پویای موضوع آلودگی هوا ،سلامتی و رشد
جمعیت شهر تهران را به انجام رساندند .ایشان با استفاده از حلقهها و دیگر مفاهیم اساسی پویاشناسی سیستمها ،توانستند
پارامترهای آلودگی هوای شهر تهران و عوامل تاثیرپذیر از آن را مدلسازی کنند و در نهایت نتیجهگیری نمایند که  ۱۱پارامتر
برتر در آلودگی هوای تهران کدامند [.]۶
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قائدی و امیندوست ( )۱۳۹۶در مقاله ای ،به بررسی مشکل آلایندگی شهرها و ارائه راهکارهای آن به روش پویاشناسی
سیستمها پرداختند .ایشان منابع آلایندگی شهرها را به دو دسته منابع ثابت شامل کارخانهها و  ...و منابع متحرک شامل
خودروها و ...تقسیمبندی نمودند .سپس برای هر کدام از این منابع زیر مجموعههایی را تعریف و برای هر یک حلقههایی را
معرفی کرده و در نهایت برای کل سیستم ،مدلسازی انجام داده و سناریوهای مختلفی را بررسی کردند [.]۰
فرتوکزاده و اشراقی ( )۱۳۹۳در مقالهی خود ،مدلسازی دینامیکی اثر سیاست دوگانه سوز کردن خودروها بر آلودگی هوا
را به انجام رساندند .ایشان نیز با تشکیل حلقههای مختلف برای موضوع مورد بررسی خود و در نهایت تجمیع این حلقهها در
یک مدل کلیتر در نرم افزار ونسیم؛ توانستند سناریوهایی را مورد بررسی قرار دهند و در نهایت نتیجهگیری لازم برای تصمیم-
گیری را بدست آرودند [.]۱
 Rabiei Hosseinabadو  )۲۱۱۰( Moragaدر مقالهای ،به جستجو و شناسایی سیاستهای توانمند برای کاهش
آلودگی هوا در مناطق شهری مکزیکوسیتی با محوریت توسعهی پایدار پرداختند .سه سیاست مهم در نظر گرفته شده در آن
تحقیق عبارتند از )۱ :مالیات بر صنایع و افرادی که آلاینده هوا هستند؛  )۲استفاده از انرژی های تجدید پذیر به عنوان یک
ضرورت؛  )۳توسعه سیستم حمل و نقل عمومی .سپس با مدلسازی و تحلیل مشخص شد که توسعه سیستم حمل و نقل
عمومی ،قابل استفادهترین سیاست در کاهش آلودگی هوا در مکزیکوسیتی است [.]۹
در این تحقیق با استفاده از مدلهای محققین پیشین برای مطالعه ی موردی بعضی از عوامل آلودگی هوا و همچنین با
کشف ارتباط بین عناصر بوجود آورنده ی هر یک از عوامل آلودگی و گسترش مدلهای محققین پیشین ،سعی بر ارائهی مدلهای
پویاشناسی سیستمهای آلودگی هوای شهر و ارائهی مدلهای پویاشناسی سیستم برای راهکارهای کاهش آلودگی هوای شهر
تبریز انجام شده است.
 _1_1مبانی نظری
مدلسازی پویاییشناسی سیستمها توسط استاد دانشگاه ،پروفسور  J.Forresterدر سالهای بین  ۱۹۳۱و  ۱۹۵۱توسعه
یافت [ .]۱۳،۱۲،۱۱،۱۱هدف از آن ،بررسی رفتار پویای سیستمها با تاکید بر روابط میان عناصر تشکیل دهندهی سیستم است
[ .]۱۳روش پویایی شناسی سیستم بر مبنای دیدگاه سیستمی عوامل مؤثر بر پویایی پدیدهها را شناسایی و مورد تحلیل قرار
میدهد .هدف اصلی در این رویکرد ،شناسایی الگو های رفتاری پدیده در طول زمان با استفاده از روابط علت و معلولی متقابل
بین اجزای مختلف یک پدیده میباشد [ .]۱۵میتوان بیان نمود که روش پویاییشناسی سیستمها ،یک روش فرموله شده
مناسب جهت تجزیه و تحلیل اجزای سیستمی است که دارای روابط علی و معلولی ،زیربنای منطقی و ریاضی ،تاخیرات زمانی و
حلقههای بازخورد هستند [.]۱۶
پویاییشناسی سیستمها دانشی است که با بهره گیری از نگرش سیستمی ،به دنبال شناسایی صحیح مشکلات و واکنش
به موقع میباشد .پویاییشناسی سیستمها کاربردهای متنوعی در تحلیل سیستمها مخصوصا سیستمهای سیاسی ،فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی ،فنی و مهندسی ارائه می کند [.]۱۰
روش پویاییشناسی سیستمها با در نظر گرفتن روابط بین اجزای سیستم ،رفتار سیستم را پیشبینی می کند .این الگوها
روشی برای فهمیدن و درک رفتار سیستمهای پیچیده در طول زمان هستند .چیزی که روش پویاییشناسی سیستمها را از
روشهای دیگر متمایز میسازد استفاده از حلقههای بازخورد و متغیرهای جریان و حالت است که در شناخت رفتار سیستم
کمک میکنند [.]۱۱
پویاییشناسی سیستمها یک روش مدلسازی است که به ما کمک میکند تا سیستمهای پیچیده را به صورت
ساختاریافته و رایانهای شبیه سازی کنیم و اثرهای جانبی تصمیم گیریها را مورد ارزیابی قرار داده و ساختارها و استراتژیهای
مناسب را طراحی کنیم [.]۱۹

251

SYSTEMDYNAMIC02_001

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109

با توجه به تعاریف عنوان شده در مورد پویاییشناسی سیستمها و توانایی آن در مدلسازی و تحلیل روابط علی و معلولی
از یک طرف و پیچیدگی عوام ل تاثیرگذار بر آلودگی هوا از طرف دیگر ،در این مقاله از پویاییشناسی سیستمها برای دستیابی
به عوامل آلودگی هوای شهر تبریز و همچنین ارائهی راهکارهای کاهش آلودگی هوا ،استفاده شده است که در ادامه روش
بکارگیری آن و سپس بررسی و تحلیل مدلها و در نهایت راهکارها و نتایج بدست آمده ،ارائه خواهند شد.

 -5روش شناسی تحقیق
در این تحقیق ،ابتدا یک مطالعهی کتابخانهای جامع بر روی کتب ،مقالات و گزارشات معتبر دربارهی آلودگی هوا و عوامل
آلایندگی هوای شهرها و همچنین راهکارهای پیشنهاد شده؛ انجام گرفت .با بررسی دقیقتر و ادغام عوامل آلایندههای مشابه و
گسترش مدلهای پیشنهادی ،این عوامل به صورت حلقههای علت و معلولی درآمده و وارد رویکرد پویاییشناسی سیستمها
شدند که هر کدام در بخشهای مختلف به طور مفصل توضیح داده خواهند شد اما در ادامهی همین بخش ،به توضیح روابط
علت و معلولی و چگونگی کارکرد آنان ،پرداخته خواهد شد.
پس خوران که عنصر اصلی درون یک سیستم دور بسته است ،زنجیرهای از روابط علت میباشد .براین اساس ،دیدگاه
سیستمی مبتنی بر اصل علیت است .در سطح کلان و کل رفتار یک سیستم ساختار آن سیستم است .یا به عبارت دیگر ساختار
سیستمها موجب برون آنها می شود .ساختار هر سیستم متشکل از اجزائی است که در تعامل با یکدیگر قرار دارند این تعامل،
تغییر در یک جزء علت تغییر در جزء یا اجزا دیگر بوده و تغییر در جزء یا اجزا دیگر سر منشأ و علت تغییر در جریان اجزا
بعدی خواهند شد .این زنجیره روابط علی بین اجزا ،تعاملات متقابل مستقیم و یا با واسطه بین اجزا را به وجود آورده و پس-
خورانهای دور بسته را ایجاد میکند .همین تعامل متقابل بین اجزا ،سازوکارهایی در ساختار سیستم پدید میآورد که سبب
ایجاد تغییرات رفتار سیستم در طی زمان میشوند.
سیستم ها معمولاً از ترکیب حلقههای علت و معلولی متعددی که به هم متصل شده اند تشکیل شده است .برای درک
علل پویایی یک پدیده و تحلیل سیستم مربوط به آن پدیده باید مهمترین حلقههای علت و معلولی به وجود آورنده رفتار
سیستم را مشخص کرد .حلقههای علت و معلولی مهم در آغاز کار تحلیل یک سیستم براساس فرضیه دینامیکی اولیه مشخص
میشوند .ادامه کار تجزیه و تحلیل سیستم ،آنچنان که در بخشهای بعدی خواهیم دید ،سبب تکمیل و تصحیح حلقههای علت
و معلولی مهم و لازم برای درک و تحلیل رفتار سیستم میشود.

 -1مدلسازی ،بررسی و تحلیل دادهها
همانطور که قبلاً نیز اشاره شد؛ در این مطالعه برای هر بحث ،ابتدا مطالعهای کتابخانهای صورت گرفت و عوامل و مطالب
مورد نیاز بدست آمده و سپس موارد به رویکر پویاییشناسی سیستمها وارد شد .در ادامه هر یک از این مباحث به تفصیل مورد
بررسی قرار میگیرند.
1ـ2ـ حلقه تشدید کننده ریزگردها
ریزگرده ا نوعی از آلودگی هوا هستند که شامل هر نوع از ماده شناور در هوا میشوند .این ذرات مواد شناور شامل گرد و
غبار و دود و ذرات ریز میکرونی میشوند .محتوای این ذرات نیز از شنهای درشت تا فلزات گوناگون ،با توجه به جغرافیای
محل و مشخصات خاکها متغیرند [ .]۲۱منشاء افزایش این ریزگردها در هوا گوناگون بوده و ممکن است منشاء طبیعی یا
مصنوعی داشته باشند .فعالیت های انسانی نظیر کشاورزی تا فوران آتشفشان ،کویرزایی ،طوفان و نظایر آن را شامل میشود
[ .]۲۱ریزگرد طبیعی عبارت است از ورود ذرات سطح خاک به درون هوای در حال وزیدن و انتقال افقی و عمودی آن همراه
جریان هوا که باعث کاهش دید ناظر میشود [.]۲۲
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هوای تبریز در روزهایی از سال  ۹۵و  ۹۶به قدری آلوده بود که عنوان آلودهترین شهر ایران در آن روزها را به خود
اختصاص داد .در بسیاری از روزهای سرد سال ،هوای تبریز برای تمام گروههاس سنی ناسالم خوانده شده و از شهروندان
خواسته میشود تا در حد امکان در خانههای خود بمانند .تاثیر خشک شدن دریاچه ارومیه نیز بر آب و هوای مناطق پیرامون
خود زیاد بوده است .هوای شهر تبریز نیز از این مورد مستثنی نبوده و دچار آلودگی ریزگردی و کاهش رطوبت از این ناحیه
بو ده است .بطوریکه ریزگردهای شهر تبریز همزمان با افزایش ریزگردهای منطقه به علت خشکی دریاچه افزایش یافته است و
همچنین بعلت کاهش رطوبت منطقه؛ سرعت بادها و جابجایی ریزگردها و آلودگیها افزایش یافته است .شکل ۱حلقهی تشدید
آلودگی هوا ،بر اثر ریزگردها را نمایش میدهد.

شکل .2حلقه تشدید کنندهی آلودگی هوا بر اثر ریزگردها []15،12،1

1ـ1ـ حلقه تشدیدکننده صنایع
در مورد صنایع که با مصرف سوخت و تولید آلایندهها ،هوا را آلوده میکنند؛ ظرفیت تولید کارخانه که رابطهی مستقیمی
با مصرف سوخت کارخانه دارد و همچنین قیمت سوخت و در دسترس بودن آن و موارد دیگری همچون سرمایه ملی و تولید
ناخالص داخلی در نظر گرفته شده است .از آنجا که میزان مصرف انرژی با میزان آلایندهی تولیدی واحد صنعتی رابطهی
مستقسم دارد ،حلقهی تشکیل شده برای صنایع ،حلقهی تشدید کنندهی آلودگی هوا خواهد بود .حلقهی تشدید کنندهی
صنایع در شکل ۲نمایش داده شده است.
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شکل .1حلقهی تشدید کننده آلودگی هوا بر اثر فعالیت صنایع [ ،1نویسنده]

1ـ5ـ حلقه تشدید کننده منازل
عوامل اصلی آلودگی هوای داخل خانهها و مکانهای عمومی ،آلایندههای شیمیایی ناشی از منابع درون ساختمان مانند
بخاریها ،شومینهها ،آبگرمکنها ،اجاقها ،آلایندههای خروجی از اگزوز ماشینها در پارکینگ ،آتش زدن برگها ،دود سیگار و
آلایندههای شیمیایی ناشی از منابع بیرونی میباشند که این آلایندهها باعث عوارضی مانند ،سرگیجه یا سردرد ،کاهش عملکرد
صحیح ریه ،عدم هوشیاری ،ت هوع و استفراغ ،خستگی ،تپش قلب ،سوزش مجاری تنفسی فوقانی و چشم ،خس خس کردن و
انقباض مجاری تنفسی ،سرفههای مداوم ،افزایش سطح کربوکسی هموگلوبین خون ،افزایش دفعات آنژین در بیماران قلبی با
انسداد شریان میگردد [.]۲۳
مهمترین و خطرناکترین گازهای متصاعد شده از منابع آلاینده سوختنی در منازل و محیطهای بسته منوکسید کربن،
دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد میباشد [.]۲۳
در این قسمت سعی شده است تلفیقی از عوامل ذکر شده و عواملی اجتماعی و اقتصادی در یک حلقهی جامع علت و
معلولی به نمایش درآید .شکل ۳حلقهی تشدید کنندهی آلودگی هوا توسط منازل را نشان میدهد.
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شکل .5حلقهی تشدید کننده آلودگی هوا بر اثر مصارف منازل [ ،11نویسنده]

1ـ1ـ حلقه تشدید کننده بلند مرتبه سازی
در مناطق شهری ،تفاوت در ارتفاع ساختمانهای همجوار و جهتگیری آنها نسبت به جهت وزش باد ،توپوگرافی منطقه،
شرایط آب و هوایی و تغییرات دمایی ،جهتگیری خیابانها نسبت به جهت وزش باد و حتی هندسه بام ساختمانها ،به میزان
تجمع و غلظت آلایندهها بسیار تاثیرگذار است [.]۲۹،۲۱،۲۰،۲۶،۲۵
فعالیت های متراکم در مناطق شهری ،منجر به مصرف منابع سوختی زیاد و آزادسازی مقادیر قابل توجهی آلاینده در
مقیاس محلی می شود .هرچند شرایط آب و هوایی به شدت بر تجمع آلودگی هوا و نحوه پراکنش آن تاثیرگذار است ،اما موانع
ساختمانی در بستر شهرها نیز نقش مهم و اساسی در افزایش سطح آلودگی منطقه ایفا میکنند [.]۳۱
در حالیکه کاهش سرعت باد برای فعالیتهای مستم ر و طولانی مدت مطلوب است ولی کاهش بیش از حد آن در محیط
شهری سبب راکد شدن هوای منطقه خواهد شد که خود زمینه ساز مشکلات بعدی میگردد .جریان هوا در خیابانهای یک
بافت شهری برای تهویه هوای منطقه و تضمین عدم تجمع آلودگیهای مختلف ،از جمله دود حاصل از تردد وسایل نقلیه امری
ضروری است [.]۲۶
پس اکنون می توان بلند مرتبه سازی در شهرها را بعنوان یکی از عوامل تشدید کنندهی آلودگی هوا معرفی کرد که شهر
تبریز بعنوان شهری که بعد از کلانشهر تهران ،در جایگاه دوم بلند مرتبه سازی کشور قرار دارد ،به طور حتم از این مشکل رنج
میبرد .شکل ۳حلقهی تشدید کنندهی آلودگی هوا بوسیلهی بلندمرتبه سازی را نمایش میدهد.
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شکل .1حلقه تشدید کننده آلودگی هوا بر اثر بلند مرتبه سازی []5۲،11،11،11،11،15

1ـ5ـ حلقه تشدید حمل و نقل عمومی
آلودگی هوا عبارتست از وجود هر نوع آلاینده اعم از جامد ،مایع ،گاز و یا تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوا به تعداد و در
مدت زمانی که کیفیت زندگی را برای انسان و دیگر جانداران به خطر اندازد [ .]۳۱مؤسسه حفاظت از محیط زیست آمریکا،
شش آلاینده اصلی را به عنوان معیار انتخاب نموده است؛ پنج آلاینده منو اکسید کربن ( ،)COدی اکسید نیتروژن (،)NO2
دی اکسید گوگرد ( ،)SO2ذرات معلق با قطر کمتر از  ۱۱میکرون ( )PM-10و سرب ( )Pbمیباشد .ششم ،آلایندههایی در
اثر فعل و انفعالات موجود در هوای اطراف زمین به وجود میآید و در این گروه میتوان از ازن ( )O3نام برد [.]۳۲
میزان انتشار اکسیدهای نیترو ژن به تفکیک وسایل نقلیه در شهر تهران ،توسط امیرسلیمانی و قنبری ( )۱۳۹۱برآورد
شده است که نتایج در جدول ۱مشاهده میشود [.]۳۳
جدول  .2مقادیر انتشار روزانه اکسیدهای نیتروژن در شهر تهران در سال ]55[ 251۲
وسیله نقلیه

سواری

وانت

تاکسی

شخصی

اتوبوس

مینی

سرویس

بوس

موتور

کامیون

اتوبوس

جمع

واحد

میزان انتشار (تن)

۳۱/۲

۱/۵

۱۱

۱/۱

۶/۱

۱/۵

۲۳/۵

۱۳/۱

۱۱۱

سهم انتشار

۳۳/۰

۰/۰

۱۱

۰/۳

۵/۶

۱/۳

۲۱/۳

۱۲/۱

۱۱۱

امیرسلیمانی و قنبری ( )۱۳۹۱همچنین نتیجه گرفتند که بیش از  ۳تن اکسیدهای نیتروژن از سیستم حمل و نقل و
ترافیک شهر تهران در یک ساعت اوج ترافیک صبحگاهی (بیش از  ۳۳تن روزانه) تولید میشود[.]۳۳
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بنابراین با توجه به میزان انتشار و سهم انتشار واحدهای حمل و نقل عمومی ،میتوان نتیجه گرفت که یکی از عوامل
آلوده کنندهی هوای شهرها ،حمل و نقل عمومی بوده و شکل ۵حلقهی تشدید کنندهی حمل و نقل عمومی را نشان میدهد.
در این مدل ،حمل و نقل با خودروی شخصی بعنوان یک پارامتر خارجی حساب شده و خارج از مرز سیستم است.

شکل .5حلقه تشدید کننده آلودگی هوا بر اثر حمل و نقل عمومی []51،1

1ـ1ـ حلقه تشدید حمل و نقل خودروهای شخصی
آلودگیهای هوا ناشی از وسایل نقلیه روز به روز اهمیت بیشتری پیدا کرده و بصورت یک موضوع زیست محیطی و
بهداشتی درآمده است .زیرا هم تعداد خودروها رو به افزایش است و هم مسافتی که هر خودرو در روز طی میکند ،بیشتر می-
شود .از سال  ۱۹۶۱به بعد ،نرخ رشد تولید خودرو از نرخ رشد جمعیت در جهان بیشتر بوده است .برای مثال ،خالص نرخ رشد
خودرو در سال  ۵ ،۲۱۱۲درصد بوده که در مقایسه با رشد  ۲درصدی جمعیت ،خیلی بیشتر بوده است [.]۳۵
در ایران روزانه  ۱۵۱۱اتوموبیل شماره می شود که بیشتر آنها در تهران و چند شهر بزرگ توزیع میشوند .طی  ۵۱سال
گذشته تهدید زیست محیطی و بهداشتی خودروها از منابع ثابت بیشتر شده است .در شهرها دانسیته آلودگی در واحد سطح
بیشترین و شرایط پراکندگی بدترین است .وسایل نقلیه به عنوان مؤثرترین عامل تخریب محیط زیست و مخاطرات بهداشتی
ساکنان شهری شناخته شده است [.]۳۶
بنابراین یکی از مهم ترین عوامل آلودگی هوای شهری که در بیشتر مقالات نیز مورد بررسی قرار گرفته است ،در این
بخش به صورت حلقهای تشدید شونده برای آلودگی هوا به نمایش درمیآید که موارد ترافیکی شهر را بیشتر مورد توجه قرار
داده و مواردی مانند قیمت سوخت و غیره را بعنوان پارامترهای خارجی درنظر میگیرد .شکل ۶حلقهی تشدید کنندهی حمل
و نقل خودروهای شخصی را نشان میدهد.
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شکل .1حلقه تشدید کننده آلودگی هوا بر اثر حمل و نقل خودروهای شخصی [ ،1نویسنده]

تا کنون حلقههای تشدید کنندهی آلودگی هوا مورد بررسی قرار گرفتند ،در ادامه ،حلقههای تعادلی که به عنوان
راهکارهایی برای کاهش آلودگی هوا هستند ارائه میگردند.
1ـ1ـ حلقه تعادلی راهکار ریزگردها
در مقابله با پدیدهی ریزگردها ،باید توجه داشت که ریزگردها را با توجه به منشأ آنها ،به دو قسمت ریزگردهای طبیعی و
ریزگردهای مصنوعی تقسیمبندی مینمایند .در ریزگردهای طبیعی هر چه سرعت باد بیشتر باشد توان حمل میزان بیشتری از
ریزگردها را دارا خواهد بود و در صورت کاهش سرعت باد ،ریزگردها فروکش کرده جابجا نخواهند شد [ .]۱۱همچنین خود
ذرات را هم اگر در منبع خود بتوان زمینگیر کرد ،جابجا نخو اهند شد بنابراین باید به دنبال راهکارهایی بود که این دو عامل را
محدودتر نمایند.
راهکارها نیز به دو صورت راهکارهای در سطح کلان و راهکارهای مورد استفاده در تک بنا تقسیم میشوند [.]۲۱
تشکیل یک سطح پوششی بالای شهر ،که با گذشت زمان و افزایش فعالیتهای انسانی و به دلیل حبس هوا در زیر این
لایه مواد آلاینده تولید شده در سطح زمین باقی مانده و بالا نمیروند؛ وضعیت وارونگی دما گفته میشود .به این مواد آلاینده
ریزگردهای مصنوعی میگویند .برای این مورد نیز باید راهکارهایی پیشنهاد داد که بغیر از کاهش منابع آلایندهها ،باد مناسب
با جهت مطلوب ایجاد کند و تا حد امکان هوای آلوده را به سطحی بالاتر از زمین انتقال دهد[.]۳۱
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در ادامه ،حلقه ی تعادلی راهکارهای کاهش ریزگردها که به کاهش آلودگی هوا کمک میکند ،ارائه میگردد .شکل،۰
حلقهی تعادلی راهکار ریزگردها را نشان میدهد.

شکل .1حلقه تعادلی کاهش آلودگی هوا به کمک کاهش ریزگردها [ ،12،1۲،5نویسنده]

1ـ1ـ حلقه تعادلی راهکار آلودگی صنایع
طبق گزارشات معتبر ،مجتمعهای تجاری و خانگی سهم پنج درصدی ،صنایع و معادن سهم  ۲۱درصدی و حملونقل و
تردد خودروها سهم  ۰۳درصدی در آلودگی هوای تبریز دارند [.]۳۹
این سهم بزرگ صنایع که بعد از خودرها ،دومین منبع بزرگ آلودگی هوای شهر هستند ،اهمیت پرداختن به ارائهی
راهکار برای آلودگی صنایع را بیش از پیش نمایان میسازد .یکی از استراتژیهای مطرح ،قانون گذاری در صنایع برای کاهش
مصرف و استانداردسازی مصرفی که دارند میباشد .در این بخش ،سعی بر سیاست گذاریها و اعمال تصمیماتی برای کنترل
آلودگی تولید شده در بخش صنایع شده است .شکل ،۱حلقهی تعادلی راهکار آلودگی صنایع را نمایش میدهد.
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شکل .1حلقه تعادلی کاهش آلودگی هوا به کمک کنترل آلودگی صنایع [ ،11نویسنده]

1ـ1ـ حلقه تعادلی راهکار آلودگی منازل
از جمله استراتژی ها و راهکارهای کاهش آلودگی هوا که از طریق منازل و یا برای تهیهی انرژی منازل تولید میشود،
میتوان مطرح کرد ،دو رویکرد ساختمانهای با مصرف انرژی صفر و ساختمانهای با مصرف انرژی خالص صفر میباشد.
در گونه اول که البته مانند گونه دوم متداول نیست ،معمولاً ساختمان در منطقهای دور از شبکه برق قرار گرفته است و
تمام انرژی مورد نیاز خود را از طریق انرژیهای موجود در سایت نظیر انرژی تابشی دریافت میکند .سیستمهای خورشیدی
باید بتوانند مثل ًا در یک روز آفتابی آن قدر انرژی جمع آوری و ذخیره نمایند تا نیاز انرژیهای مختلف ساختمان را در روزهای
ابری بعدی تأمین نمایند .ساختمان های نوع دوم به شبکه برق رسانی شهری نزدیک هستند و با این شبکه در طول سال داد و
ستد برقی دارند .یعنی سیستمهای خورشیدی طوری انتخاب شدهاند که نیاز ساختمان را در روزهای آفتابی برآورده نمایند و
نیاز روزهای ابری متوالی را با استفاده از شبکه برق شهری (خرید برق از شبکه) تأمین کنند .در روزهای آفتابی سیستم
خورشیدی برق اضافی تولید می کند ولی می تواند این مازاد را به شبکه برق شهری بفروشد .این داد و ستدهای برقی در طول
یک سال برابر بوده و بنابراین ساختمان بطور خالص برقی از شبکه برق شهری دریافت نمی کند [.]۳۱
این دو استراتژی در این بخش مورد توجه قرار گرفت .شکل ،۹حلقهی تعادلی راهکار آلودگی منازل را نمایش میدهد.
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شکل .1حلقه تعادلی کاهش آلودگی هوا به کمک کنترل آلودگی سوختی منازل [ ،1۲نویسنده]

1ـ2۲ـ حلقه تعادلی راهکار بلند مرتبه سازی
هرچند که تحقیقاتی ،افزایش طبقات ساختمان را باعث افزایش باد عمودی و کاهش سرعت باد افقی بیان کرده و آن را
عامل آلودگی می دانند اما در کنار آن ،تحقیقاتی نیز به این نکته پی بردهاند که افزایش طبقات و ارتفاع ساختمان برای بهبود
کیفیت هوا خوب میباشد.
بی نظمی در خط آسمان شهر ،میزان تهویه طبیعی توسط باد را افزایش میدهد .با بررسی رفتار جریان هوا در یک
منطقه شهری این نتیجه حاصل شد که بی نظمی در ارتفاع ساختمان ها ،سبب افزایش سرعت باد در تراز عابر پیاده میشود و
بیشترین تاثیر برای بالاترین میزان نسبت ارتفاع به عرض مشاهده شده است .افزودن یک ساختمان بلند مرتبه به بافت مورد
مطالعه ،قادر خواهد بود جریان هوا تا چندین بلوک اطراف خود را تحت تاثیر قرار دهد .هر چه اختلاف ارتفاع ساختمان بلند
مرتبه و بستر کمتر باشد ،تاثیر حضور آن نیز بر رژیم هوا کمرنگ تر میشود [ .]۲۶در مطالعهی دیگر ،رژیم جریان باد حاصل از
اضافه کردن یک برج  ۱۲طبقه به یک بافت شهری با ارتفاع ثابت  -ساختمان های ۳طبقه  -را به صورت عددی و تجربی
بررسی کردند .نتیجه مطالعات نشان داد ،تغییرات ایجاد شده در جریان باد به واسطه افزودن ساختمان بلند به بستر فوق ،سبب
بهبود وضعیت تهویه ی هوای منطقه میشود [.]۳۱
بنابراین بلندمرتبه سازی که ابتدا بعنوان یک حلقهی تشدید و عامل آلودگی بررسی شده بود ،در این قسمت ،خود بعنوان
راهکاری برای کاهش آلودگی هوا مطرح میگردد .شکل ،۱۱حلقهی تعادلی راهکار بلند مرتبهسازی منازل را نمایش میدهد.

211

SYSTEMDYNAMIC02_001

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109

شکل .2۲حلقه تعادلی کاهش آلودگی هوا به کمک بلند مرتبه سازی [ ،12،11نویسنده]

1ـ22ـ حلقه تعادلی راهکار حمل و نقل درون شهری (مترو) []11
با توجه به نقش مؤثر سیستمهای حمل و نقل در انتشار آلایندهها ،یکی از مهمترین راهکارهای کاهش آلودگی هوا در
شهرها ،استفاده از وسایل نقلیه عمومی ،به ویژه مترو میباشد .روزانه  ۱۵۵میلیون سفر با مترو در  ۱۱۱شهر جهان انجام می-
شود .از سال  ۲۱۱۱تا کنون ۳۰ ،شهر جدید از جمله دهلی ،دبی ،شینگ یانگ (چین) ... ،به سیستم مترو مجهز شده اند .این
موارد اهمیت موضوع مترو را برای ما روشنتر میسازد .کار احداث متروی تهران از سال  ۱۳۵۶آغاز گردیده و هم اکنون با
سرعت چشم گیری به سمت چشم انداز خود در حال حرکت است .در چشم انداز  ۱۳۱۹و طرح جامع شهر تهران ،متروی
تهران به  ۱۲خط و  ۳۳۱کیلومتر مسیر خواه د رسید .بررسی ،تحلیل و کمی نمودن میزان تأثیر مترو در کاهش آلودگی هوا
بسیار دشوار و چالش برانگیز و از سوی دیگر دارای اهمیت علمی و عملی است.
مترو که بعنوان راهکاری برای کاهش آلودگی هوا توسط سیستمهای حمل و نقلی میباشد ،در شکل ،۱۱بحث شده و
ارتباط آن با آلودگی هوا نشان داده شده است.
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شکل .22حلقه تعادلی کاهش آلودگی هوا به کمک مترو []11

 -5نتیجهگیری و پیشنهاد
در این تحقیق ،ابتدا مقالات ،گزارشها و کتب و مطالب مرتبط با آلودگی هوا و مخصوصاً آلودگی هوای شهر تبریز مطالعه
شد .عوامل آلودگی هوا به شش قسمت اصلی تقسیمبندی شد .این تقسیم بندی شامل آلودگی هوای ناشی از ریزگردها ،ناشی
از فعالیت صنایع ،ناشی از مصارف منازل ،ناشی از بلند مرتبه سازی در شهر ،ناشی از حمل و نقل عمومی (اتوبوسها و )...و
بالاخره آلودگی هوای ناشی از تردد خودروهای شخصی ،بود .هر یک از این موارد شش گانه به صورت دقیقتر بررسی شده و
بعنوان مواردی که تشدید کنندهی آلودگی هوای شهر بودند ،در حلقههای تشدید مربوطه مدلسازی شدند.
در ادامهی تحقیق و برای کنترل عوامل تشدید کنندهی آلودگی هوای شهر و کاهش آلودگی هوا ،راهکارهایی ارائه شد.
راهکارها نیز بعلت تضعیف آلودگی هوا ،در حلقههای منفی یا حلقههای تعادلی مورد بررسی قرار گرفتند .هدف از این حلقههای
تعادلی ،ارائه ی راه حل برای هر یک از مشکلات عوامل آلودگی هوای شهرها با رویکرد پویاییشناسی سیستمها بود.
در حلقههای تعادلی آنچه مورد بحث بود؛ یکی راهکار برای بلند مرتبه سازی بود که این مورد ،هرچند در حلقههای
تشدید بعنوان عاملی برای تشدید آلودگی هوای شهر بود اما در حلقههای تعادلی ،بعنوان عاملی برای کاهش آلودگی هوا معرفی
شد .دلیل این امر ،می تواند به پارامترهای دیگر محیطی در شهر نسبت داده شود که همانطور که اشاره شد ،وضعیت ساختمان-
های مجاور ،هندسهی ساختمانها و  ...میتواند در این امر دخالت داشته باشند و همچنین مطالعهی یک وجهی بعضی از
تحقیقها نیز میتواند در این باره مطرح گردد که باید با بررسیهای بیشتر در این باره نظر داد.
مورد دیگری که در حلقههای تعادلی مطرح میشود ،بح ث راهکار برای حمل و نقل شهری که دربرگیرندهی هر دو نوع
حمل و نقل عمومی با وسایل نقلیه مانند اتوبوسها و  ...و حمل و نقل با خودروهای شخصی میشود ،میباشد .برای این دو عامل
تشدید کننده یعنی حمل و نقل عمومی و حمل و نقل با خودروی شخصی ،تنها یک راهکار و آن هم مترو ارائه گردیده است.
دلیل این امر بدین ترتیب است که اولاً نوع آلاینده های هر دو نوع حمل و نقل تقریباً یکسان بوده و تنها میزان آنها باهم فرق
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می کند و دوم ًا مترو بعنوان سیستمی که هم در کشور جای خود را پیدا کرده است و هم بصورت عامه از آن استقبال میگردد و
در صورت استفاده از آن ،استفاده از هر دو نوع حمل و نقل میتوانند بصورت معناداری کاهش یابند؛ معرفی میشود .در حالیکه
سیستمهایی مانند منوریل یا قطار شهری و  ...در ایران جایگاه ویژهای ندارند و همچنین پروژهی متروی تبریز نزدیک به دو
دهه است که آغاز شده است و درسالهای اخیر ،بعضی ایستگاه ای آن به بهره برداری رسیده است که امید است در آیندهی
نزدیک تمام مسیر آن افتتاح گردد.
پیشنهادهایی که در این تحقیق میتوان نمود این است که عوامل آلاینده به صورت کاملتری شناسایی و با تفکرهایی
مانند تفکر سیستمی ،تفکر پویاییشناسی سیستم ها و پنج چرا و  ...به مهمترین این عوامل دسترسی پیدا کرده و راهکارهای
ارائه شده نیز گسترش پیدا کرده و بکار گرفته شوند.
در تحقیقات آینده میتوان مدلهای ارائه شده و گسترش داده شده و کامل شدهی این مدلها را در نرم افزارهایی مانند
ونسیم و  ...مدلسازی نمود و در سناریوهای مختلفی بحث کرده و با اعداد ریاضی آنها را تحلیل و پیشبینی نمود.
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چکیده
مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان همواره مورد توجه خانوارها و فعالین اقتصادی در سطح خرد و دولت در
سطح کلان بوده است .با توجه به هرم جمعیتی و نبود نهادهای تامین مالی مناسب در ایران ،اجاره مسکن به عنوان یکی
از راههای تامین مسکن اهمیت دو چندان پیدا می کند .با وجود این اهمیت ،عدم تعادل مقدار عرضه و تقاضا در این بازار،
سهم بالای اجاره در درآمد خانوار و سود کم صنعت اجاره داری در مقایسه با سایر بازارها باعث نارضایتی موجر و مستاجر
شده است .در این مقاله سعی شده است با استفاده از رویکرد سیستمی عوامل تاثیر گذار بر بازار اجاره و نحوهی تعامل آن
با بازار خرید مسکن بررسی شود .در پایان با بررسی چند سناریو مشخص شد که در بازار اجاره تهران افزایش طول عمر
ساختمان ها بهترین سناریو جهت کاهش سهم هزینه اجاره در درآمد خانوار خواهد بود .به طوری که با افزایش طول عمر
از  ۰۲به  ۰۲درصد ،پنج درصد از هزینههای خانوار در بخش مسکن کاهش خواهد یافت.

واژههای كلیدی :اجاره بهای مسکن ،قیمت مسکن ،تقاضا و عرضه مسکن ،پویاییشناسی سیستمها ،تهران

 -0مقدمه
یکی از اساسیترین الزامات زندگی بشری نیاز به مسکن است .نیازی که در واقع خود واسطهای است برای یک نیاز بالاتر
یعنی اجتماعی زندگی کردن و بهره بردن از این شیوه زندگی ] .[1مسکن به عنوان یک کالای اقتصادی دارای ویژگیهایی است
که باعث می شود از سایر کالاها متمایز و تحلیل عرضه و تقاضای آن پیچیده شود .از یک سو مسکن به عنوان گرانترین کالای
 1و * دانشکده مهندسی صنایع ،پردیس فنی دانشگاه تهران
 ۰دانشکده مهندسی صنایع ،پردیس فنی دانشگاه تهران
 3دانشکده مهندسی صنایع ،پردیس فنی دانشگاه تهران
 4مدیر عامل ،موسسه آموزشی -پژوهشی سیستمهای مدیریتی الگومحور (سمام)
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مصرفی خانوار تلقی می شود و از سوی دیگر به عنوان کالای بادوام  ،کالایی سرمایهای است که سرمایهگذاری درآن علاوه بر
خانوارها برای بنگاههای اقتصادی هم جذابیت مییابد ].[۰
بازار مسکن در ایران از دو جنبه حائز اهمیت است .نخست از نظر اقتصاد کلان ،زیرا صنعت ساختمان از صنایع زیربنایی
کشور است که رونق آن باعث رونق گرفتن صنایع بالادستی و پایین دستی مرتبط شده و به تبع آن باعث رونق کشور میشود
] .[3اهمیت دیگر این صنعت از نظر تامین مسکن است .در ایران نیز همانند دیگر کشورهای در حال توسعه رشد سریع جمعیت
شهرها در اثر مهاجرت روستانشینان در دهههای اخیر باعث بروز مشکلات مربوط به کمبود و در نتیجه افزایش قیمت مسکن
شده است ] .[4علاوه بر مهاجرت ،جوان بودن جمعیت در ایران در سالهای اخیر و  0۲۲هزار ازدواج در سال تقاضا برای مسکن را
هر سال افزایش داده است ] .[۲این مسائل باعث شده است سهم هزینه مسکن بر کل هزینه خانوارهای شهری از  11درصد در
سال  13۲۲به  3331درصد در فروردین  1331برسد که این خود موید اهمیت روز افزون بخش مسکن است ] .[0به سبب این
اهمیت دوگانه در بازار مسکن دولتها همیشه تلاش کردهاند تا با ابزارهایی مثل تسهیلات و وامهای رهنی ،تغییر در نرخ مالیات
بر ساخت و ساز ،مالیات بر نقل و انتقال واحدهای مسکونی ،واگذاری زمین ،کنترل اجاره و  ...بر این بازار اثر بگذارند ].[1
عوامل درونی و بیرونی زیادی باعث تغییر در قیمت تامین مسکن میشود که این امر موجب محدود شدن انتخاب در خرید
و اجاره میشود ] .[1علاوه بر این محدودیت در انتخاب قیمت بالای مسکن فشار بر زندگی افراد جامعه را تشدید میکند و در
دراز مدت موجب تضاد طبقاتی بین جمعیت صاحب مسکن و مستاجرین میشود ]. [3لذا شناخت عوامل تاثیر گذار بر این تغییر
قیمتها و تلاش برای رفع و کنترل آنها می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.
یکی از راهکارهای جهانی برای تامین مسکن ،مسکن استیجاری بوده است .اما تمایل تاریخی و فرهنگی به داشتن مسکن
ملکی به عنوان پس انداز و سرمایه در ایرانیان و همچنین شرایط قانونی درباره اجاره تمایل به ساخت مسکن به منظور اجاره
دادن توسط بخش خصوصی را کاهش داده است ] .[4این در حالی است که در ایران سهم اصلی منابع مالی برای خرید مسکن
از طریق پس انداز خانوار تامین میشود و حتی اگر فردی درآمدی قابلتوجه ولی پسانداز اندک داشته باشد قادر نخواهد بود در
شرایط فعلی مسکن خریداری کند ] .[1۲علاوه بر این گروه ،افزایش تعداد زوجهای جوان ،دانشجویان ،کارکنان کلیدی مشغول
در مشاغل نیازمند جابهجایی و  ...نیز ضرورت تامین مسکن به صورت استیجاری را بیش از گذشته کرده است ] .[4در طرف
عرضه نیز همانطور که گفته شد تمایل به اجارهداری در کشور پایین است زیرا با توجه به نوسانات شدید قیمت مسکن در کشور،
بهرهمندی از فرصتهای خرید و فروش و سفتهبازی جذابیت بیشتری به نسبت حفظ بلندمدت مسکن برای اجارهداری دارد.
همچنین خلا نهادهای اجاره داری ،بالا بودن هزینه مبادلاتی ،حمایت نکردن از صنعت اجاره  ،استهلاک بالای ساختمان و  ...نیز
مزید بر علت هستند ].[3
پس میتوان گفت در بازار اجاره ایران هر دو طرف معامله ناراضیاند زیرا با وجود اینکه بخش قابل توجهی از درآمد
خانوارهای مستاجر در اجارهبها صرف میشود ،عمده بازدهی اسمی مسکن مربوط به افزایش قیمت است نه اجاره بهای دریافتی.
به طوری که طی دو دهه گذشته متوسط اجاره بها در مناطق  ۰۰گانه تهران (نسبت اجاره به قیمت مسکن)  ۲تا  1درصد بوده
است .این در حالی است که عمده بازدهی مسکن در کشورهای توسعه یافته و دارای صنعت اجارهداری از طریق اجاره بها تامین
میشود ] .[3موارد فوقالذکر باعث شده است که در سال  133۲در ایران  0۲3۲درصد تصرف ملکی ثبت شود ][11در حالی که
در کشورهای توسعه یافته این آمار غالبا زیر  ۲۲درصد ثبت شده است ].[3
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شکل-0نمودار قیمت اجاره در  01سال گذشته ][02

شکل -2نمودار قیمت مسکن در  01سال گذشته ][02

در این پژوهش با استفاده از متدولوژی پویاییشناسی سیستمها -که به علت جنس مسائل مسکن بسیار استفاده شده است-
عوامل موثر بر قیمت اجاره مدل و روند آن بررسی و پیشبینی شده است و در پایان تاثیر اعمال سیاستهای مختلف بهخصوص
در بخش عرضه اجاره بر بازار بررسی شده است.
علت استفاده از این متدولوژی در این دست مقالات به علل مختلفی برمیگردد .اولا اتفاقات در دورههای زمانی طولانی اتفاق
می افتند و عواقب بلندمدت هم دارند .از طرف دیگر عوامل مختلف ساختاری ،اقتصادی و اجتماعی در مسئله با روابط مختلف
خطی و غیرخطی بر هم اثر میگذارند ] .[13این متدولوژی به تحلیلگر امکان میدهد که تاثیر این عوامل و پارامترها را همزمان
رصد کند.
نوآوری پژوهش حاضر در بخش اجاره است .همانطور که در بخش مرور ادبیات خواهیم دید موضوع بازار اجاره مسکن شهر
تهران مورد مطالعه قرار نگرفته است و تنها در برخی مدلهای بازار مسکن به صورت یک حلقه و برای توضیح بخشی از رفتار
مسکن ملکی دیده شده است ].[3
در این پژوهش ابتدا پیشینه تحقیق مرور شده است و در ادامه مدلسازی به صورت مرحله به مرحله بررسی و تشریح شده
است .پس از آن اعتبارسنجی مدل آورده شده است و در ادامه با تکیه بر مدل تهیه شده سناریوهای مختلفی طرح و آزمون شده
است .در نهایت نیز خلاصه نتایج به دستآمده و منابع تحقیق ذکر شده است.

 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
به دلیل تاثیرات به سزایی که قیمت مسکن بر تصمیمگیریهای خانوارها و دولت دارد ،توجه به شناسایی و بررسی عوامل
تغییرات آن ،از اهمیت بالایی برخوردار است] .[14از طرف دیگر پیشبینی و مطالعه رفتار بازار مسکن به قدری پیچیده است که
مانع ارائه یک چارچوب نظری برای تحلیل آن میشود] .[1۲با این حال مقالات بسیاری وجود دارد که به تحلیل وضعیت پویایی
بازار مسکن پرداختهاند ].[10]،[1۲]،[14
مرزوک و همکاران با نگاهی کلان به تحلیل وضعیت مسکن در قاهره پرداختهاند .در این مدل متغیرهایی مثل قدرت خرید
خانوار ،جمعیت ،عرضه مسکن ،تقاضای بالقوه و تقاضای بالفعل دیده شده است .نویسندگان پیشبینی کرده اند که در سال ۰۲۰۲
بیش از  3۲۲هزار کمبود در تامین مسکن قاهره وجود داشته باشد ] .[11پوتربا فرآیند اصلاح بازار مسکن را اینگونه بیان میکند
که با افزایش قیمتها ،سود کوتاه مدت ساخت و ساز افزایش مییابد که به طور طبیعی میزان ساخت و ساز را افزایش میدهد و
موجب انباشت عرضه میگردد .این انباشت قیمت را کاهش میدهد و در نهایت عرضه و تقاضا را به تعادل میرساند ] .[11ویتون
مدل حالت جریان خود را برای مطالعه رفتار چرخه قیمت در بازار اجاره ایجاد کرد و نشان داد که تاخیر عرضه عامل اصلی ایجاد
چرخه در رفتار بازار مسکن میباشد ] .[13بلتراتی و همکاران تاثیرات شوکهای اقتصادی جهانی را بر قیمت خانه در 1کشور
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صنعتی مورد بررسی قرار داده است ] . [۰۲هوآنگ و همکاران در زمینه نرخ وام مسکن در کشور کره جنوبی را در نظر گرفته و
اثرات جانبی تغییر نرخ وام را بررسی کردهاند ].[۰1
در ایران نیز مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده است .نیری و همکاران سعی کردهاند مدلی جهت تحلیل و پیشبینی
قیمت مسکن در تهران توسعه داده اند .در این مدل تاثیرات متغیرهایی مانند عرضه مسکن ،تورم ،تقاضای مسکن و جمعیت بر
روند قیمت مسکن دیده شده است] .[۰۰خیابانی تاثیر پارامترهای کلان (نظیر نوسانات قیمت نفت ،نرخ رشد نقدینگی ،نوسانات
عرضه و  )...بر قیمت خانه را از دیدگاه ریاضیاتی مورد بررسی قرار داده است ] .[1۲مشایخی و همکاران در تحلیل بازار مسکن بر
تصرف ملکی تمرکز کرده اند و در ادامه در قیاس با مدل ویتون تاثیرپذیری این دو بازار از همدیگر را نشان دادهاند و ثابت کردهاند
که قیمت اجاره روندهایی مشابه قیمت مسکن طی میکند ] .[۰3آتفی اعتقاد دارد که در سمت تقاضا ،پارامترهای تاثیرگذار
بسیاری مانند قیمت نسبی خانه ،انتظار تغییرات قیمت در آینده ،درآمد ملی ،نقدینگی ،بازار اعتباری خانه ،نرخ بازده داراییهای
فعلی در اقتصاد و جمعیت وجود دارد ] . [3نیک فرجام و همکاران معتقدند که دو نوع تقاضا در بازار مسکن وجود دارد .نوع اول
افرادی که دارای منزل هستند و برای سرمایه گذاری اقدام به خرید کردهاند و دیگر افرادی که تا کنون متقاضی اجاره بودند و
اکنون برای نیاز خود ،به بازار تقاضای خرید وارد شدهاند ].[۰4مالمیر قیمت خانه را بر اساس تورم ،نقدینگی ،هزینه ساخت و
ساز ،منابع مالی ،یارانهها و جمعیت بررسی کرده است ][1
در این میان پژوهش هایی که به صورت مستقیم در ارتباط با بازار اجاره باشند ،نه تنها در ایران ،بلکه در سطح بینالمللی
معدود میباشند .علاوه بر ویتون اسکیناسی و همکاران در مطالعه بازار اجاره مسکن نشان دادند که برخلاف بازار خرید و فروش
مسکن به این دلیل که صرفا یک ماهیت مصرفی دارد ،دچار روند پرنوسان و شوک آور از سمت تقاضا نیست ].[۰۲

 -3مدلسازی،بررسی و تحلیل داده ها
 -0-3فرضیه دینامیکی و نمودار زیرسیستمها
قیمت اجاره مطابق رابطه ( )1از دو عامل اصلی تاثیر میپذیرد .قیمت مسکن ( )Rو دیگری هزینه استفاده از مسکن(.[3] )i
𝑅
𝑖

رابطه ()1

=𝑝

خود قیمت مسکن نیز از برهم کنش تقاضای مسکن ملکی و عرضه آن شکل میگیرد .تفاوت مسکن با سایر کالاهای
اقتصادی در این است که دو بخش تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه ای توامان در تقابل با بخش عرضه قیمت مسکن را تعیین
میکنند .[1] .هزینه استفاده از مسکن نیز از اجزایی مانند نرخ استهلاک ،نرخ بهره ،نرخ مالیات و نرخ منفعت سرمایه تشکیل
شده است و تغییر هریک میتواند تعادل جدیدی در بازار مسکن به وجود آورد] .[3از طرف دیگر برای قیمت کالای خانه استیجاری
یا همان قیمت اجاره نیز میتوان گفت که در اثر تعامل بین تقاضای اجارهای و عرضه اجارهای شکل میگیرد ] .[3همچنین
تقاضای این بازارها نیز بریکدیگر اثر دارند .به عنوان مث ال با افزایش قیمت مسکن و ناتوانی خانوارها برای خرید مسکن تقاضای
آنها از ملکی به استیجاری تغییر میکند .شماتیک کلی مساله در شکل  3آورده شده است.
برای بررسی این مدل از متغیرهای درونزایی مانند عرضه مسکن اجارهای ،تقاضای مسکن اجارهای ،نرخ اجاره  ،عرضه مسکن
ملکی ،تقاضای مسکن ملکی ،موجودی مسکن ،جمعیت و  ...و متغیرهای برونزایی مانند قیمت تمام شده مسکن ،نرخ تورم ،نرخ
مالیات ،نرخ استهلاک ،نرخ بهره ،بعد خانوار و  ...استفاده شده است.
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شکل 3نمودارزیرسیستم

 -2-3حلقه های علی و معلولی
 -0-2-3حلقه عرضه
با توجه به شکل  ،1-4مشاهده می شود که با افزایش قیمت مسکن ،مبلغ اجاره پرداختی با ضریب مشخص نرخ اجاره که
خود متاثر از نرخ بهره ،تورم و نرخ استهلاک میباشد ،افزایش مییابد] .[3با افزایش مبلغ اجاره پرداختی ،تمایل به اجاره دادن یا
عرضه املاک استیجاری به قصد سود بیشتر ،افزایش پیدا میکند و با توجه به ثابت بودن مجموع عرضه املاک به صورت استیجاری
و ملکی ،با افزایش عرضه استیجاری ،شاهد کاهش عرضه ملکی خواهیم بود .در نتیجه کاهش عرضه ملکی ،قیمت مسکن افزایش
خواهد یافت و حلقه مثبت عرضه تکمیل خواهد شد.
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نرخ بهره
نرخ تورم

نرخ استهالک

+
نرخ اجاره
+

+
+

+
مبلغ اجاره پرداختی
+

عرضه استیجاری +
تعداد مسکن اجاری و
ملکی
حلقه عرضه

عرضه ملکی

قیمت مسکن

+

شکل  -4حلقه عرضه

 -2-2-3حلقه تقاضا
تاثیرات تقاضای مسکن بر روی قیمت مسکن در شکل  ۰-4مشاهده میشود .همانطور که گفته شد ،افزایش قیمت مسکن،
افزایش مبلغ اجاره پرداختی را به همراه دارد .در این حلقه ،تاثیر منفی افزایش مبلغ اجاره پرداختی بر روی تقاضای املاک
استیجاری مورد بررسی قرار میگیرد .در ادامه ،با کاهش تقاضای املاک استیجاری ناشی از افزایش اجاره بها ،تمایل به خریداری
مسکن که به صورت تقاضای ملکی در حلقه آورده شده است ،با توجه به ثابت بودن مجموع تقاضای استیجاری و ملکی ،افزایش
مییابد و این افزایش تقاضا ،منجر به افزایش قیمت مسکن میشود .بدین ترتیب حلقه مثبت تقاضا تکمیل میشود.
نرخ بهره

تورم

+

+
+
نرخ اجاره

تقاضای استیجاری

+
مبلغ اجاره پرداختی
+

تقاضای کل

+

تقاضای ملکی

قیمت مسکن

شکل  -1حلقه تقاضا
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 -3-2-3حلقه جمعیت
یکی از مهمترین مسائل در بازار عرضه و تقاضای مسکن ،جمعیت نمونه مورد بررسی و به صورت خاص تعداد مسکن مورد
نیاز برای جمعیت مورد نظر میباشد .در شکل  3-4مشاهده میشود که با افزایش قیمت مسکن ،تمایل به مهاجرت به شهر مورد
بررسی کاهش مییابد .با توجه به این که نرخ خالص مهاجرت همانند نرخ مرگ و میر و نرخ زاد و ولد ،یکی از عوامل تشکیل
دهنده تغییرات در جمعیت میباشد ،با کاهش آن ،جمعیت کاهش یافته و با توجه به این که تقاضای کل در واقع حاصل تقسیم
جمعیت بر بعد خانوار میباشد ،با کاهش جمعیت شهر مورد بررسی ،تقاضای کل کاهش مییابد .همانطور که پیشتر توضیح داده
شد ،با کاهش تقاضای کل ،تقاضا برای خرید ملک یا تقاضای ملکی نیز کاهش یافته و بر این اساس ،قیمت مسکن کاهش مییابد.
بنابراین حلقه منفی جمعیت تکمیل میشود.
+

تقاضای ملکی
+
قیمت مسکن

تقاضای کل
بعد خانوار

 +حلقه جمعیت

نرخ زاد و ولد

نرخ خالص مهاجرت

جمعیت
- +

+

نرخ مرگ و میر

شکل  -1حلقه جمعیت

 -4-2-3حلقه موجودی مسکن
نرخ افزایش موجودی مسکن حاصل تفریق خانه های درحال ساخت یا نرخ ساخت و ساز خانههای جدید و تخریب خانههای
قدیمی یا نرخ استهلاک می باشد .از طرفی با توجه به تقاضای کل که در حلقه بالا توضیح داده شد ،تفاوت میان تقاضای کل
مسکن و نرخ ساخت و ساز خانههای جدید را تعیین میکند .بدین ترتیب حلقه منفی موجودی مسکن که در شکل  4-4مشاهده
می کنید تکمیل میشود.
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تقاضای کل

اختالف موجودی و تقاضای

-

مسکن

نرخ ساخت و ساز

+

خانه های جدید
حلقه موجودی مسکن

موجودی مسکن

+

نرخ استهالک

شکل  -7حلقه موجودی مسکن

 -1-2-3حلقه خانههای خالی
موجودی مسکن کل ،یا به صورت ملکی و استیجاری در اختیار متقاضیان قرار میگیرد و یا به قصد سفته بازی ،به دسته
خانههای خالی اضافه میگردد .در این حلقه مشاهده میشود که با افزایش تعداد خانههای خالی و با توجه به ثابت بودن مجموع
خانههای خالی و ملکی و استیجاری ،تعداد خانههای بازار اجاره و تملیک کاهش مییابد .بر این اساس ،عرضه خانههای ملکی نیز
کاهش یافته و به تبع آن قیمت مسکن افزایش مییابد .با افزایش قیمت مسکن ،نرخ تورم مسکن افزایش مییابد .با توجه به
افزایش یافتن تفاوت نرخ تورم مسکن و نرخ بهره ،تمایل مالکین به خالی نگاه داشتن خانههای خود به قصد سفته بازی افزایش
مییابد و ضریب خانههای خالی را بیشتر میکند .به این ترتیب ،تعداد خانههای خالی افزایش مییابد .بنابراین حلقه مثبت
خانههای خالی که در شکل  ۲-4مشاهده می کنید تکمیل میشود.
موجودی مسکن

+
عرضه خانه های خالی +

-

+
تعداد مسکن اجاری و
ملکی

تمایل به خالی نگاه داشتن

+
عرضه ملکی

خانه ها

حلقه خانه های خالی

-

+
نرخ تورم مسکن

قیمت مسکن

+
شکل  -8حلقه خانههای خالی
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 -1-2-3ضریب تمایل به اجاره كردن
برای ارتباط دادن تقاضای استیجاری و ملکی و همینطور عرضه استیجاری و ملکی ،ضرایب تمایل به اجاره کردن و تمایل
به اجاره دادن تعریف شدهاند [3].این ضرایب نشان میدهند که در شرایط مشخص ،آیا تمایل جامعه در بازار تقاضا و عرضه به
سمت اجاره میباشد یا به سمت تملیک.عوامل سازنده این ضریب را در شکل  0-4مشاهده می کنید.

نرخ بهره
قیمت مسکن

جذابیت خرید

هزینه نگهداری مسکن
استیجاری
+
+
ضریب تمایل به اجاره
کردن

هزینه نگهداری مسکن
ملکی

+

جذابیت اجاره کردن

تقاضای استیجاری +
شکل  -9ضریب تمایل به اجاره كردن

 -3-3نمودار جریان
این مدل  4متغیر حالت دارد .متغیرهای حالت اصلی این مدل ،متغیرهای موجودی مسکن و جمعیت هستند .دو متغیرحالت
دیگر یعنی متغیر حالت تورم مسکن و نرخ تورم برای محاسبه حالت تجمعی نرخ خالص این دو مفهوم مورد استفاده قرار گرفتهاند.
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به عنوان مثالی ازچگونگی ارتباطات کمی متغیرها میتوان به یکی از اصلیترین متغیرهای مدل یعنی قیمت مسکن اشاره
کرد .برای فرموله کردن قیمت مسکن از تفاضل تقاضای خرید و عرضه فروش مسکن استفاده شده است .این تفاضل به عنوان
ضریبی از هزینه به عنوان قیمت مسکن استفاده شده است.
برای محاسبه قیمت اجاره هم همانطور که در بخش  3-1آورده شده است فرض شده است که قیمت اجاره از دو عامل
قیمت مسکن و نرخ اجاره اثر میپذیرد(رابطه .)1

-4اعتبارسنجی
مدلهای سیستم دینامیکی همیشه با توجه به یک هدف معین ساخته میشود .بنابراین نمیتوان به سادگی گفت که مدل
کاملا درست است یا غلط اما می توان اعتبارآن را در یک مقیاس پیوسته مورد بررسی قرار داد .در ادامه اعتبار مدل با استفاده از
دادههای تاریخی و همچنین تست شرایط حدی بررسی شده است.
-0-4داده های تاریخی:
برای این تست تاثیر فرمولها و معادلات در برابر سیستم واقعی قرار میگیرد.در واقع نمودارهای حاصل از مدل ساخته شده
توسط ونسیم با نمودارهای حاصل از دادههای تاریخی مقایسه میگردد .در ادامه نمودارهای مربوط به این آزمون برای قیمت
مسکن و قیمت اجاره آورده شده است:

شکل  -00آزمون اول اعتبارسنجی(قیمت مسکن)

081

SYSTEMDYNAMIC02_017

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109

شکل  -02آزمون اول اعتبارسنجی(قیمت اجاره)

-2-4تست شرایط حدی:
برای این آزمون نرخ استهلاک برابر یک قرار داده شد و فرض شد که هر سال همهی خانهها مستهلک میشوند .رفتار
متغیرهای قیمت مسکن و قیمت اجاره در این حال در شکلهای ( )13و ( )14آمده است .همانطور که انتظار میرود با استهلاک
زود هنگام مسکن ارزش آن افت می کند .در مقابل تمایل موجر به کسب همه بهره انتظاری از دارایی فقط در یک سال ،باعث
افزایش شدید قیمت اجاره میشود.

شکل-03آزمون دوم اعتبارسنجی (قیمت مسکن با نرخ استهلاک=)0
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شکل -14آزمون دوم اعتبارسنجی(قیمت اجاره با نرخ استهلاک=)1

-1تجزیه و تحلیل سیاست ها
 -0-1سیاست اول :افزایش اجارهبها به صورت چندساله
در این سیاست با فراهم کردن شرایط برای انعقاد قراردادهای استیجاری با مدت زمان بیش از یک سال ،موجر ملزم میگردد
تا هزینه اجاره را براساس نرخ اجاره سال اول قرارداد تعیین نماید .در این شرایط ،نرخ اجاره هر چندسال یک بار محاسبه شده و
قیمت اجاره را دستخوش تغییر میکند .برای بررسی این سیاست در مدل ،مدت زمان قراردادها پنج ساله فرض گردید و نتایجی
مطابق شکل ( )1۲و ( )10به دست آمد.

شکل -1۲سیاست اول ،تاثیراجاره بها چند ساله بر سهم هزینه مسکن در درآمد خانوار
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شکل  -10سیاست اول،تاثیر اجاره بها چند ساله بر قیمت اجاره

همانطور که در شکل ( )1۲مشاهده می شود ،با ملزم نمودن موجر به عقد قراردادهای پنج ساله ،سهم هزینه مسکن از
درآمد خانوار در بازههایی از زمان تا حدود  1۲درصد افزایش و در بازههایی از زمان تا ۲درصد کاهش یافته است .بنابراین اطلاعات،
به نظر میرسد که در شرایط بررسی شده ،اعمال این سیاست به نفع مستاجران نبوده و سهم هزینه مسکن را در درآمد خانوارها
به صورت میانگین افزایش خواهد داد.
 -2-1سیاست دوم .پرداخت یارانه اجاره بها
بر اساس این سیاست ،دولت موظف می گردد که درصدی از هزینه اجاره را به مستاجران پرداخت نماید و به این ترتیب،
درآمد متوسط ماهیانه آن ها را افزایش دهد .بنابراین ،سهم هزینه مسکن از درآمد خانوارها کاهش مییابد .در نتیجه تمایل به
اجاره و تقاضای استیجاری افزایش و تقاضای ملکی کاهش مییابد .مطابق انتظار این کاهش تقاضا باعث کاهش قیمت مسکن و
در نهایت کاهش قیمت اجاره میشود .مطابق شکل ( )11مشاهده میشود که با اعمال یارانه 1۲درصدی به مستاجران ،سهم
هزینه مسکن از درآمد ،در بیشترین حالت تا ۲درصد کاهش خواهد یافت .با توجه به هزینههای بالای این سیاست برای دولت در
مقابل بهبود اندک معیشت مستاجران ،اجرای این سیاست اقتصادی به نظر نمیرسد.

شکل  -11سیاست دوم،تاثیر یارانه اجارهبها بر سهم اجاره در درآمد خانوار

083

SYSTEMDYNAMIC02_017

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109

شکل  -11سیاست دوم ،تاثیر یارانه اجاره بها بر قیمت اجاره

 -3-1سیاست سوم .تخصیص مشوق مالیاتی برای عرضه خانههای استیجاری
در این سیاست ،کاهش مالیاتهای دولتی برای افرادی که خانههای خود را به صورت استیجاری در اختیار شهروندان قرار
می دهند ،به عنوان روشی برای کاهش سهم مسکن از درآمد خانوارها مورد استفاده قرار میگیرد .به این ترتیب ،با افزایش تمایل
به اجاره دادن ،عرضه خانههای استیجاری افزایش و عرضه خانههای ملکی کاهش خواهد یافت .بنابراین قیمت مسکن و همچنین
قیمت اجاره کاهش خواهد یافت .با توجه به شکل ( ، )13مشاهده میشود که با کاهش  ۲درصدی مالیات بر اجاره موجران،
می توان سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار را تا حدود 1۲درصد کاهش داد .بنابراین به نظر میرسد که این سیاست میتواند
سیاست تاثیرگذاری برای کمک به مستاجران باشد.

شکل  -09سیاست سوم،تاثیر مشوق مالیاتی بر سهم هزینه اجاره بر درآمد خانوار
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شکل -21سیاست سوم ،تاثیر مشوق مالیاتی بر قیمت اجاره

 -4-1سیاست چهارم .افزایش عمر مفید ساختمانها
در این سیاست سازندگان ساختمان ملزم میشوند با استفاده از تکنولوژیهای بهروز ساخت ،حفظ استاندارهای بالا در
انتخاب مصالح و فرآیند ساختوساز واحدهای مسکونی ،عمر مفید ساختمانها را افزایش دهند .به این ترتیب با افزایش عمر
ساختمانها ،نرخ استهلاک ساختمانها کاهش یافته و در هر بازه زمانی ،تعداد ساختمانهای در دسترس افزایش مییابد .در این
صورت قیمت مسکن و قیمت اجاره کاهش مییابد .با اعمال این سیاست در مدل دینامیکی ،مطابق شکل ( ، )۰1مشاهده میشود
که با افزایش عمر ساختمانها از  ۰۲به  ۰۲سال ،سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار ،در کمترین حالت ۲درصد کاهش مییابد.
همچنین قیمت اجاره نیز به دلیل افزایش تمایل به اجاره دادن کاهش خواهد یافت.

شکل  -20سیاست چهارم ،تاثیر افزایش عمر ساختمانها در سهم هزینه اجاره بر درآمد خانوار
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شکل  -22سیاست چهارم ،تاثیر افزایش عمر ساختمان ها بر قیمت اجاره

 -1-1سیاست پنجم .در نظر گرفتن مالیات بر خانههای خالی
خالی نگاه داشتن خانهها توسط مالکان به منظور کسب سود از طریق خرید و فروش آن در سالهای آتی باعث میشود که
عرضه خانههای ملکی و استیجاری کاهش یافته و به این ترتیب قیمت مسکن و همچنین قیمت اجاره افزایش پیدا کند و در
نهایت منجر به افزایش تورم مسکن خواهد شد .با در نظر گرفتن این سیاست مشاهده میشود با اینکه در مقاطعی باعث کاهش
قیمت مسکن و اجاره میشود ،اما در نهایت تفاوت چندانی ایجاد نمیکند و سیاست کماثری است.

شکل  -23سیاست پنجم ،تاثیر مالیات بر خانههای خالی در سهم اجاره بر درآمد خانوار
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شکل  -24سیاست پنجم ،تاثیر مالیات بر خانههای خالی در قیمت اجاره

همانطور که در شکل ( )۰3مشاهده میشود ،با در نظر گرفتن مالیات 1۲درصدی برای مالکان خانههای خالی ،میتوان
حداکثر تا ۲درصد سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار را کاهش داد.

 -1جمع بندی و نتیجه گیری
با توجه به اهمیت بازار اجاره به عنوان تامینکننده مسکن بخش زیادی از جامعه و عدم تعادلهای موجود در آن سعی شد
که مدل مفهومی عوامل تاثیرگذار بر بازار توسعه یابد .پس از این مرحله و با کمیسازی مدل مذکور صحت نتایج از طریق قیاس
با دادههای تاریخی و ش رایط حدی اعمال شده بر آن آزمون شد .در نهایت پنج سیاست استفاده شده در تجربه کشورهای مختلف
اعمال شد و بنا بر این سیاستها  ،مشاهده شد که برخی سیاستهای پیشنهادی ،نه تنها تاثیر مثبتی برای کاهش قیمت مسکن،
قیمت اجاره و در نهایت سهم هزینههای مسکن از درآمد خانوار نداشتهاند ،بلکه در مقاطعی باعث افزایش این موارد نیز میشوند.
در نهایت در میان  ۲سیاست پیشنهاد شده ،سیاست تخصیص مشوق مالیاتی برای موجرین و سیاست افزایش عمر مفید
ساختمانها به عنوان موثرترین سیاستها معرفی میگردند .به طوری که با افزایش عمر ساختمانها از  ۰۲به  ۰۲سال ،سهم
هزینه مسکن از درآمد خانوار ،حداقل ۲درصد کاهش مییابد .برای نیل به این ،دولت میبایست علاوه بر افزایش نظارتهای خود
بر امر ساخت و ساز ،استاندارهای سختگیرانهتری نیز برای سازندگان در نظر بگیرد .همچنین دولت میبایست شرایط بیشتر شدن
ارتباط صنعت و دانشگاه را با هدف ارتقای صنعت ساخت و ساز و به تبع آن افزایش عمر مفید ساختمانها ،ایجاد نماید.

تشکر و قدردانی
نویسندگان مایلند از سرکار خانم پرنیان هاشمی و جناب آقای اوستا شادلو جهت کمک در مراحل نگارش مطلب تشکر
کنند.
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بررسی تاثیر آلودگی هوا بر میزان سلامت افراد با رویکرد پویایی شناسی
(مطالعه موردی :شهر تهران)
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چکیده
در سالهای اخیر رشد روزافزون آلودگی هوا در کلانشهرها در کل دنیا این امر را به یک چالش جدی تبدیل کرده و
اثرات منفی آن در حوزههای مختلف اجتماعی ،زیست محیطی و اقتصادی بروز نموده است .بیشک یکی از اثرات منفی و
جدی آلودگی هوا ،افزایش شمار بیماران ناشی از آن است .این تحقیق بهدنبال بررسی اثرات آلودگی هوا بر سلامت مردم
با رویکرد تحلیل سیستمی میباشد .فرضیه های پویا بههمراه نمودارهای علیمعلولی و حالت-جریان برای این منظور
وضع گردیده شده است .نتایج مدل پیشنهادی نشان میدهد که توسعه حمل و نقل عمومی و فضای سبز ،و نیز
فرهنگسازی به منظور کاهش استفاده از خودروی شخصی میتوانند سیاستهای پویای کارآمدی جهت خروج از بحران
آلودگی هوا و متعاقبا کاهش تعداد بیماران ناشی از آن محسوب گردند.
واژههای كلیدی :آلودگی هوا ،پویایی های سیستم ،سیستم سلامت

 -1مقدمه
تحقیقات نشان می دهد هر فرد روزانه تقریبا به  0کیلوگرم مواد غذایی و  2لیتر آب نیاز دارد .در صورتی که در هر شبانه
روز احتیاج به بیش از  01کیلوگرم هوا می باشد .از این رو بخوبی می توان دریافت که با حداقل  01کیلوگرم یا بعبارتی 22
متر مکعب هوا چه مقدار مواد خارجی ،ذرات گرد و غبار و موجودات ذره بینی ممکن است از راه ریه ها به بدن وارد شود]0[.
هوا گازی است بی رنگ ،بی بو و مخلوطی از عناصری مانند ازت ،اکسیژن ،هیدروژن ،گاز کربنیک ،آرگون ،نئون ،هلیوم،
کریپتون ،زنون و مقداری بخار آب و گاز آمونیاک .هوا نیز مانند سایر منابع محیط زیست دارای ظرفیت محدود است و تحمل
تخلیه مواد زائد و سمی مختلف را در حدی که امروزه بشر به آن تحمیل کرده است ندارد .هرگونه تغییر در ویژگی های
فیزیکی و شیمیایی عناصر تشکیل دهنده هوا را "آلودگی هوا" می گویند که از منابع مختلف طبیعی و مصنوعی ایجاد می
 0استاد گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه غیرانتفاعی ایوان کی
 2و * مربی ،دانشگاه غیرانتفاعی ایوان کی
 3دانشجوی دکتری مهندسی صنایع ،دانشگاه غیرانتفاعی ایوان کی
 2دانشجوی دکتری مهندسی صنایع ،دانشگاه غیرانتفاعی ایوان کی
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شود .آلودگی هوای ناشی از منابع طبیعی حتی قبل از زندگی انسان بر روی زمین وجود داشته ،اما فعالیت های انسان به
مقدار آن افزوده است به نحوی که در بعضی مواقع میزان آلودگی هوا به قدری افزایش می یابد که سلامتی و حیات موجودات
زنده را تهدید می کند ] ، [2حتی در بعضی کشورها تعداد افرادی که در اثر همین عامل جان خود را از دست می دهند بیشتر
از قربانیان سوانح رانندگی است ] .[3بنابر آئین نامه اجرایی جلوگیری از آلودگی هوا که اقتباسی از تعریف سازمان جهانی
بهداشت به شمار می آید  " ،آلودگی هوا" عبارت است " :از وجود یک یا چند ماده آلوده کننده در هوای آزاد به مقدار و مدتی
که کیفیت آن را به طوریکه مضر به حال انسان ،حیوان ،گیاه و ابنیه باشد ،تغییر دهد [0] ".منبع اصلی آلودگی را نیز می
توان به طور کلی به دو بخش مجزا تقسیم نمود:
اول :آلودگی هایی که منشاء طبیعی دارند.
دوم :آلودگیهای غیر طبیعی که مستقیما در اثر دخالت های انسان به وجود می آیند.
در حالت اول :برای مثال می توان به خارج شدن ترکیبات گوگردی از دهانه های آتشفشان ها و یا متصاعد شدن متان و
گازهای گوگردی از برخی مناطق باتلاقی اشاره نمود .اغلب آلودگی های طبیعی در یک نقطه متمرکز نمی شوند و به تدریج
رقیق شده و بی ضرر می شوند .ولی آلودگی های غیر طبیعی که منشاء انسانی دارند ) مثل مصرف سوخت های فسیلی (
اغلب به صورت ترکیبات شیمیایی هستند که از این طریق تجزیه نمی شوند و مدت زمان بیشتری لازم است تا اثر زیان بار
آنها از میان برود ].[2
در ادامه اشاره ای به بخش های مختلف مقاله هر چند به صورت مختصر خواهیم داشت .در بخش  2اشاره ای به آلاینده
های هوای شهرها (ناشی از سیستمهای حمل و نقل) و تاثیر آن بر سلامت افراد خواهیم داشت .در بخش سوم تأثیر آلودگی
هوا بر سلامت انسان را تشریح خواهیم کرد .در بخش های بعدی تأثیر عوامل مختلف بر آلودگی هوا از جمله تأثیر فضای سبز،
مترو ،جمعیت و شهرنشینی بررسی خواهیم کرد .سپس روش تحقیق و روابط علی و معلولی و حلقه های بازخوران را تشکیل
خواهیم داد .در نهایت نمودار حالت -جریان را رسم و سپس با استفاده از نرم افزار ونسیم به حل مدل خواهیم پرداخت .اعتبار
سنجی مدل نیز با استفاده از روش های علمی انجام خواهد گرفت.

 -2آلاینده های هوای شهرها (ناشی از سیستمهای حمل و نقل) و تاثیر آن بر سلامت افراد
آلاینده های اصلی هوای شهرها را میتوان به صورت زیر دسته بندی نمود:
) (COمونوکسیدکربن:گازی است ،بیرنگ و بو که بیشتر در اثر احتراق ناقص سوخت های فسیلی تولید می شود .وسایل
نقلیه موتوری بزرگترین سهم را در تولید این آلاینده به خود اختصاص می دهند [1] .در صورتیکه درصد این آلاینده به در
هوا به بیش از  31تا  11میلی گرم در متر مکعب هوا برسد خطرناک بوده و بر هموگلوبین ها اثر می گذارد .هم چنین به
سلسله اعصاب مرکزی آسیب رسانده و سردرد و گیجی ،کم هوشی و کم حواسی را بدنبال دارد[6] .
( )O3ازن  :یکی از چالش برانگیزترین آلاینده ها است که اساسا توسط منبعی به محیط منتشر نمی شود .بلکه به
وسیله واکنش های موجود بین آلاینده های اتمسفر تولید میشود و به همین علت ،این آلاینده را از نوع ثانویه می نامندO3 .
مراحل انزال بافت ریوی را تسریع می کند ] .[6آلایندههای اولیه ای که در شکل گیری ازن شرکت دارند ،از طریق خودروها و
دیگر آلاینده های صنعتی تولید می شوند که شامل اکسیدهای نیتروژن و مجموعه هیدروکربن ها می باشد.
) (PMذرات معلق  :به هر ماده ای به جز آب خالص که به صورت مایع یا جامد در اتمسفر تحت شرایط نرمال در اندازه
میکروسکوپی یا زیر میکروسکوپی اما بزرگتر از ابعاد ملکولی موجود باشد ذرات معلق میگویند .یک توصیف کامل از ذرات
موجود در جو نیازمند تعیین موارد ذیل می باشد:
(الف) غلظت (ب) اندازه (ج) ترکیب شیمیایی (د) فاز(مایع یا جامد) .این ذرات به دو دسته کوچکتر یا مساوی 1/2میکرون و
کوچکتر یا مساوی  10میکرون تقسیم میشوند ] .[1دسته دوم می توانند با عبور از سیستم تنفسی ،به بدن آسیب وارد نمایند.
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) (NOxاکسیدهای نیتروژن  :توسط ژنراتورها ،نیروگاه ها و خودروهای موتوری تولید می شود .این آلاینده عامل
برونشیت و دیگر بیماریهای ریوی است.
آزبست :جزء مهم ترین آلاینده های خطرناک و ناشی از لنت ترمز وسایل نقلیه است که اثرات سویی بر سلامت روان دارد.
][ 7
مطالب فوق و همچنین افزایش انواع آلاینده ها در هوا به دلایل گوناگون  ،از دلایل روند روزافزون آلودگی هوا می باشد ؛
این امر موجب بروز و تشدید انواع امراض جسمی  ،روحی و روانی در افراد مختلف و در رده های مختلف سنی شده است ،
مانند نوزادانی که با نارسایی ها و مشکلات مادرزادی بدنیا می آیند  ،اختلالات یادگیری و تکلم در کودکان  ،عدم رشد ذهنی
کافی و مناسب برخی از افراد  ،افسردگی و ...که این بیماری ها  ،پویایی و نشاط را از مردم جامعه سلب میکند.
درصورت ادامه این روند  ،در آینده ای نه چندان دور می بایست شاهد هزینه های سنگین و بودجه های گزافی که جهت
درمان افراد  ،مجهز و بروز نمودن تجهیزات پزشکی و تهیه دارو روانه بخش بهداشت و درمان می شود  ،باشیم .و متعاقبا این
مسئله می تواند باعث عدم تخصیص بودجه کافی به سایر بخش ها و عدم پیشرفت در سایر زمینه ها در کشور شده و دستیابی
به توسعه پایدار را با تاخیر مواجه نماید .لذا نوآوری صورت گرفته در این پروژه نسبت به پژوهش های پیشین  ،آن است که
بطور ویژه و خاص به تاثیر آلودگی هوا بر سلام ت افراد پرداخته شده و اهرم های کنترلی درجهت به حداقل رساندن میزان
آلاینده های موجود در هوا مانند سیاست فرهنگ سازی به منظور کاهش استفاده از خودروی شخصی و سیاست توسعه فضای
سبز بصورت دینامیکی بررسی و معرفی گردیده اند.

 -3تاثیر آلودگی هوا بر سلامت انسان
مطالعات بسیاری به منظور بررسی ارتباط بین آلودگی محیط زیست و سلامت انجام شده است؛ نتایج حاکی از آن است
که سطح تاثیرگذاری آلودگی های زیست محیطی بر سلامت انسان ،به فاکتورهای اجتماعی-اقتصادی ،میزان مراقبت های
مربوط به بیماری های واگیردار و نشر آلودگی زیست محیطی بستگی دارد [8-01] .همچنین آلودگی هوا رابطه مثبت و
معناداری با هزینه های سلامت شخصی و عمومی افراد جامعه دارد ] .[00هنگامی که ذرات آلوده در هوا از راه های مختلف
وارد بدن شده و از طریق سیستم گردش خون وارد مغز میشود  ،باعث بروز سردرد  ،وقتی وارد سیستم اعصاب و روان میشود
همچنین باعث کاهش آستانه تحمل افراد و پرخاش گری میشود .علاوه بر این موارد  ،تیرگی و چروک پوست  ،ریزش مو  ،دل
درد  ،نفخ و سایر بیماری های مزمن از دیگر علائم ناشی از آلودگی هواست .آلودگی به دو گونه بر مغز اثر میگذارد  :قابل
برگشت و غیر قابل برگشت .ضمن ای نکه کودکان در بسیاری موارد بدلیل کمبود اکسیژن دچار اختلال در توجه  ،تمرکز و
حافظه و حتی در تکلم می شوند .در بزرگسالان و بویژه افراد مسن مشخص شده است که آلودگی هوا خطر لخته شدن خون در
عروق مغزی و احتمال سکته مغزی را بطور قابل توجهی بالا می برد .سطح فعالیت های مغزی افراد بزرگسال هم در آب و هوای
آلوده افت پیدا میکند .احساس گیجی و خستگی  ،تشدید سردردهای میگرنی  ،افزایش استرس ها و فشارهای روحی  ،افت
قابلیت های تفکر همگی از علائم کاهش اکسیژن رسانی به مغز در آلودگی هوا هستند[7].تاثیر آلودگی هوا بر روی قسمت های
مختلف بدن به شرح زیر میباشد :مغز  :آلودگی هوا موجب کاهش توانایی ذهنی و آسیب سیستم عصبی  ،سردرد  ،کاهش
هوشیاری و حتی مرگ می شود .قلب و عروق  :تاثیر نامطلوب بر سیستم عروقی و گردش خون شکم و سبب بروز دردهای
شکمی .دهان و حلق و بینی  :آسیب به بافت بینی  ،سینوس ها و مخاط تنفسی  ،آسیب پذیر کردن بدن در مقابل بیماری ها
به خصوص آلرژی به مواد حساسیت زا .ریه  :بیماری های ریوی  ،سرطان ریه و مرگ زودرس  ،تنگی نفس .باروری و جنین :
تغییرات کروموزومی  ،ایجاد ناباروری در مردان[02] .
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 -4تاثیر فضای سبز بر كاهش آلودگی هوا
فضای سبز بعنوان یکی از ارکان های مهم در برنامه ریزی و مدیریت شهری  ،اثرات قابل توجهی در کنترل و بهبود هوای
شهرها دارا می باشد .طبق تحقیقات انجام شده همبستگی معناداری بین غلظت سرب با پوشش گیاهی در نواحی شهری وجود
دارد که بیانگر این مطلب است که گیاهان سرب را از هوا جدا کرده و در خاک تثبیت میکنند .هم چنین فضای سبز با کاهش
دما و افزایش رطوبت و در نهایت کاهش پدیده جزیره حرارتی و نیز کاهش روان اب  ،در ارتقاء سطح آسایش شهروندان و در
نهایت پایداری محیط شهری موثر خواهد بود ؛ از این رو فضاهای سبز  ،ریه های تنفس شهرها به شمار می آیند .خانم احمدی
مسعود و همکاران در مقاله ای از نوع مروری  ،به نقش و اهمیت فضای سبز در کنترل آلودگی هوای شهرها و هم چنین به
بررسی مهم ترین اثرات فضای سبز در کنترل آلودگی هوای شهری (که عبارتند از  :کاهش آلودگی های محیطی  ،کاهش
میزان سرب  ،تغییر میکرو کلیما  ،آلودگی هوا  ،تولید اکسیژن و )...پرداخته اند[2] .

 -5تاثیر مترو بر كاهش آلودگی هوا
حمل و نقل شهری در ایران و علی الخصوص شهر تهران که عمدتا با وسایل نقلیه شخصی شهروندان حاصل می شود باعث
آلودگی صوتی و آلودگی هوای شهر شده است .آلودگی تأثیراتی در زندگی انسانها اعم از خردسال و بزرگسال دارد که این امر
مسئولین را به فکر واداشته تا برای این معضل راهکارهایی بیاندیشند .دکتر منتظری و مهندس درویشی پس از بررسی
وضعیت آلودگی هوا و مشخص نمودن بخش های مختلف ایجاد کننده آلودگی هوا در شهرها ،با بیان مزایای کیفی مترو (
افزا یش سرعت حمل و نقل  ،کاهش مدت زمان سفر روزانه  ،بهبود روابط اجتماعی  ،آسایش و آرامش ،افزایش نظم اجتماعی ،
کاهش تراکم ترافیک  ،ایمنی و تسهیل در سفرهای درون شهری )  ،میزان صرفه جویی های صورت پذیرفته در هزینه های
شهری در اثر بهره برداری از خطوط متروی تهران و حومه ( مانند کاهش هزینه اتلاف وقت مسافرین  ،کاهش هزینه های
بهداشت  ،درمان و نظافت ناشی از آلودگی هوا  ،کاهش هزینه استهلاک و لوازم یدکی خودروها  ،کاهش هزینه خسارات
تصادفات و کاهش هزینه تعمیر و نگهداری معابر شهری ) و محاسن استفاده از مترو ( از جمله اینکه ترافیک مسافران مترو با
ترافیک شهری گره نمی خورد و در حقیقت مترو باری را از دوش خیابان های شهر برداشته و به زیر زمین می برد .همچنین
مسیرش از سایر مسیرهای شهری جدا می باشد ، ) .توسعه حمل و نقل ریلی شهری یا همان مترو را از مهم ترین راهکارها
برای معضل آلودگی هوا و به عنوان کارآمدترین سیستم حمل و نقل انبوه درون شهری مطرح می کنند .هم چنین به دلیل
حجم بالای مسافری که با مترو جابجا میشود  ،مترو را پایه سیستم حمل و نقل شهری در شهرهای بزرگ معرفی نموده و بیان
میکند که از سیستمهای حمل و نقل دیگر مانند اتوبوس و تاکسی به عنوان مکمل مترو استفاده شود .در طی سال های
گذشته ایجاد خطوط مترو در شهرهای جهان سرعت بیشتری گرفته است .این روزها در بسیاری از شهرهای جهان شهروندان
سفر درون شهری خود را با هر وسیله ای که آغاز کنند  ،بالاخره حداقل در یک مسیر از مترو استفاده میکنند .در ایران نیز
توسعه مترو بهترین عرصه خدمت رسانی به مردم در عرصه حمل و نقل درون شهری است[1].

 -6تاثیر جمعیت و شهرنشینی بر آلودگی هوا
برای جمعیت شهری تعریف واحدی وجود ندارد .طبق ماده  2قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ایران  ،شهر محل
یا مکانی است با حدود قانونی که در محدو ده جغرافیایی مشخص واقع شده و از نظر بافت ساختمانی  ،اشتغال و سایر عوامل
دارای سیمایی با ویژگی های خاص خود است  ،بطوری که اکثریت ساکنان دایمی آن در مشاغل کسب  ،تجارت  ،صنعت ،
خدمات و فعالیت های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردارند .شهر کانون مبادلات
اجتماعی  ،اقتصادی  ،فرهنگی و سیاسی حوزه نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت است .البته براساس
قانون مصوب اسفند ماه سال  0389روستاهای مرکز بخش با هر جمعیتی و روستاهای واجد شرایط چنانچه دارای  3111نفر
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جمعیت باشند نیز می توانند به شهر تبدیل شوند .اما الحاق روستاهای مجاور به شهرها و نیز تبدیل روستاهای با جمعیت بالا
به شهر باعث شده جمعیت شهرنشین دارای تعاریف متعددی باشد.
دو دیدگاه متفاوت در مورد رابطه بین رشد جمعیت شهرنشین و آلودگی محیط زیست وجود دارد :
دیدگاه نخست اشا ره میکند که تاثیر افزایش جمعیت شهری بر آلودگی محیط زیست مثبت است  ،زیرا با افزایش
شهرنشینی  ،استفاده از زیرساخت ها  ،حمل و نقل و انرژی افزایش می یابد  ،انتقال از کشاورزی به صنعت نیز باعث افزایش
آلودگی میگردد .دیدگاه دوم تاکید می کند که فرهنگ شهرنشینی باعث میشود که مصرف انرژی در شهرها نسبت به روستاها
بهینه تر شود و آلودگی کاهش یابد .در نتیجه رابطه بین رشد جمعیت شهری با آلودگی محیط زیست می تواند مثبت یا منفی
باشد.
درسال ها ی اخیر در ادبیات مربوط به ارتباط بین شهرنشینی و مسائل زیست محیطی  ،محققان بسیاری به مطالعه
مصرف انرژی و انتشار آلودگی پرداخته اند .بسیاری از محققان نشان داده اند که شهرنشینی موجب افزایش تقاضای انرژی و
انتشار آلودگی بیشتر می شود .برعکس مطالعات دیگری استدلال میکنند که شهرنشینی و شدت شهرنشینی استفاده از
زیرساخت های عمومی را بهبود می بخشد و موجب مصرف انرژی پایین تر و آلودگی کمتر میشود .آقایان فطرس و فتحی با
استفاده از روش خودرگرسیونی برداری و روش هم انباشتگی یوهانسن -یوسیلیوس ،اثرات رشد شهر و شهرنشینی را در کنار
متغیرهایی همچون مصرف انرژی و درآمد سرانه بر انتشار آلودگی برای داده های دوره زمانی  0386-0311برگرفته از بانک
مرکزی ایران  ،مرکز آمار ایران  ،و ترازنامه انرژی وزارت نیرو تحلیل می کنند .نتایج نشان میدهد که همراه با رشد شهرها و
شهرنشینی در ایران  ،تغییرات به سمت مصرف انرژی و آلودگی هوای بیشتر بوده است [03 ] .شهرنشینی با تغییرات الگوی
کاربری زم ین باعث تغییرات گسترده در چهره و کارکرد طبیعی محیط شده و با افزایش نیازهای انسانی  ،تاثیرات این تغییرات
مخرب در کنار پدیده هایی چون فقر و غیره  ،در آلودگی های گسترده زیست محیطی نمود یافته است  ،بگونه ای که هر دو
شخصیت شهری مبتنی بر شهر و شهروندان را بشدت آزرده است [02] .در ادامه به تحقیقات و مقالاتی که با "رویکرد پویایی
شناسی"  ،آلودگی هوای شهر تهران را مورد مطالعه قرار داده اند ،می پردازیم :آقای وفاآرانی و همکاران ][01با انتخاب شهر
تهران بعنوان مطالعه موردی  ،مدلی که شامل دو زیرسیستم اصلی (  -0زیرسیستم آلایندگی صنایع حومه و  -2زیرسیستم
آلایندگی حمل و نقل شهری ) ارائه داده اند .این مدل پیشنهادی تحت سه سناریوی اصلی اجرا گردیده و نشان داده شده که
تحت سناریوهای خوشبینانه می توان با اهرم های کنترلی شامل "کنترل فعالیت صنایع آلاینده حومه ای" و مهم تر از آن
"توسعه حمل و نقل عمومی" زمینه کاهش آلودگی هوای شهر تهران را در بلند مدت فراهم آورد .این در حالی است که در
سناریوی بدبینانه این اهرم ها قادر به کاهش سطح آلودگی نبوده و صرفا می توانند از افزایش بیشتر سطح آلودگی هوای شهر
جلوگیری نمایند .آقای زارعی با درنظر گرفتن ع وامل و متغیرهای موثر بر آلودگی هوا ( مانند  :مصرف انرژی  ،رشد جمعیت ،
حمل و نقل عمومی و ، ) ...مدلی برای آن طراحی و سپس با استفاده از رویکرد پویایی سیستم اقدام به شبیه سازی نموده و
درنهایت سیاست ها و استراتژی های کارایی ( مانند  :افزایش زیرساخت های حمل و نقل عمومی  ،کوچک سازی سازمان یا
خارج نمودن سازمان های بزرگ از تهران  ،دورکاری یا افزایش تجارت الکترونیکی ) را برای کاهش آلودگی هوا ارائه داده است.

-7روش تحقیق
در این پژوهش تاثیر آلودگی هوای شهر تهران بر سلامت مردم با استفاده از رویکرد تحلیل سیستم (System
) Dynamicsبررسی گشته است .مدل پیشنهادی این پروژه ،در بازه بیست ساله از سال  0381الی  0211با گامهای زمانی1
فصلی اجرا شده است .قابل به ذکر است که مدل مزبور در نرمافزار تجاری ونسیم 6پیاده و اجرا گشته است.
Time Step
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 1-7تفکر سیستمی
تغییرات روزافزون اقتصادی  ،فنی  ،اجتم اعی و زیست محیطی  ،مدیران و سیاست گذاران را مجبور میکند که با سرعت
فزاینده ای بیاموزند ؛ در حالیکه در همان زمان ،پیچیدگی سیستم هایی که در آنها زندگی می کنیم رو به افزایش است.
بسیاری از مسائل و مشکلاتی که امروزه با آنها روبرو میشویم آثار جانبی پیش بینی نشده اقدامات خودمان در گذشته است.
بسیاری از مواقع  ،سیاست هایی که برای حل مسائل مهم بکار می بندیم شکست می خورند  ،مسئله را وخیم تر میکنند و یا
حتی مشکلات جدیدی پدید می آورند .برای تصمیم گیری و یادگیری موثر در جهانی که پیچیدگی های پویای آن پیوسته در
حال افزایش است  ،لازم است که تفکر سیستمی داشته باشیم – تا بتوانیم مرزهای مدل های ذهنی خود را توسعه داده ،
ابزاری ایجاد کنیم که با استفاده از آنها بتوانیم ساختار سیستم های پیچیده و رفتار آنها را درک کنیم[07] .
 2-7تشریح مدل
 )1تعریف متغیرها:

 شاخص آلودگی هوا ) : (Air Pollution Indexمجموع وزن آلاینده های  O3 ، PM ، NOx ، COو سرب
بعنوان شاخص آلودگی هوا درنظر گرفته شده است( .واحد :کیلوگرم)
 نرخ بیمار شدن ) :(Getting Sick Rateتعداد افرادی که بدلیل آلودگی هوا در یک فصل بیمار گشته یا
بیماری آنها تشدید شده است( .واحد :فصل /نفر)
 بیماری ) :(Patientتعداد افرادی که بدلیل آلودگی هوا بیمار گشته یا بیماری آنها تشدید شده است( .واحد :نفر)

 میزان فرهنگ سازی در زمینه عدم استفاده از خودروی شخصی ) :(Culturingمنظور از فرهنگسازی ،تعداد
تبلیغات تلویزیونی است( .واحد :تعداد تبلیغات تلویزیونی)
 بودجه اختصاصی ) : (Assigned Budgetاین متغیر براساس میلیون ریال تعریف شده است و یک واحد آن
معادل  01میلیون ریال می باشد.
 استفاده از خودروی شخصی ) :(Personal Car Usageتعداد افرادی که از خودروی خود استفاده می کنند.

 میزان سرمایه گذاری روی فضای سبز ) :(Amount of Investment On Green Gardenاین متغیر
براساس میلیون ریال تعریف شده است و یک واحد آن معادل  01میلیون ریال می باشد.

 مطلوبیت حمل و نقل عمومی ) :(Utility of Public Transportationمنظور از مطلوبیت حمل و نقل
عمومی کیفیتی است که استفاده از آن را در مقابل استفاده از خودروی شخصی خواستنی مینماید .در علم
اقتصاد مطلوبیت واحد ندارد.
 تقاضای خودرو ) :(Car Demandتعداد افرادی که متقاضی خرید خوردو می باشند( .واحد :نفر)
 جمعیت ) :(Populationتعداد افراد ساکن شهر (واحد :نفر)

 نرخ تولید خودرو ) :(Car Production Rateمیزان تولید خودرو در یک فصل (واحد :فصل /تعداد خودروی
تولید شده)
 تعداد خودرو ) :(The number of Carsتعداد خودروی تولید شده
 قیمت ) :(Priceقیمت فروش خودرو در بازار (واحد :میلیون تومان)

Vensim
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جدول  . 1مشخصات متغیرهای مورد استفاده در مدل

نام متغیر

شرح

نوع

Air Pollution Index

شاخص آلودگی هوا

کمکی )(Auxiliary

Getting Sick Rate

نرخ بیمار شدن

نرخ

Patient

بیماری

انباشت )(level

Assigned Budget

بودجه اختصاصی

ثابت )(Constant

Personal Car Usage

استفاده از خودروی شخصی

کمکی )(Auxiliary

Amount of Investment
On Green Garden

میزان سرمایه گذاری روی
فضای سبز

کمکی )(Auxiliary

Utility of Public
Transportation

مطلوبیت حمل و نقل
عمومی

کمکی )(Auxiliary

Car Demand

تقاضای خودرو

کمکی )(Auxiliary

Population

جمعیت

کمکی )(Auxiliary

Car Production Rate

نرخ تولید خودرو

نرخ

The number of Cars

تعداد خودرو

انباشت )(level

Price

قیمت

کمکی )(Auxiliary

 )2توضیح لوپ های مدل ،نمودار علی معلولی ،تشریح لوپ اول

شکل  .1بخشی از لوپ اول (منفی) در نمودار علی معلولی
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با افزایش شاخص آلودگی هوا ،نرخ بیمار شدن افراد جامعه و به تبع آن تعداد بیماران افزایش می یابد .درنتیجه میزان
فرهنگ سازی در زمینه عدم استفاده از خودروی شخصی نیز افزایش می یابد .زمانی که در زمینه عدم استفاده از خودروی
شخصی فرهنگ سازی شود ،میزان استفاده کاهش یافته و کاهش شاخص آلودگی هوا را در پی دارد.

شکل  .2لوپ اول (منفی) در نمودار علی معلولی

با افزایش میزان بودجه تخصیصی جهت فرهنگسازی ،فرهنگ سازی افزایش می یابد .همچنین با افزایش سرمایه
گذاری بر روی توسعه فضای سبز ،کاهش شاخص آلودگی هوا را شاهد خواهیم بود .اگر مطلوبیت بخش حمل و نقل عمومی
افزایش پیدا کند ،مردم ترجیح می دهند از این وسایل استفاده نمایند ،درنتیجه میزان استفاده از خودروی شخصی کاهش
خواهد یافت .با افزایش تقاضا برای خودروی شخصی ،میزان استفاده از آن هم افزایش خواهد یافت.
 )3تشریح لوپ دوم

شکل  .3بخش اول از لوپ دوم (مثبت) در نمودار علی معلولی

با افزایش نرخ تولید خودرو ،تولید خودرو نیز بیشتر شده و براساس قانون عرضه و تقاضا  ،قیمت آن کاهش می یابد .در
پی این کاهش قیمت ،تقاضا با افزایش روبرو می شود و بدنبال این افزایش در تقاضا نیز ،نرخ تولید ماشین رشد خواهد داشت.
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شکل  .4بخش دوم از لوپ دوم (مثبت) در نمودار علی معلولی

عوامل دیگری نیز بر میزان تقاضای خودرو تاثیرگذار است .برای مثال با افزایش جمعیت ،تقاضا بیشتر خواهد شد .یا با
بیشتر شدن سطح مطلوبیت بخش حمل و نقل عمومی ،تقاضا با کاهش روبرو می شود (در این مورد ،به دلیل زمان بر بودن
زمینه سازی ایجاد و یا اصلاحات در بخش حمل و نقل عمومی ،شاهد تاخیر هستیم ).از طرفی ،درصورتیکه میزان تقاضای
خودرو افزایش یابد ،میزان استفاده از خودرو نیز افزایش خواهد داشت.

شکل  .5لوپ دوم (مثبت) در نمودار علی معلولی

همچنین سطح و میزان مطلوبیت بخش حمل و نقل عمومی همانطور که در لوپ اول توضیح داده شد ،بر میزان استفاده
از خودروی شخصی اثر میگذارد.
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شکل  .6نمایی از دو حلقه ی نمودار علی معلولی
 )4مدل نهایی نمودار علی معلولی
مدل نهایی بصورت زیر می باشد:
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شکل  .7مدل نهایی نمودار علت معلولی

 )5نمودار حالت -جریان

شکل  .8نمودار نهایی حالت-جریان
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 -8تجزیه و تحلیل نتایج مدل
در این پژوهش ،افق زمانی مدلسازی بمدت  21سال  ،یعنی از سال  0381تا سال  ، 0211لحاظ شده و این فاز در نرم
افزار شبیه سازی ونسیم )  ( vensimبا گام زمانی )  ( Time stepفصلی اجرا شده است .هدف از در نظر گرفتن بازه
مزبور ،از یک طرف ،استفاده از دادههای تاریخی سالهای  0381تاکنون ،جهت بررسی روایی و اعتبار مدل و خروجیهای آن،
و از طرف دیگر ارائه پیشبینی و تحلیل در مورد سیاستها و فرضیههای پویایی برای سالهای آتی میباشد .روابط و
فرمول های ریاضی بین تمامی متغیرها به مدل داده شده است .روابط بین متغیرها بر اساس ساختار نمودار علی معلولی و نیز
نظرات متخصصین در این حوزه بدست آمده است .همانطور که در نمودار علی معلولی و همچنین نمودار حالت-جریان
مشاهده میشود  ،مدل پیشنهادی شامل سه حلقه ) (loopبوده که هر یک نشاندهنده یک سیاست می باشد .مهمترین
سیاستی که مدل ارائه شده به دنبال بررسی رفتار پویای آن می گردد  ،بررسی تاثیر سیاست توسعه حملونقل عمومی بر
کاهش آلودگی هوا و نیز کاهش بیماری های ناشی آلودگی هوا است .در این قسمت ضمن تشریح بیشتر مدل دینامیکی،
خروجیها به همراه تحلیل آنها ارائه خواهد شد .در مدل علی معلولی ارائه شده تنها یک تاخیر در کمان یا لینک بین متغیر
" مطلوبیت حملونقل عمومی" و متغیر " تقاضای ماشین" داریم .تفسیر تاخیر مزبور بدین ترتیب است که جهت افزایش
مطلوبیت حملو نقل عمومی در اذهان مردم باید مصادیق آن شهودی باشد بطور مثال مترو یا بیآرتی )  ( BRTساخته شود
و این امر مستلزم صرف زمان است .بنابراین اگر از ابتدای بازه زمانی مدل ،فرآیند ساخت خطوط حملونقل عمومی شروع
شود ،پس از مدتی شاهد اتمام پروژه و متعاقبا افزایش مطلوبیت حملونقل عمومی خواهیم بود .در این پژوهش از تابع
 DELAY FIXEDبا طول زمانی  1سال برای نشان دادن تاخیر استفاده نمودیم ؛ بدین معنی که بازه زمانی  1سال برای
اتمام پژوه احداث خطوط جدید در نظر گرفته شده است.

شکل  .9نمودار روند مطلوبیت حملونقل عمومی در بیست سال

نمودار فوق روند مطلوبیت حملونقل عمومی در بیست سال را نشان میدهد .همانطور که ملاحظه میشود میزان
مطلوبیت تا سال پنجم صفر و بدون تغییر است ،زیرا هنوز تجهیزات حملونقل عمومی افتتاح نگردیده  ،اما پس از سال پنجم
به طور نمایی افزایش می یابد.
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باتوجه به مدل علی معلولی  ،متغیر " حملونقل عمومی " بر روی دو متغیر دیگر تاثیر میگذارد که عبارتند از  :متغیر "
تقاضای خودرو" و متغیر " میزان استفاده از خودروی شخصی " ؛ زیرا با رونق حملونقل عمومی نه تنها مردمی که ماشین
شخصی ندارند میل کمتری به خرید ماشین می کنند  ،بلکه مردمی هم که دارای خودروی شخصی هستند به دلایل مختلف
مانند هزینه های مربوطه و ترافیک موجود در سطح شهر  ،ترجیح میدهند از وسایل حملونقل عمومی استفاده نمایند.

شکل  .10نمودار روند تقاضای خودرو در بیست سال

شکل  .10نمودار روند استفاده از خودروی شخصی در بیست سال

همانطور که رفتار متغیرهای " تقاضای خودرو " و " استفاده از خودروی شخصی" در نمودارهای بالا نشان میدهد ،در
پنج سال ا ول  ،مقدار متغیرهای مزبور زیاد بوده و با شیب نسبتا تندی افزایش یافته است .اما پس از سال پنجم ،یعنی پس از
افتتاح خطوط حملو نقل عمومی  ،میزان تقاضای ماشین و نیز میزان استفاده از ماشین شخصی سقوط و نزول کرده که رفتاری
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منطقی و قابل انتظار است .پس از سال پنجم ب ه دلایل مختلف مانند افزایش جمعیت و ، ...مقدار متغیر " تقاضای خودرو "
افزایش مییابد  ،اما توسعه حملو نقل عمومی به عنوان یک سیاست و راهکار موثر ،باعث کنترل متغیر " تقاضای خودرو "
میگردد ؛ بعبارت دیگر باعث می شود که رشد این متغیرها پس از سال پنجم شیب بسیار ملایمتری داشته باشد .متغیر "
استفاده از خودروی شخصی" متاثر از متغیرهای " مطلوبیت حملونقل عمومی "  " ،تقاضا خودرو " و میزان فرهنگسازی
است که نمودار آن در زیر نشان داده شده است .پس از افتتاح خطوط حملونقل عمومی ،ابتدا میزان استفاده از ماشین شخصی
کاهش م ی یابد .اما پس از گذر زمان  ،افزایش جمعیت باعث افزایش تقاضای خودرو و متعاقبا افزایش استفاده از خودرو
شخصی گشته است .در این اثنا توسعه حمل نقل عمومی و فرهنگسازی بمنظور استفاده کمتر از ماشین شخصی  ،بعنوان
راهکارها و سیاستهای موثر ،باعث شده میزان استفاده از خودرو شخصی با شیب ملایم و منطقی افزایش یابد .همانطور که
نمودارهای فوق نشان می دهد ،در پنج سال آخر سرعت رشد تقاضای ماشین و نیز استفاده از ماشین شخصی بیشتر شده که
بیانگر این مسئله می باشد که قدرت رشد جمعیت بر قدرت رشد مطلوبیت حملونقل عمومی و فرهنگسازی غالب شده است.
بنابراین پیشبینی میشود برنامهریزی جهت توسعه حملونقل عمومی و فرهنگسازی جهت استفاده کمتر از خودرو شخصی،
در حوالی سال  0211در شهر تهران  ،باعث تلطیف تقاضای ماشین  ،استفاده از ماشین شخصی و متعاقبا میزان آلودگی هوا و
بیماری های ناشی از آن میگردد.

شکل  .11نمودار روند فرهنگ سازی جهت كاهش استفاده از خودروهای شخصی در بیست سال

در چارچوب مدل ارائه شده این پروژه  ،متغیر " استفاده از خودرو شخصی" بطور مستقیم و متغیر "میزان سرمایهگذاری
بر فضای سبز " بهطور معکوس بر میزان آلودگی هوا شهر تهران تاثیر میگذارند .رفتار متغیر " شاخص آلودگی هوا " در نمودار
زیر نشان میدهد که پس احداث  ،توسعه و بهبود وضعیت حملو نقل عمومی ( در سال پنجم )  ،میزان آلودگی هوا کاهش
داشته ؛ همچنین سرمایهگذاری بر روی فضای سبز به کمک حملونقل عمومی آمده و باعث مهار رشد آلودگی هوا گردیده
است.

203

SYSTEMDYNAMIC02_018

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109

شکل  .12نمودار روند شاخص آلودگی هوا در بیست سال

رفتار تعداد افرادی که بدلیل آلودگی هوا به امراض گوناگون مبتلا گشته یا بیماری آنها تشدید شده است  ،بعنوان
مهمترین متغیر مدل  ،به صورت زیر میباشد :

شکل  .13نمودار روند متغیر نرخ بیمار شدن افراد در بیست سال

همانطور که مشاهده میشود سیاستهای مشترک توسعه حملونقل عمومی  ،فضای سبز و فرهنگسازی باعث ملایم
کردن شیب رشد بیماری ناشی از آلودگی هوا گردیده است.
 -9اعتبار سنجی مدل
پس از ایجاد نمودار جریان انباشت و شبیه سازی سیستم و قبل از استفاده از مدل جهت تحلیل و سناریوپردازی،
میبایست با استفاده از یک یا چند روش ،اعتبار مدل را مورد آزمون قرار داد .روش های زیادی برای اعتبارسنجی وجود دارد
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که ما ترجیح دادیم از روش اعتبارسنجی ارزیابی ساختارکه  (Structure Assessment):که آیا ساختار مدل با قوانین و
روند تصمیم گیری موجود در سیستم سازگاری دارد؟ استفاده کردیم.
 -10نتیجه گیری
در این پروژه تاثیر آلودگی هوا بر روی سلامت افراد جامعه با رویکرد پویایی شناسی ( دینامیکی ) مورد بررسی و تجزیه و
تحلیل قرا ر گرفت .بدین منظور  ،ساختار نمودار علی معلولی که نشاندهنده حلقهها و روابط بین متغیرها  ،و نمودار حالت-
جریان که شامل نوع متغیرها می باشد  ،در قسمتهای قبل مورد بررسی قرار گرفت .در مدل پیشنهادی  ،یک حلقه مثبت و یک
حلقه منفی در نظر گرفته شده است  .بمنظور نوشت ن روابط صحیح و معتبر بین متغیرها  ،و نیز بدلیل رسیدن به جواب معتبر
و منطقی  ،چارچوب مدل را خیلی بزرگ در نظر نگرفته و سعی گردید مدل ارائه شده تنها شامل زیرسیستمهای اصلی و مورد
بحث باشد .مدل پیشنهادی این پروژه  ،برای یک بازه بیست ساله  ،بین سالهای  0381الی  ،0211با استفاده از دادههای شهر
تهران  ،بوسیله نرمافزار  Vensimشد .از دادههای تاریخی سالهای  0381الی  0391جهت بررسی روایی اعتبار خروجیهای
مدل استفاده گردید و از خروجیهای مربوط به سالهای  0396الی  0211جهت پیشبینی تاثیر و تاثرهای سیاستهای
پیشنهادی بهره گرفته شد .سیاست های پویایی در نظر گرفته شده جهت کاهش آلودگی هوا و متعاقبا تعداد بیماران ناشی از
آن عبارت است از :
 توسعه حملونقل عمومی
 توسعه فضای سبز

 فرهنگسازی بمنظور استفاده کمتر از خودرو شخصی
نتایج مدل پیشنهادی در این پروژه نشان میدهد باتوجه به روند رو به رشد جمعیت شهر تهران  ،چه از طریق افزایش
زاد و ولد و چه از طریق افزایش مهاجرت وسیع از نقاط مختلف کشور به این کلان شهر  ،سیاست توسعه حملونقل عمومی
باعث مهار رشد سریع تقاضای وسیله نقلیه شخصی میگردد .این موضوع در کنار فرهنگسازی به منظور استفاده کمتر از خودرو
شخصی باعث کاهش استفاده از خودروی شخصی می شود .استفاده کمتر از ماشین شخصی و نیز سیاست توسعه فضای سبز ،
کاهش آلودگی هوا را بهمراه خواهد داشت .در نهایت ،آلودگی کمتر به طور منطقی باعث کاهش تعداد افراد مبتلا به بیماریهای
مختلف و یا شدید شدن بیماری آنان می گردد .بنابراین با توجه به خروجیهای حاصله  ،سیاستهای دینامیکی پیشنهاد شده
در این پروژه  ،می تواند به عنوان راه حلی کارآمد برای خروج از بحران آلودگی هوا و تبعات آن بر سلامتی مردم به حساب آید.
اجرای سیاستهای فوق در عمل به عهده شهرداری و سازمان صدا و سیما میباشد  ،ولی مقوله سلامتی مربوط به وزارت
بهداشت است .این پایان نامه نتیجه می گیرد که اگر وزارت بهداشت  ،هم به صورت مالی و هم به صورت معنوی در اجرای
سیاستهای مزبور از ارگانها و سازمانهای فوق حمایت نماید  ،نه تنها هزینه سالیانه آن سازمان زیاد نخواهد شد  ،بلکه سود
حاصل از کاهش هزینه های مربوط به درمان بیماران  ،به خوبی هزینههای اجرا سیاستهای پیشنهادی را پوشش میدهد.
نمودارها و رفتارهای متغیرهایی چون " تقاضا خودرو " و " استفاده از خودروی شخصی " نشان میدهد که به انجام رساندن
تنها یک سیاست ( توسعه ظرفیت حملو نقل عمومی ) در طول بازه اجرای مدل کافی نیست و باعث افزایش سرعت رشد
متغیرهای مذکور و متعاقبا افزایش آلودگی هوا میگردد ؛ لذا پیشنهاد میشود پروژههای توسعه حملونقل عمومی و افزایش
سرمایه گذاری جهت توسعه فضای سبز در سطح شهر تهران در سالهای آتی ،بعنوان رهیافتی برای خروج از بحران آلودگی
هوای این کلان شهر  ،توسط مسئولین لحاظ گردد .پژوهش پیش رو میتواند از جنبههای مختلف توسعه یابد .مدل پیشنهادی
این پروژه می تواند از طریق در نظر گرفتن تبعات اجتماعی آلودگی هوا و بیماریهای ناشی از آن  ،توسعه یافته و مورد بررسی
قرار گیرد .بیماری های ناشی از آلودگی هوای شهر تهران باعث از کار افتادگی بسیاری از افراد میانسال و مسن شده و این
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درحالیاست که این افراد مخارج خانواده را تامین مینمایند .از کارافتادگی این افراد قطعا تبعات منفی برای خانواده آنها و
متعاق با کل جامعه خواهد داشت .همچنین برخی از مردان و زنان بدلیل آلودگی بیش از حد هوای شهر  ،دچار مشکلاتی خاص
مانند ناباروری می شوند که این پدیده نیز به نوبه خود منشا اثرات اجتماعی حائز اهمیتی است .لذا بررسی تبعات اجتماعی
آلودگی هوا و سلامت افراد جامعه میتواند بعنوان مطالعات آتی پیشنهاد گردد.
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بررسی رابطه سطح بلوغ حاکمیت شرکتی وپویایی های سیستم بهره وری
(مطالعه موردی)
مسلم

صداقتی*،1

مدیر سیستم ها و روش ها (ایرفکو) moslemsedaghati@gmail.com ،

چكیده
یکی از سوالاتی که برای راهبران شرکتی مطرح است اینستکه آیا ترکیب و نحوه حضور اعضای هیئت مدیره یک شرکت در بهره وری
شرکت تاثیر گذار است یا خیر ؟ هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه سطح بلوغ حاکمیت شرکتی با شاخص های بهره وری شرکت
فرآورده های نسوز ایران (ایرفکو ) می باشد .برای این منظور ضمن شناسایی و ترسیم مدل روابط علت و معلولی بین سطوح پنج گانه
م تغیر بلوغ حاکمیت شرکتی و متغیرهای بهره وری نیروی کار  ،بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل در این شرکت در بازه زمانی
 ، 8831-8811ساختار مناسب این روابط را با استفاده از نمودار جریان به کمک نرم افزار ونسیم ترسیم نموده و پس از شبیهسازی،
رفتاراین متغیرها را مورد مطالعه قرار دادیم نتایج این تحقیق نشان می دهد سطح بلوغ حاکمیت شرکتی با پویایی بهره وری در این

شرکت دارای رابطه علت و معلولی می باشد .با توجه به خروجی های مدل رفتار متغیرها ،نوعی رفتار هدفجو را نشان می دهد
که این ناشی از تعیین سطح مطلوب برای هر کدام از متغیرها می باشد و به محض رسیدن به آن سطح مطلوب مدل به
پایداری می رسد  .اگرچه با افزایش سطح بلوغ حاکمیت شرکتی تا رسیدن به سطح بلوغ پنج و میزان تاثیر حداکثر 81
درصد شاهد افزایش میزان بهره وری هستیم ولی پس از ثابت شدن سطح بلوغ همچنان شاهد افزایش میزان بهره وری
هستیم که این می تواند ناشی از تاثیر سایرعوامل بر روی میزان بهره وری می باشد.

واژههای کلیدی :سطح بلوغ حاکمیت شرکتی  ،بهره وری نیروی کار  ،بهره وری سرمایه  ،بهره وری کل عوامل

 -1مقدمه
هدف بهره وری ،عبارت است از به حداکثر رسانیدن استفاده از منابع ،نیروی انسانی ،سرمایه ،مواد خام تولیدی ،زمان و...
به شیوه ای عملی و با کاهش هزینه های تولید ،به منظور گسترش بازار ،افزایش اشتغال ،کوشش برای افزایش دستمزدهای
واقعی و بهبود معیارهای زندگی ،به شکلی که به نفع کارکنان ،مدیران و مصرف کنندگان باشد .بهره وری ،نسبت میان مقدار
کالا و خدمات تولید شده (برون داد) و میزان منابعی که برای تولید آنها مورد استفاده قرار گرفته (درون داد) است را مورد
بررسی قرار می دهد .در این تعریف منابع شامل همه منابعی که برای مدیران قابل دسترسی هستند (اعم از نیروی انسانی،
سرمایه ،مواد خام تولیدی ،زمان ،علم و فنّاوری های نوین و )...است .از نگاه تئوریک ،رشد بهره وری نیروی کار ،با دو منبع
«رشد سرمایه سرانه» و «ارتقای بهره وری کل عوامل» ،رابطه مستقیم دارد .بهرهوری کل عوامل ،معیاری است که
8و* نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری مدیریت – مدیریت مالی دانشگاه تهران ( پردیس بین الملل کیش )
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توصیفکننده استفاده صحیح و بهینه از عوامل تولید و همچنین درجه دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده میباشد .شاخص
«بهره وری کلّ عوامل تولید» ،بیانگر متوسط تولید به اِزای هر واحد از کلّ منابع تولید است .این شاخص ،بیانگر برآیند تحولات
بهره وری نیروی کار و سرمایه است .شاخص بهره وری کلّ عوامل تولید ،وضعیت اقتصاد کشور را از نظر استفاده بهینه از منابع
نشان می دهد .بهبود بهره وری کلّ عوامل تولید ،می تواند در نتیجه عواملی مانند :مدیریت بهتر منابع تولید (شامل تخصیص
بهینه منابع و استفاده بهتر از منابع و امکانات موجود) ،افزایش سرمایه انسانی (شامل ارتقای سطح بهداشت و سلامت و افزایش
سطح آموزش و مهارت نیروی کار) ،افزایش انگیزه نیروی انسانی برای کار بیشتر و بهتر ،اصلاح ساختار سِنّی و جنسی و شغلی
نیروی کار ،خلّاقیت و نوآوری و پیشرفت فنّاوری ،رخ دهد.
از آنجا که خروجی عملکرد هر سیستمی به مجموعه عوامل در گیر در آن سیستم از جمله نحوه سازماندهی مدیران و
رهبران تصمیم گیر  ،قدرت نفوذ سرمایه گذاران اصلی در تصمیمات شرکتی و ...بستگی دارد لذا در این تحقیق به دنبال
بررسی ارتباط این عوامل به عنوان توانمند ساز ها با شاخص های بهره وری به عنوان نتایج و خروجی عملکرد هستیم.
درادامه به مبانی ن ظری و پیشینه تحقیق اشاره می شود سپس در بخش سوم ضمن معرفی روش شناسی تحقیق به
فرضیه دینامیکی تحقیق  ،در بخش چهارم مدل علت و معلولی  ،نمودار جریان ترسیم شده با نرم افزار ونسیم و همچنین اعمال
سیاست تغییر ثابت های مدل و بررسی تاثیر آن بر رفتار متغیرها و نهایتا در بخش آخر نتیجه گیری و پیشنهادات برای
تحقیقات آتی آورده می شود.

 -8مبانی نظری و پیشینه تحقیق
1-8تفكیک مدیریت شرکت از مالكیت آن
در بسیاری از شرکتها ،مدیریت شرکت را افرادی غیر از مالکان و سهامداران آن برعهده دارند .تفکیک مالکیت از
مدیریت در بسیاری از شرکتها سبب بروز مشکلاتی میشود .برای مثال ،ممکن است مدیران مهارت کافی برای ادارهی حوزهی
اختیاری خود نداشته باشند یا برای خودشان امتیازها و پاداشهای نامعقولی درنظر بگیرند که با عملکردشان همخوانی نداشته
باشد .بههمیندلیل ،مفهوم حاکمیت شرکتی ( )corporate governanceبهمنظور رفع مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت
شرکت و مدیریت آن ابداع شد .در این نوشته میخواهیم ببینیم که حاکمیت شرکتی چیست و چه تاثیری بر عملکرد یک
شرکت دارد .شرکت صادرکنندهی سهام ،شرکت سهامی ( )joint stock companyنامیده میشود .شرکتهایی که
قیمتشان در بازار سهام برآورد میشود ،اغلب نیاز به یک سرمایهگذاری کلان دارند که از نظر مالی آنها را تأمین کند؛
بهعبارتدیگر ،این شرکتها دارای تعداد زیادی سهامدار هستند .این سهامداران خودشان شرکت را اداره نمیکنند ،بلکه کنترل
آن را به مدیرانی حرفهای (مدیر اجرایی و هیئتمدیره) میسپارند که از طرفشان ،این کار را انجام دهند .هیئتمدیره مانند
نمایندهی این سهامداران عمل میکند .بنابراین سهامداران در مدیریت روزمرهی شرکت نقش فعالی ندارند .ازسویدیگر،
مدیران معمولا مالک کمتر از  8۱از سهام شرکتها هستند .بنابراین بهدلیل تفکیک مالکیت از کنترل شرکتها ،معمولا احتمال
بروز اختلاف بین مدیران و سهامداران وجود دارد.
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 8-8حاکمیت شرکتی چیست؟
حاکمیت شرکتی مجموعهای از قوانین و روشهاست که رابطهی بین سهامداران ،مدیریت و اعضای هیئتمدیره را تعریف
میکند و بر چگونگی عملکرد شرکت تأثیر میگذارد .حاکمیت شرکتی در سطح ابتدایی با مسائلی مواجه است که از تفکیک
مالکیت و ادارهی شرکت ناشی میشود ،اما این مفهوم فراتر از آن است که فقط رابطهای شفاف بین مدیران و سهامداران برقرار
کند .حاکمیت شرکتی ،شامل مجموعهای از روابط بین مدیریت شرکت ،هیئت مدیره ،سهامداران و ذینفعان دیگر است.
علاوهبرآن ،ساختاری ارائه میکند که از طریق آن ،اهداف شرکت ،ابزار دستیابی به آن ،اهداف و نظارت بر عملکرد شرکت تعیین
میشود .کنترل و راهبری شرکتها به دو طریق صورت میگیرد :راهبری از «درون» شرکت و کنترل از «بیرون» آن .در هر
کدام از این دو حالت ،موارد مهمی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.
 1-8-8راهبری از درون شرکت
این کار توسط مدیران و هیئتمدیره «درون» شرکت انجام میشود .برای یک راهبری مؤثر باید موارد زیر بررسی شوند:


تعیین ساختار وظایف افرادی که خطمشی شرکت را تعیین میکنند (شامل مدیرعامل و هیئتمدیره)؛



نیاز به نظارت بر اتفاقات پیشبینینشدهی مهم از طریق تجزیهوتحلیل ریسکها؛



نیاز به کنترل عملکرد (کنترل داخلی).

8-8-8کنترل از بیرون شرکت



آگاهیداشتن از چارچوبی که دستورالعملهای عملکرد ،انطباق و اساسنامهی حقوقی (قانونی) در آن تعریف
شده است.
داشتن دیدگاهی گسترده از موقعیت شرکتها در جهان از طریق مسئولیتهای اجتماعی و تصمیمات اخلاقی
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 3-8اهداف حاکمیت شرکتی
دلیل اساسی استفاده از حاکمیت شرکتی ،نظارت بر بخشی از شرکت است که کنترلِ دارایی سهامداران و سرمایهگذاران
را برعهده دارد .این کار تضمین میکند که:


موازنهی قدرت بهطور مناسب بین اعضای هیئتمدیره توزیع شود.



به مدیران اجرایی بهطور عادلانه پاداش یا امتیاز تعلق گیرد.



هیئتمدیره مسئولیت نظارت بر مدیران اجرایی و مدیریت ریسکها را بپذیرند.



ناظران بیرونی ) (external auditorsمستقل باشند و شرکت تحت تأثیر عملکرد آنها نباشد.



کنترل مدیران از طریق افزایش دفعات گزارشدهی به ذینفعان.



افزایش سطح اعتماد و شفافیت در فعالیتهای شرکت برای تمام سرمایهگذاران (موجود و بالقوه) و در نتیجه ،ارتقای
رشد شرکت.

 به مسائلی مانند رعایت اخلاق کسبوکار ،مسئولیت اجتماعی شرکت ) (CSRو حمایت از افشاگران فسادهای مالی
رسیدگی شود.
اما هدف اصلی حاکمیت شرکتی ،بهبود عملکرد شرکتها ،ایجاد شفافیت و پاسخگویی هیئتمدیره در برابر ارزش
ذینفعان و سهامداران است .همچنین از موارد زیر پشتیبانی بهعمل میآورد:




اطمینان از اینکه شرکت مسیر قانونی و روشهای اخلاقی را اجرا میکند.
ایجاد نوعی کنترل در رأس سازمان که بهتدریج مراتب پایینتر سازمان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

 4-8مزایای حاکمیت شرکتی
 1-4-8مزایایی که برای شرکتها دارد
موافقت با اصول حاکمیت شرکتی میتواند مزایایی هم برای صاحبان و هم برای مدیران شرکتها داشته باشد و سطح
شفافیت سازمانی را افزایش دهد .از مزایای دیگر آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:


بهبود دسترسی به بازارهای سرمایه و بازارهای مالی.



کمک به باقیماندن در محیط بهشدت رقابتی (از طریق ادغام ،مالکیت ،مشارکت و کاهش ریسک(.



فراهمکردن سیاست خروج ) (exit policyو اطمینانیافتن از انتقال بیدردسر ثروت و داراییهای خانوادگی از یک
نسلبهنسل دیگر ،همچنین کاهش احتمال وقوع تعارض بر سر عایدیها (برای سرمایهگذاران بسیار مهم است(.

 همچنین اتخاذ روشهای کارآمد حاکمیت شرکتی سبب میشود کنترل داخلی شرکتها بهتر انجام شود ،بهرهوری
شرکت افزایش یابد و راه را برای امکان رشد شرکتها ،توانایی جذب سرمایهگذاران (در سطح ملی و خارج از کشور) و نیز
کاهش هزینههای ناشی از وام یا بدهی شرکتها هموار کند.

 ازسویدیگر ،بسیاری از کسبوکارهایی که بهدنبال سرمایه و منابع جدید هستند ،اغلب در مواقع بحرانی خود را
مجبور میبینند که بهطور جدی «حاکمیت شرکتی» را بپذیرند و ساختار شرکتشان را مجدد و براین اساس تشکیل
بدهند .هنگامی که بنیانگذاران خود را در نقش سرمایهگذار و شرکای بالقوه میبینند اطمینان بیشتری برای
سرمایهگذاری و گسترش عملکرد شرکت خواهند داشت.

 8-4-8مزایایی که برای سهامداران دارد
برای مزایای حاکمیت شرکتی کارآمد برای سهامداران ،به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
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فراهمکردن انگیزههای مناسب برای مدیریت و هیئتمدیره بهمنظور پیگیری اهدافی در راستای منافع شرکت؛



تسهیل فرایند نظارت مؤثر بر مدیران؛



تضمین امنیت بیشتر به سهامداران در مورد سرمایهشان؛



اطمیناندادن به سهامداران از اینکه بهاندازهی کافی از تصمیمات مربوط به مسائل اساسی شرکت (مانند اصلاحات
قانونی یا قوانین مربوط به ادغام ،فروش داراییها و نظایر آن) آگاه خواهند شد.

3-4-8مزایایی که برای اقتصاد ملی دارد
همهی شواهد تجربی و همچنین تحقیقاتی که در سالهای اخیر انجام شدهاند ،حاکمیت شرکتی را تأیید میکنند .این
پژوهشها دریافتهاند بیش از  1۴۱سرمایهگذاران سازمانی جهان حاضرند برای سهام یک شرکت با حاکمیت شرکتی خوب پول
زیادی پرداخت کنند ،اما در شرکتی که از لحاظ حاکمیت شرکتی ضعیف عمل میکند (با وجود سابقهی مالی خوب)،
سرمایهگذاری نکنند.
موافقت با اصول حاکمیت شرکتی میتواند نقش مهمی در ارتقای ارزش شرکتها بازی کند .اگر در یک کشور اعتبار لازم
برای اجرای شیوههای حاکمیت شرکتی وجود نداشته باشد ،در حسابرسی و استانداردهای گزارشدهی سهلانگاری شود یا به
سرمایهگذاران شفافیت و اعتماد کافی داده نشود ،سرمایه (سرمایهگذاران داخلی یا خارجی) در جایی خارج از کشور جریان
خواهد یافت .بنابراین عواقب این وضعیت ،تمام شرکتها و تشکیلات اقتصادی کشور را درگیر خواهد کرد.

 5-8تعریف بهره وری و عوامل اثر گذار بر آن
یکی از مواردی که همه سازمان ها و حتی انسان ها به آن توجه دارند ،موضوع بهره وری است ،اینکه سازمانشان و یا اصلاً
خودشان بهره وری بالایی داشته باشند .اگر در تعریفی ساده بخواهیم بهره وری را در سازمانی توضیح دهیم ،یعنی میزان
خروجی و سود سازمان نسبت به هزینه ها .یعنی اگر سازمانی بتواند با ثابت نگهداشتن کیفیت ،از میزان هزینه های سازمانی
خود کم کند ،می تواند بگوید بهره وری ایجاد کرده است .در استاندارد ایزو  3118از بهره وری بسیار گفته شده است و یکی از
اهداف استاندارد ایزو  3118:1181بالا بردن بهره وری سازمان در حوزه سیستم مدیریت کیفیت است .اما تعریفی که استاندارد
از بهره وری و عوامل کلیدی آن دارد ،دو مقوله اثربخشی و کارایی است .اینجا تعریفی از کارایی و اثربخشی را خواهیم داشت.
 1-5-8تعریف اثربخشی (:)effectiveness
میزانی که فعالیت های برنامه ریزی شده تحقق یافته و نتایج برنامه ریزی شده بدست آمده است .منظور از این عبارت
این است که هرگاه شاخص هایی مرتبط با برنامه ریزی و با محوریت زمان داشته باشیم ،از اثربخشی صحبت کرده ایم .شاخص
هایی مانند :مدت زمان تولید ،تحویل به موقع  ،برنامه ریزی ،مدت زمان رسیدگی به شکایات مشتری و ....
 8-5-8تعریف کارایی (:)efficiency
رابطه میان نتایج بدست آمده با منابع استفاده شده .منظور از این عبارت این است که هرگاه شاخص هایی مرتبط با کار
و منابع تعریف کردیم ،یا هرگاه صحبت از پول به میان آمد ،از کارایی صحبت کرده ایم.
بعنوان مثال :اتمام پروژه با بودجه مصوب ،استفاده از حداقل نیروی انسانی ،هزینه های تعمیرات و نگهداری و  ....؛ حال
سازمانی را می توانیم بهره وری بنامیم که بتواند هر دو پارامتر اثربخشی و کارایی را داشته باشد .نمودار زیر راهنمای خوبی
برای نشان دادن عوامل ایجاد بهره وری بر اساس اثربخشی و کارایی است.
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اما سوال اینجاست که کدام یک بهتر هستند ،آیا باید بدنبال کارایی بود یا اثربخشی؟ سازمان های پیشرو همواره توجه
ویژه ای به ه ر دو شاخص اثربخشی و کارایی دارند و سعی می کنند در سازمان هر دو شاخص اندازه گیری شود .زمانی می
توانیم بگوییم بهره وری سازمانی در حد مطلوبی است که هر دو شاخص اثربخشی و کارایی در حد مطلوب باشد .همانطور که
در تعاریف عامیانه گفتیم زمانی کاری صحیح است که هم درست تعریف شود و هم درست انجام شود .شاید شما هم شنیده
باشید که فردی که بصورت حرفه ای دزدی می کند کارایی بالایی دارد چرا که کارش را بدرستی انجام می دهد اما چون کار را
بدرستی تعریف نکرده است اثربخشی مناسبی ندارد .یکی از ابزارها و استانداردهایی که می تواند در بهره وری سازمانی بسیار
مفید و موثر باشد ،اجرای الزامات استاندارد ایزو  3118ویرایش  1181می باشد که می تواند در صورت اجرای صحیح به بهره
وری سازمان و بهبود روند کارهای سازمان اثر بگذارد.

 6-8پیشینه تحقیق
-8ترابی و همکاران (دانشگاه آزاد اسلامی رودسر ) در تحقیقی با عنوان " تاثیرمکانیزم حاکمیت شرکتی بر بهره وری
سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" به این نتیجه رسیدند که  :رابطه منفی و معناداری بین
دوگانگی هیات مدیره و اندازه هیات مدیره با بهره وری سرمایه فکری وجود دارد .همچنین رابطه مثبت و معنادار بین نسبت
مدیران مستقل ،استقلال کمیته حسابرسی و استقلال کمیته پاداش با بهره وری سرمایه فکری وجود دارد.
در این تحقیق بهره وری سرمایه فکری بعنوان متغیر وابسته تحقیق و حاکمیت شرکتی بعنوان متغیر مستقل تحقیق در
نظر گرفته شده اند .برای محاسبه بهره وری سرمایه فکری از بهره وری سرمایه بکار گرفته شده ،بهره وری سرمایه انسانی و
بهره وری سرمایه ساختاری استفاده شده است .برای محاسبه حاکمیت شرکتی نیز از دوگانگی هیئت مدیره ،اندازه هیئت
مدیره ،ترکیب هیئت مدیره ،ترکیب کمیته حسابرسی و ترکیب کمیته پاداش استفاده گردید .همچنین ساختار سرمایه ،اندازه
شرکت ،عملکرد شرکت ،اندازه کمیته حسابرسی و اندازه کمیته پاداش بعنوان متغیر های کنترلی در نظر گرفته شده اند .این
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تحقیق کاربردی است و از نوع مطالعات تجربی به حساب می آید .از اطلاعات آرشیوی برای انجام تحقیق استفاده می شود.
جامعه آمار ی در تحقیق حاضر کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی  8813الی  8838می
باشند که با استفاده از روش حذف سیستماتیک اقدام به انجام نمونه گیری از این جامعه شده است که در نهایت تعداد 39
شرکت بعنوان نمونه آماری برآورد شده است .در ای ن تحقیق برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از دو روش کتابخانه ای و
میدانی استفاده شده است .تجزیه و تحلیل نهایی نیز به کمک نرم افزار  Views-Eانجام گرفته است .برای آزمون فرضیات از
فروض اصلی رگرسیون شامل آزمون های نرمال بودن داده ها ،ناهمسانی واریانس ،خود همبستگی ،همخطی و مانایی متغیرها
استفاده شد که با تائید همه آزمون های پیش فرض رگرسیون در نهایت آزمون فرضیه تحقیق با اسفاده از آزمون  tانجام
گردید.
 -1بحری کریم آباد ،کریم  ) 883۴ ( .در تحقیقی با عنوان " ارتباط بین حاکمیت شرکتی با بهره وری نیروی انسانی "
به این نتیجه رسید که  :بین مالکیت سهامداران نهادی و بهره وری نیروی انسانی رابطه ی مثبت و معنی دار می باشد،
همچنین بین استقلال هیئت مدیره و بهره وری نیروی انسانی نیز رابطه ای مثبت و معنی دار می باشد بین اندازه ی هیئت
مدیره و بهره وری نیروی انسانی ،رابطه ای مثبت و معنی دارمشاهده شد بین مالکیت مدیران و بهره وری نیروی انسانی رابطه
ای مثبت و معنی دار قابل مشاهده می باشد .

 -3روش شناسی تحقیق
این تحقیق از نوع توصیفی است که با استفاده از روش پویایی سیستم ها و با استفاده از نرم افزار ونسیم با استفاده از
روش شبیه سازی به بررسی رفتار متغیر ها و تاثیر آن بر نتایج تحقیق می پردازد .
 1-3فرضیه دینامیكی  :با توجه به مدل تشریحی تحقیق  ،سطح رضایت مالکان سازمان از میزان تحقق اهداف بهره
وری به عنوان یک عامل محرک برای ارتقاء سطح بلوغ فرآیندهای حاکمیت شرکتی عمل می کند  .چنانچه این مالکان از
میزان تحقق اهداف بهره وری راضی نباشند هیئت مدیره شرکت باید نسبت به ارتقاء کیفیت سیاست های خود اقدام کند به
عبارت دیگر سطح بلوغ راهبری شرکتی ( حاکمیت شرکتی) را افزایش دهد  .در این تحقیق پنج سطح برای بلوغ حاکمیت
شرکتی در نظر گرفته شده است  .البته عوامل زیادی می توانند بر سطح بهره وری در یک سازمان اثر گذار باشد ازقبیل
فرهنگ کاری ( مثلا ژاپنی ها سطح بهره وری بالاتری نسبت به ایرانی ها دارند )  ،در دسترس بودن عوامل تولید ( از قبیل مواد
اولیه  ،دستگاه های آماده به کار  ،رونق بازار) و ....در این تحقیق ما می خواهیم صرفا تاثیر سطح بلوغ فرایند راهبری شرکتی را
حداکثر به میزان  81درصد(که این افزایش درصد متناسب با افزایش سطح بلوغ فرآیند راهبری شرکتی اتفاق می افتد ) بر
روی پویایی های سیستم مدیریت بهره وری بررسی کنیم .

 -4مدلسازی ،بررسی و تحلیل دادهها
متغیرهای تحقیق به شرح ذیل تعریف می شوند.
بهره وری نیروی کار :عبارتست از نسبت ارزش افزوده به جبران خدمت کارکنان در دوره یکساله
بهره وری سرمایه  :عبارتست از نسبت ارزش افروده به هزینه استهلاک دارایی ثابت در دوره یکساله
بهره وری کل عوامل  :عبارتست از میزان ارزش اف زوده تولید شده به ازای جبران خدمت کارکنان و هزینه استهلاک دارایی
ثابت در یک دوره یکساله
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حاکمیت(راهبری) شرکتی :از مجموع چهارمتغیر اندازه هیئت مدیره  ،دوگانگی مسئولیت مدیر عامل (مدیر عامل و رئیس
(نایب رئیس) هیت مدیره) ،استقلال هیئت مدیره (تعداد عضو موظف (غیر موظف در هیئت مدیره) و سهامداران نهادی (درصد
مالکیت سهامداران نهادی) تشکیل می شود .
جدول  8-1تعیین سطح بلوغ حاکمیت شرکتی
سطح بلوغ حاکمیت

اندازه هیئت

دوگانگی مسئولیت

شرکتی

مدیره

مدیرعامل

یک

زیر پنج نفر

دارد

ندارد( 1عضو موظف )

دو

زیر پنج نفر

ندارد

ندارد( 8عضو موظف )

ندارد

سه

پنج نفر

ندارد

دارد(عدم وجود عضو موظف)

ندارد

چهار

بیشتر از پنج
نفر

ندارد

دارد

دارد کمتر از  11درصد

پنج

بیشتر از پنج
نفر

ندارد

دارد

دارد بیشتر از  11درصد

استقلال هیئت مدیره

سهامداران نهادی

ندارد

 1-4مدل علت و معلولی
این مدل دارای دو حلقه می باشد:
الف -میزان تحقق اهداف بهره وری  ،نمره حاکمیت شرکتی  ،سطح رضایت مالکان از عملکرد اعضای هیئت مدیره  ،اصلاح
سطح بلوغ حاکمیت شرکتی  ،میزان بهره وری نیروی کار  ،نتایج واقعی بهره وری کل عوامل
ب -میزان تحقق اهداف بهره وری  ،نمره حاکمیت شرکتی  ،سطح رضایت مالکان از عملکرد اعضای هیئت مدیره  ،اصلاح سطح
بلوغ حاکمیت شرکتی  ،میزان بهره وری سرمایه  ،نتایج واقعی بهره وری کل عوامل
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 8-4نمودار جریان

 3-4خروجی های مدل پس از شبیه سازی
جدول  1-1خروجی مدل
بهره وری کل عوامل

بهره وری سرمایه

بهره وری نیروی کار

سطح بلوغ راهبری شرکتی

سال

811

811

811

8

8811

81101

81108

8190۴

1

8813

88109

88101

88808

8

8831

8890۴

88901

81101

۴

8838

81101

8110۴

81101

1

8831

81301

81308

88101

1

8838

88901

88901

8۴101

1

883۴

8۴۴0۴

8۴801

8110۴

1

8831

8110۴

81809

89108

1

8839

89103

81303

811

1

8831

89303

89101

83101

1

8831

8130۴

811

11101

1

8833

8130۴

81101

11108

1

8۴11

111

83108

18108

1

8۴18

18808

113

11809

1

8۴11

11103

11101

193

1

8۴18

1810۴

18109

11101

1

8۴1۴

1۴101

1۴10۴

11101

1

8۴11

1910۴

11103

11101

1

8۴19

1910۴

11103

11101

1

8۴11
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 4-4نمودار متغیرهای سطح

تفسیر نتایج نمودار :همانگونه که مشاهده می شود رفتار متغیرها  ،نوعی رفتار هدفجو را نشان می دهد که این ناشی از
تعیین سطح مطلوب برای هر کدام از متغیرها می باشد و به محض رسیدن به آن سطح مطلوب مدل به پایداری می رسد .
اگرچه با افزایش سطح بلوغ حاکمیت شرکتی تا رسیدن به سطح بلوغ پنج و میزان تاثیر حداکثر  81درصد شاهد افزایش
میزان بهره وری هستیم ولی پس از ثابت شدن سطح بلوغ همچنان شاهد افزایش میزان بهره وری هستیم که این می تواند
ناشی از تاثیر سایرعوامل بر روی میزان بهره وری می باشد.
 5-4تحلیل حساسیت
 1-5-4آزمون اعتبار رفتاری  -آزمون باز تولید رفتار
به منظور تعیین اعتبار این آزمون از اعداد واقعی  1ساله بهره وری شرکت فرآورده های نسوز ایران استفاده شده است
جدول  3-5آزمون بازتولید رفتار جهت مقادیر بهره وری نیروی کار
سال

مقدار واقعی() At

مقدار شبیه سازی شده() Ft

) (At )-(Ft

) ((At )-(Ft ))/(At

{((At )-(Ft ))/(At )}^2

8811

811

811

1

1

1

8813

811

8190۴

۴0۴-

101۴8881111-

10118191118

8831

11

88808

1108-

101111-

1011191911

8838

8۴1

81101

1808

1081

101111

8831

111

81101

81301

10111111111

10811198111

8838

8۴1

88101

308

10198191819

1011۴111۴33

883۴

31

8۴101

۴301-

101111۴1189-

101111۴۴318

8831

11

8110۴

110۴-

80819888888-

80۴19113191
10111۴11831

مجموع

812

RMSE=SUM({((At )-(Ft ))/(At )}^2)/8

10113۴8131۴

با توجه به اینکه میزان خطا بیشتر از 108
است لذا اعداد شبیه سازی شده معنادار
نیست و باید نسبت به تحلیل حساسیت
ثابت ها اقدام نمود
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جدول  4-5آزمون بازتولید رفتار جهت مقادیر بهره وری سرمایه
سال

مقدار واقعی() At

مقدار شبیه سازی شده() Ft

) (At )-(Ft

) ((At )-(Ft ))/(At

{((At )-(Ft ))/(At )}^2

RMSE=SUM({((At )-(Ft ))/(At )}^2)/8

8811

811

811

1

1

1

10188118811

8813

811

81108

108-

10118-

10111918

8831

99

88101

۴۴01-

1091۴1۴1۴1۴-

10۴1۴9111۴1

8838

813

88901

8101

1013311۴119

101131۴1191

8831

118

8110۴

8۴109

101۴1883۴18

10811919813

8838

181

81308

81103

10۴۴818۴۴18

10839111181

883۴

818

88901

8101-

10811983181-

101811118۴8

8831

11

8۴801

3801-

80198۴98181-

80813139131

مجموع

با توجه به اینکه میزان خطا بیشتر از 108
است لذا اعداد شبیه سازی شده معنادار
نیست و باید نسبت به تحلیل حساسیت
ثابت ها اقدام نمود

۴0131111819

جدول  5-5آزمون بازتولید رفتار جهت مقادیر بهره وری کل عوامل
سال

مقدار واقعی() At

مقدار شبیه سازی شده() Ft

) (At )-(Ft

) ((At )-(Ft ))/(At

{((At )-(Ft ))/(At )}^2

RMSE=SUM({((At )-(Ft ))/(At )}^2)/8

8811

811

811

1

1

1

10111119818

8813

811

81101

101-

10111-

1011111۴

8831

99

88109

۴۴09-

10911111119-

10۴199۴1818

8838

813

8890۴

8109

1013191۴۴83

101131۴1131

8831

118

81101

8۴108

101۴1181۴11

10133۴98813

8838

118

81301

8۴801

101118۴1118

10111981۴88

883۴

811

88901

8901-

10883899991-

10183891898

8831

11

8۴۴0۴

310۴-

80119318111-

80811۴11918

مجموع

با توجه به اینکه میزان خطا بیشتر از 108
است لذا اعداد شبیه سازی شده معنادار
نیست و باید نسبت به تحلیل حساسیت
ثابت ها اقدام نمود

۴0181113891

تفسیر نتایج  :همانگ ونه که ملاحظه می شود اعداد تولید شده توسط مدل فوق در مقایسه با اعداد واقعی شاخص های بهره
وری شرکت فرآورده های نسوز ایران(ایرفکو ) معنادار نبوده و لازمست سیاست های مربوط به اصلاح ضرایب و یا ساختار مدل
اعمال شود.
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 6-4سیاست اعمال تغییرات در ثابت های مدل
 1-6-4سناریوی یک  :افزایش ثابت بهره وری سرمایه از  1011به 1011
جدول  6-5آزمون بازتولید رفتار جهت مقادیر بهره وری سرمایه (با ضریب تغییرات ) 0002
سال

مقدار واقعی() At

مقدار شبیه سازی شده() Ft

) (At )-(Ft

) ((At )-(Ft ))/(At

{((At )-(Ft ))/(At )}^2

RMSE=SUM({((At )-(Ft ))/(At )}^2)/8

8811

811

811

1

1

1

10111381۴18

8813

811

81108

108-

10118-

101111۴8

8831

99

88۴01

۴101-

10183838383-

101۴9118831

8838

813

81808

103

101۴1189۴8۴

10111138118

8831

118

8810۴

88109

10188۴8388۴

10198193391

8838

181

8۴101

1301

10811111191

108۴1118189

883۴

818

8180۴

810۴-

10191191131-

1011811111

8831

11

89108

88808-

108111۴981۴-

۴01۴1811191

مجموع

با توجه به اینکه میزان خطا بیشتر از 108
است لذا اعداد شبیه سازی شده معنادار
نیست و باید نسبت به تحلیل حساسیت
ثابت ها اقدام نمود

10118133111

همانگونه که مشاهده می شود میزان خطای متوسط بیشتر از حالت با ضریب ثابت  1011شد و شرایط مدل بدتر شد.

 8-6-4سناریوی دو  :کاهش ثابت بهره وری سرمایه از  1011به 101۴
جدول  2-5آزمون بازتولید رفتار جهت مقادیر بهره وری سرمایه( با ضریب ثابت ) 0004
سال

مقدار واقعی() At

مقدار شبیه سازی شده() Ft

) (At )-(Ft

) ((At )-(Ft ))/(At

{((At )-(Ft ))/(At )}^2

RMSE=SUM({((At )-(Ft ))/(At )}^2)/8

8811

811

811

1

1

1

10۴8131۴83

8813

811

81۴08

۴08-

101۴8-

10118918

8831

99

81108

۴108-

109۴1313138-

10۴8119۴۴98

8838

813

88101

8901

10811118831

10181111911

8831

118

88101

81808

10191911911

10883339191

8838

181

81101

81301

10۴11913911

101181۴1118

883۴

818

81101

101-

1011311۴881-

101181۴11۴1

8831

11

88801

1801-

80118119318-

10۴1۴118119
80۴۴1118181

مجموع
شرایط کمی بهتر از حالت با ضریب ثابت  1011شد

812

با توجه به اینکه میزان خطا بیشتر از 108
است لذا اعداد شبیه سازی شده معنادار
نیست و باید نسبت به تحلیل حساسیت ثابت
ها اقدام نمود
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 3-6-4سناریوی سه  :کاهش ثابت بهره وری سرمایه از  1011به 1011
جدول  2-5آزمون بازتولید رفتار جهت مقادیر بهره وری سرمایه ( با ضریب ثابت ) 0008
سال

مقدار واقعی() At

مقدار شبیه سازی شده() Ft

) (At )-(Ft

) ((At )-(Ft ))/(At

{((At )-(Ft ))/(At )}^2

RMSE=SUM({((At )-(Ft ))/(At )}^2)/8

8811

811

811

1

1

1

1088811۴111

8813

811

811

1-

1011-

10111۴

8831

99

81۴08

8108-

10111111111-

108881۴8111

8838

813

81908

1101

10811391331

10181391119

8831

118

81109

8910۴

10133198338

1081388۴389

8838

181

88103

81808

10118311113

10111۴99

883۴

818

8880۴

109

10191113381

101183۴1119

8831

11

88103

9803-

801111۴981۴-

8018119111

مجموع

با توجه به اینکه میزان خطا بیشتر از 108
است لذا اعداد شبیه سازی شده معنادار
نیست و باید نسبت به تحلیل حساسیت
ثابت ها اقدام نمود

1018183111

شرایط کمی بهتر از حالت با ضریب ثابت  101۴شد

 2-4بهرهگیری از روش شبیهسازی مونت کارلو
جدول  2-5شبیه سازی ضریب رشد متغیر بهره وری سرمایه (شرکت فرآورده های نسوز ایران ) با توزیع نرمال
سال

1322

1322

1320

1321

1328

1323

1324

1325

بهره وری سرمایه

811

811

99

813

118

181

818

11

میزان رشد

1

1

-1018

1031

808

-108۴

-10۴11

-1011

1011

میانگین رشد

 1-2-4نمودار نتایج

تفسیر نمودار :چنانچه مشاهده می شود میزان بهره وری سرمایه در این نمودار پس از پنج سال یعنی زمان رسیدن
فرآیند راهبری شرکتی به سطح بلوغ پنج به حالت تعادل رسیده است.
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 -5نتیجه گیری و پیشنهادات
 1-5نتیجه گیری
همانطور که از نتایج تحلیل حساسیت با آزمون اعتبار رفتاری -آزمون باز تولید رفتار مشخص گردید در سطح معناداری
 31درصد اعداد تولید شده توسط مدل فوق در مقایسه با اعداد واقعی شاخص های بهره وری شرکت فرآورده های نسوز
ایران(ایرفکو ) معنادار نبوده و نسبت به اعمال سیاست تغییر ثابت های مدل اقدام گردید ولی باز هم به سطح معناداری مطلوب
نرسیدیم و لازمست نسبت به اصلاح ساختار مدل اقدام نمود  .با بهره گیری از روش شبیه سازی مونت کارلو جهت شبیه سازی
اعداد بهره وری سرمایه اقدام گردید که با توجه به نمدار نتایج حاصله پس از رسیده به سطح بلوغ پنج حاکمیت شرکتی مدل
به حالت تعادل رسید لذا می توان نتیجه گرفت که بین سطح بلوغ حاکمیت شرکتی و بهره وری سرمایه در شرکت فرآورده
های نسوز ایران رابطه معناداری وجود دارد.
 8-5پیشنهادات
پیشنهاد می شود این تحقیق با اطلاعات مربوط به تعداد شرکت بیشتر انجام و نتیجه مورد تحلیل قرار گیرد.
پیشنهاد می شود این تحقیق با تعداد متغیر مستقل بیشتری از جمله بررسی رابطه سطح بلوغ فرآیندهای شرکتی در
کنار سطح بلوغ حاکمیت شرکتی بر پویایی های سیستم بهره وری شرکتی انجام شود.
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چکیده
موفقیت یک شرکت به طور فزاینده ای مرتبط با توانایی های آن شرکت در جذب اطلاعات خارجی ،دانش و فن آوری می باشد.
تحقیق و توسعه و افزایش همکاری با مشتریان و تامین کنندگان ،رقبا ،دانشگاه ها و سازمان های تحقیقاتی عمومی روند جدیدی
در بهبود عملکرد یک شرکت می باشد .اغلب دانشگاه ها به عنوان «موتورهای رشد» توصیف می شوند ،چرا که تحقیقات
دانشگاهی پتانسیل بهبود رقابت ملی را فراهم می کند ولی با این وجود ،بر قراری روابط مستقیم و اثر بخش میان دانشگاه ها و
نوآوریهای صنعتی دشوار است ،زیرا رابطه بین دانشگاه ها و بنگاه های صنعتی با مجموعه ای از تعاملات و روابط پیچیده ای
همراه است .از این جهت این تحقیق با هدف بررسی روابط علی-معلولی بین همکاری های پژوهشی صنعت و دانشگاه تهیه شده
است که شاخص های موثر از طریق بررسی ادبیات و نظر خبرگان تعین شده و با استفاده از تکنیک دیمتل و رویکرد مدلسازی
پویایی سیستم ،متغیرهای تاثیر گذار شناسایی شده اند و مدل نهایی مربوط به روابط علی و معلولی تهیه شده است .نتیجه
تحقیق نشان می دهد که اجرای پروژهای مشترک توسط صنعت و دانشگاه به عنوان مهمترین معیار در نمودار حلقه علی است
و هر دو نهاد صنعت و دانشگاه می توانند با استفاده از امکانات موجود با هدف حداکثر نمودن بهره وری ،همکاری های خود را
تقویت بخشند.

کلمات کلیدی :صنعت و دانشگاه ،پویایی سیستم ،دیمتل ،نموداری حلقه علی

مقدمه
دانشگاه ها در توسعه سرمایه انسانی و در ارائه دانش جدید نقش بسیار مهمی ایفا می کنند و به عنوان یک منبع بی پایان از
دانش و توانایی های تکنولوژی ،محسوب می شوند .علاوه بر پرورش فارغ التحصیلان و محققان ،دانشگاه ها باید از طریق مکانیسم
انتقال دانش ،پیوند بین کسب و کار و دانشگاه ها را تقویت کنند .بنابراین ،دانشگاه ها نقش های سنتی تدریس و تحقیق خود را
گسترش می دهند و در نتیجه نقش خود را در جامعه و ارزیابی روابط آنها با جوامع و ذینفعان بازنگری می کنند(Berbegal-
) .Mirabent, Sánchez García, & Ribeiro-Soriano, 2015از آنجایی که دانشگاه ها به تدریج به مرکز سیستم تولید دانش جامعه
تبدیل می شوند ،نقش آنها در نوآوری ،بیشتر می شود .به دنبال چنین نقشی ،دانشگاه ها تشویق می شوند که زمینه همکاری بین
 1استاد یار گروه مدیریت صنعتی
 2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی -تحقیق در عملیات
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دانشگاه و صنعت را فراهم کنند ) .(Huang & Chen, 2017از دهه  ،0891همکاری دانشگاهی-صنعتی شدت یافته است و
بنابراین موجب افزایش توجه پژوهشگران ،سیاستگذاران و متخصصان در این حوزه شده است ) .(Etzkowitz, 1998با این وجود
روابط صنعت و دانشگاه تحت تاثیر روابط علی و معلولی بین عوامل متعددی می باشد که سبب ایجاد پیچیدگی می شود .پیچیدگی
در روابط میان صنعت و دانشگاه ،فرآیندی پویا است .به کار گیری پویایی سیستم ها و رویکردهای شبیه سازی جهت ارزیابی ساختار
بنیادی شرایط پیچیده ،با شناسایی الگوی های علی بسیار مناسب است تا از طریق تجزیه و تحلیل مکانیزم ،الگو و روند موجود،
مجموعه ای از سیاست های مبتنی بر شرایط مورد نظر در آینده را به دست آورد.
این تحقیق به منظور بررسی روابط علی-معلولی بین همکاری های پژوهشی صنعت و دانشگاه ،انجام شده است .هدف از این
پژوهش ،توسعه یک مدل شبیه سازی پویایی سیستم بین روابط صنعت و دانشگاه می باشد .به همین منظور شاخص های موثر بر
همکاری های پژوهشی دانشگاه و صنعت از ادبیات و بومی سازی توسط خبرگان(اساتید دانشگاه مازندران) تعیین شده و برای تعیین
روابط علی و میزان تأثیرپذیری و تأثیرگذاری شاخص ها از روش دیمتل به کارگرفته شده است .برای درک بهتر مدل مربوط به
همکاری های پژوهشی صنعت و دانشگاه ،نرم افزار  VENSIMمورد استفاده قرار گرفته است .نتیجه این تحقیق می تواند به عنوان
اطلاعات و توصیه هایی جهت برنامه ریزی و سیاست گذاری در مورد روابط بین صنایع و دانشگاه ها مورد استفاده قرار گیرد .در
ادامه ،در بخش دوم ،به ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته می شود .در بخش سوم ،به روش شناسی تحقیق و جمع آوری داده ها و
تشریح تکنیک ها پرداخته می شود .در بخش چهارم ،به تجزیه و تحلیل داده ها و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه شد.

ادبیات و پیشنیه تحقیق
در دهه  0891بسیاری از کشورها سیاست هایی را جهت ترویج و حمایت روابط صنعت و دانشگاه در پیش
گرفتند) ،(Etzkowitz, 1998که نقش این همکاری ها در ارتقاء نوآوری توجه بیشتری را به خود جلب کرده است چرا که نوآوری
به طور فزاینده ای مرتبط با توانایی های شرکت در جذب اطلاعات خارجی ،دانش و فن آوری است .رابطه صنعت و دانشگاه به طور
فزاینده ای مهم است چرا که می تواند مزایای متقابل برای طرفین و جامعه ایجاد کند) .(Franco & Haase, 2015شواهد
تجربی نشان می دهد که امروزه دانشگاه ها به عنوان منابع اساسی فرصت های تکنولوژیک برای بخش های خصوصی و تجاری و
فرایندهای اقتصادی نوظهور محسوب می شوند که این مسئله برای کشورهای در حال توسعه و کشور هایی که به دنبال ارتقائ فن
آوری هستند بسیار مهم است).(Fischer, Schaeffer, & Vonortas, 2018امروزه ابتکارات دولت و تغییرات در چارچوب
نهایی ،باعث تسهیل این روابط شده است .با این حال هنوز بین دانش بدست آمده توسط محققان دانشگاهی و آنچه در عمل و
واقعیت استفاده می شود و رخ می دهد ،شکاف وجود دارد و یا دانش بدست آمده در دانشگاه در عمل و به کارگیری ،ارزشی ایجاد
نمی کند) .(Sedlacek, 2013مشارکت بین دانشگاه و صنعت به کار گروهی بستگی دارد .دانشگاه ها دارای امکانات فیزیکی
مناسب و اعضای علمی می باشند که به کشفیات علمی و پیشرفت های تکنولوژیک دست پیدا می کنند .با این حال برای توسعه فن
آوری های جدید ،قابل اجرا و موفق به دانش کسب و کار نیاز است .از طرفی صاحبان صنایع به کاربران و فعالیت های اجرایی نزدیک
تر بوده و در نتیجه با نیازهای موجود آشنایی بیشتر دارند) .(Berbegal-Mirabent et al., 2015از آنجایی که دانشگاه ها و
مراکز آموزشی نسبت به رشد دانش جدید و تامین بودجه مورد نیاز و هزینه های مرتبط با این امر روبرو می باشند ،ایجاد ارتباط و
تعامل مناسب می تواند در رفع این چالش ها سودمند واقع شود .از طرفی در صنعت فشارهایی شامل رشد سریع تکنولوژی ،کوتاه
شدن چرخه عمر محصولات و رقابت های جهانی محیط را برای شرکت های بزرگ رقابتی تر کرده است .این فشارها در طرفین به
عنوان محرکی جهت توسعه روابط صنعت و دانشگاه محسوب ی شود که هدف ان ها ارتقاء نوآوری و رقابت اقتصادی از طریق تبادل
دانش و اطلاعات بین حوزه های علمی و تجاری است) .(Perkmann et al., 2013گرچه نتایج فعالیت دوجانبه بین صنعت و
دا نشگاه می تواند سودمند باشد ،مدیریت چنین همکاری های متقابل پیچیده بوده و بیشتر این فعالیت ها با موانعی چون مشکل
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هماهنگی منافع دانشگاه و صنعت در بلند مدت مواجه می شوند .در این ارتباط اعتماد میان طرفین بسیار حیاتی می باشد چرا که
به دلیل عواملی چون عدم آشنایی با فرهنگ دانشگاه و صنعت و محیط کاری ،انعطاف پذیری این روابط را محدود می کند .ایجاد
روابط مستمر بین صنعت ،دانشگاه و ارتقاء سطح دانش مشترک و درک اهداف یکدیگر زمینه مناسبی را جهت موفقیت این رابطه
ایجاد می کند .با این حال عوامل موفقیت را نمی توان به این عوامل محدود کرد چرا که در طول زمان ابعاد مختلفی می تواند بر این
روابط اثر بگذارد) .(Santoro, 2000مقاله) ،(Xu, Hou, Niu, Wang, & Xie, 2018فعالیت های اصلی دانش و ارتباط
های کلیدی در راستای نوآوری های مشترک دانشگاهی-صنعتی-پژوهشی ( 0)U-I-Rمبتنی بر زنجیره دانش را در یکی از دانشگاه
های تیانجین را بررسی می کند .بر اساس نظریه زنجیره دانش ،این تحقیق به دنبال ایجاد فرآیند مدیریت دانش نوآوری مشترک
 U-I-Rمی باشد و از تئوری مهندسی مجدد فرآیند و فناوری اطلاعات مدرن برای اجرای مفهوم نوآوری مدیریت در  U-I-Rاستفاده
کرده است .نتایج نشان می دهد تا ح د زیادی سطح تحقیقات علمی و کیفیت آموزش پرسنل می تواند ارتقا پیدا کند و رویه ای
جدید برای بهینه سازی مشترک تولید ،یادگیری و تحقیق مدیریت دانش و نوآوری های تکنولوژیکی ایجاد کرد(Huang & .
)Chen, 2017در تحقیق خود عوامل زمینه ساز همکاری دانشگاه و صنعت (2 )UICیعنی اجرای مکانیزم مدیریت رسمی ،UIC
اجرای مقررات  UICو حمایت از راهکارهای نوین ،بر عملکرد نوآوری دانشگاه بررسی می کنند .نتایج تجزیه و تحلیل  020دانشگاه
تایوان نشان داد ،دانشگاه های تحت ارتباتط با صنعت دارای مزایای بیشتری در توسعه محتوا خود و بهبود عملکرد نوآوری دانشگاهی
هستند .تحقیقات زیادی در همکاری های بین صنعت و دانشگاه صورت گرفته که به برخی از آنها به طور مختصر در جدول 0
پرداخته شده است.
جدول  :1پیشنیه تحقیق در حوزه همکاری های صنعت و دانشگاه
نویسنده و سال

موضوع

شرح پژوهش

(Fischer et al.,
)2018

تکامل همکاری
دانشگاه و صنعت در
برزیل از یک چشم
انداز ارتقاء فن آوری

این مقاله به ارزیابی تکامل تعاملات دانشگاه ها در نظام نوآوری یک اقتصاد نوظهور از نظر
وضع قرارداد و ارتباط آن با صنعت است .این مطالعه بر اساس اطلاعات مربوط به دوازده
دانشگاه برتر برزیل در سال های  2112 ،0882و  2102است .برای آن منظور داده های
حاصل از سرشماری یک گروه تحقیقاتی در برزیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و از تجزیه
و تحلیل شبکه های اجتماعی ( )SNAجهت اندازه گیری تعادل سازمانی در سازه های
تولیدی داخلی و شبکه های دانش بین المللی استفاده شده است.

(Ankrah & AL)Tabbaa, 2015

بررسی سیستماتیک
ادبیات همکاری
دانشگاه و صنعت

در این پژوهش از یک روش سیستماتیک برای بررسی ادبیات مربوط به همکاری دانشگاهی-
صنعت ( )UICاستفاده شده .هدف اصلی این پژوهش شناسایی جنبه های کلیدی  UICو
نحوه ارتباط این جنبه ها با یکدیگر می باشد .این بررسی به شناسایی پنج جنبه کلیدی منجر
شد .که جنبه های کلیدی در یک چارچوب فرایند کلیدی ادغام و یک تجزیه و تحلیل جامع
از وضعیت ادبیات مربوط به این پدیده فراهم شده است.

(BerbegalMirabent et al.,
)2015

مشارکت دانشگاه و
صنعت برای ارائه
خدمات تحقیق و
توسعه

این مطالعه به جنبه های سازمانی و نهادی اشاره دارد که به عنوان محرک برای ایجاد
همکاری های موفق دانشگاهی و صنعتی عمل می کنند که مدل های رگرسیون عوامل تعیین
کننده قراردادهای تحقیق و توسعه را توضیح می دهد .این مدل ها دارای دو بعد اصلی
دانشگاه و اداره انتقال تکنولوژی هستند.

(Perkmann et
)al., 2013

بررسی ادبیات مربوط
به روابط دانشگاه و
صنعت از بعد تعامل
علمی و تجاری سازی

در این پژوهش مروری ،سوابق فردی ،سازمانی و نهادی و پیامدهای تعامل دانشگاهی
شناسایی و سپس این یافته ها با پیشینهاد و پیامدهای تجاری سازی مقایسه می شود .به
همین منظور تمام تحقیقات مربوط به این موضوع از سال  0891تا  2100مورد مطالعه و
تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

University-Industry-Research
university– industry collaboration
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نویسنده و سال

موضوع

شرح پژوهش

(Fontana,
Geuna, & Matt,
)2006

عوامل موثر بر پروژه
های تحقیق و توسعه
دانشگاه و صنعت

در این پژوهش نمونه ای از شرکت های نوآورانه اسپانیایی برای شناسایی عوامل موثر بر
همکاری تحقیق و توسعه بین شرکت های نوآورانه و دانشگاه ها استفاده شده است که در
نتیجه با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

(Schartinger,
& Schibany,
)Gassler, 2001

روابط تعاملی بین
دانشگاه ها و شرکت
ها

این مقاله ،انواع مختلف تعاملات بین دو بخش را از دیدگاه دانشگاه ها و شرکت ها بررسی می
کند که از تجزیه و تحلیل رگرسیون واریانس و لجستیک استفاده شده است .نتایج نشان می
دهد که کانال اصلی انتقال دانش از دانشگاه ها به بخش کسب و کار هنوز هم از طریق پویایی
سرمایه انسانی رخ می دهد که موانع اصلی تعامل در تفاوت بین "فرهنگ" دو حوزه و
همچنین کمبود اطلاعات است.

تکنیک دیمتل
تکنیک دیمتل در کنار مدلساازی سااختاری تفسایری و نقشه شناختی به عنوان روشی برای مطالعه مدل های ساختاری در
نظر گرفته می شاود .تکنیک دیمتل توساط موساساه 1BMبین ساال های  0892و  0892ایجاد شد و برای مطالعه و حل مسائل
پیچیده و درهم تنیده مورد اساتفاده قرار گرفت و با این هدف معرفی شد که استفاده مناسب از روش های تحقیق علمی ،می تواند
سااختار پیچیده مساائل را بهبود بخشاد و در شناسایی راه حل های عملی با ساختارسلسله مراتبی مشارکت نماید .تکنیک دیمتل
مبتنی برنمودارهایی اسات که می توانند مؤلفه های دخیل را به دو گروه علت و معلول تفکیک نمایند .این نمودارها رابطه وابستگی
میان عناصر یک سیستم را به تصویر می کشند .در ادامه گام های تکنیک دیکتل تشریح می شود.
گام یک :تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم ،2این گام خود دارای سه گام فرعی به صورت زیر می باشد:
گام فرعی یک :تعریف مقیاس زبانی :ابتدا به منظور سانجش روابط میان معیارها ،نیازمند یک مقیاس مقایسه ای هستیم؛ که
ما در اینجا از یک مقیاس در پنج سطح استفاده می کنیم که در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  :2تبدیل معیارهای زبانی به اعداد
ارزش نرمال

نظر زبانشناختی
بیتأثیر

1

تأثیر خیلی کم

0

تأثیر کم

2

تأثیر زیاد

2

تأثیر بسیار زیاد

2

c  ci | i  1, 2,..., n
 ،به یک گروه از
گام فرعی دو :ایجاد ماتریس ارتباط مستقیم اولیه :برای سنجش ارتباط بین معیارهای
تصاامیم گیرندگان با  kتصاامیم گیرنده نیازمندیم تا مقایسااات زوجی انجام دهند .در نهایت  kماتریس  Zبه دساات می آید که هر
کدام متعلق به یک تصمیم گیرنده است و از تبدیل معیارهای زبانی به اعداد حاصل شده است.

Battelle Memorial.
Direct Relation Matrix.
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0
z12k
 k
z
0
k
Z   21

 znk1 znk2

z1kn  c
 1
z2kn  c 2


0  c3 i , j  1, 2,..., n

مولفه های ماتریس  Z kبیانگر نظر خبرگان درباره درجه تأثیری اساات که معیار  iبر معیار  jمی گذارد و  i=jیا همان عناصاار قطر
اصلی صفر در نظر می گیریم.
گام فرعی سه :ترکیب ماتریسهای ارتباط مستقیم اولیه با استفاده از فرمول ( )2و تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم نهایی

K

 K k
Z 

Z   i 1

گام دو :نرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیم :برای نرمال کردن از فرمول ( )2استفاده می شود:

N  s.Z
که در این فرمول  sبه این صاورت به دسات می آید که ابتدا جمع تمامی ساطرها محاسابه میشاود و سپس از معکوس نمودن

بزرگترین عدد در بین مجموع سطرها  sتشکیل خواهد شد.

, i, j  1, 2,..., n

1
n

max1i n  zij

s

j 1

برای نرمال سازی هر یک از مؤلفهها از فرمول ( )2استفاده می شود:

nij  s.zij
گام سهه :محاسههبه ماتریس ارتباط کامل :ماتریس روابط کل ) (Tهمان اثرات مسااتقیم و غیرمسااتقیم معیارها میباشااد که با
استفاده از فرمول ( )2محاسبه می شود:


T  N ( I  N )1   N i  N  N 2  N 3 
i 1

گام چهار :تعیین درجه اهمیت معیارها .گام چهار به سه گام فرعی به شرح زیر نیاز دارد:
گام فرعی یک :محاساابه
دست می آید.

Ri

و ، Dj

Ri

از جمع مؤلفههای سااطر  iدر ماتریس ارتباط کامل و
n

Ri   tij i
j 1

n

D j   tij j
i 1
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ارزش  Riدر هر ساطر نشاان دهنده اثرات مساتقیم و غیرمساتقیم معیار  iبر ساایر معیارها اسات و
مستقیم و غیرمستقیمی است که معیار  jاز سایر معیارها دریافت می کند (تأثیرپذیری معیار .)j

Dj

نشان دهنده اثرات

گام فرعی دو :محاسبه درجه اهمیت هر معیار ،به منظور تعیین درجه اهمیت هر معیار ) (Wiاز فرمول ( )8استفاده میشود
1
2

W j   Ri  D j    Ri  D j  


2

2

سپس وزن هر معیار را با استفاده از فرمول ( )01نرمال سازی می نماییم.
Wj
Wj

n
j 1



Wj 

پس از محاساابه مقادیر  Wjنرمال شااده ،آنها را به صااورت نزولی مرتب مینماییم .معیاری که بزرگترین  Wرا داراساات،
مهمترین معیار میباشد (عبدالقادر و همکاران.)2102 ،1

پویایی سیستم و نمودار حلقه علی
پویایی سیستم 2برای اولین بار توسط پروفسور مشهور  Forresterدر دهه  0821ارائه شده است .این یک روش ترکیبی از
تجزیه و تحلیل کیفی ،تجزیه و تحلیل کمی و روابط علی و معلولی است که به عنوان یک رویکرد موثر برای سیستم های پیچیده
غیرخطی و تصمیم گیری علمی محسوب می شود (Liu & Zeng, 2017).پویایی سیستم به عنوان ابزاری مفید برای شبیه سازی
رفتار پویا یک سیستم در طول زمان به محققان کمک می کند تا مشکلات پیچیده یکپارچه را مدل کنند .مدل سازی پویایی سیستم
اساسا بیان کننده فرآیندهای یک سیستم است که وضعیت آن را مشخص می کند) .(Demczuk & Padula, 2017سیستم
پویا یک سیستمی است که در آن متغیرها برای شبیه سازی تغییرات در طول زمان باهم تعامل دارند که دیدگاه های استراتژیک
بیشتری را برای درک اثربخشی سیاست های مختلف مدیریتی ارائه می دهد).(Javed, Zhan, & Pan, 2018
ساختار یک سیستم در روش  ،SDبه وسیله نمودارهای علی نمایش داده می شود؛ یک نمودار حلقه علی ،مکانیزم بازخورد
اصلی را نشان می دهد که این مکانیسم ها یا حلقه های بازخورد منفی (متعادل کننده) یا مثبت (تقویت کننده) هستند .یک حلقه
بازخورد منفی دارای رفتاری هدف جویانه می باشد به این معنی که پس از یک اختلال ،سیستم به دنبال بازگشت به وضعیت تعادل
است .در یک حلقه بازخورد مثبت ،اختلال اولیه منجر به تغییر بیشتر می شود ،که بیانگر وجود یک تعادل ناپایدار است .مدل سیستم
پویا شامل دو نوع متغیر حالت و نرخ می باشد که متغیرهای حالت (یعنی موجودی) در داخل سیستم انباشته هستند ،در حالی که
متغیرهای نرخ نشان دهنده جریان در سیستم (به عنوان مثال نرخ سفارش) هستند که فرآورده های جانبی فرایند تصمیم گیری
می باشند) .(Georgiadis, Vlachos, & Iakovou, 2005بخش عمده ای از هنر مدل سازی پویایی سیستم در تعریف و
ارائه حلقه های تقویت و متعادل کننده (بازخورد) نهفته است .شبیه سازی ،درک پویایی از مشکل و امکان کشف سیاست های موثر
را با بررسی اثرات رفتار های جایگزین ارائه می دهد).(Demczuk & Padula, 2017
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روش شناسی تحقیق:
تحقیق حاضر از منظر هدف ،کاربردی است و همچنین از نگاه تکنیکی ،در حوزه تحقیق در عملیات نرم قرار می گیرد .در این
تحقیق ،ابتدا شاخص های موثر بر همکاری های پژوهشی دانشگاه و صنعت از ادبیات و بومی سازی توسط خبرگان تعیین شدند.
خبرگان تحقیق حاضر 2 ،نفر از اساتید دانشگاه که حداقل  2سال همکاری نزدیک با صنعت داشته و از نگاه پژوهشی نیز دارای
مقالات متعددی می باشند .در ادامه ،پرسشنامه دیمتل تنظیم و در اختیار خبرگان قرار گرفت و از آنها خواسته شده تا تاثیر هر
شاخص ها را بر دیگری از  1تا  2امتیاز دهند .سپس با انجام محاسبات ،روابط علی و معلولی شاخص های موثر بر همکاری های
پژوهشی صنعت و دانشگاه تعیین و در نهایت با استفاده از نرم افزار  Vensimمدل علی و معلولی روابط ترسیم شد.
متغیر های موثر بر همکاری های پژوهشی بین صنعت و دانشگاه با توجه به پیشینه تحقیقات صورت گرفته در این حوزه و نظر
خبرگان بدست آمده است و مدل مفهومی پژوهش با توجه به این متغیرها در شکل  0آورده شده است.

دانشگاه

شا

ها مو ر بر همکاری های پژوهشی صنعت و دانشگاه









عقد راردادهای پژوهشی بین صنعت و دانشگاه
در مد های حاصل از همکاری صنعت و دانشگاه
بودجه ا تصاصی دانشگاه جهت پژوهش های کاربردی در صنعت
می ان همکاری هی ت علمی در پیشرفت روابط بین صنعت و دانشگاه
وجود پار های فناوری و نو وری در من قه
برگ اری کن رانس های علمی کاربردی با همکاری صنای
....

شکل  :1مدل م هومی همکاری صنعت و دانشگاه
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تج یه و تحلیل
همانطور که قبلا بیان شد ،در ابتدا متغیر های موثر بر همکاری های پژوهشی بین صنعت و دانشگاه شناسایی شدند که این
متغیر ها مورد تایید خبرگان قرار گرفتند .در جدول  2این متغیر ها آمده است.
جدول  :3متغیرهای مو ر در روابط بین صنعت و دانشگاه

نام متغیر

حرف ا تصاری

ردیف
.0
.2
.2
.2

عقد قراردادهای پژوهشی بین صنعت و دانشگاه
درآمد های حاصل از همکاری صنعت و دانشگاه
بودجه اختصاصی دانشگاه جهت پژوهش های کاربردی در صنعت
میزان همکاری هیئت علمی در پیشرفت روابط بین صنعت و دانشگاه

C1

C4

.2

وجود پارک های فناوری و نوآوری در منطقه

C5

C2
C3

.2

برگزاری کنفرانس های علمی کاربردی با همکاری صنایع

C6

.9

وجود دستورالعمل های اجرایی جهت همکاری صنعت و دانشگاه

C7

.9

انتقال تجربه و مهارت از صنعت به دانشگاه

C8

.8

ایده های تجاری به ثبت رسیده در دانشگاه

C9

.01
.00

انتقال ایده های تجاری به صنعت و تولید انبوه آن
ثبت شرکت های دانش بنیان در دانشگاه

C10

.02
.02

اجرای پروژهای مشترک توسط صنعت و دانشگاه
همکاری صنعت و دانشگاه در پایان نامه تحصیلات تکمیلی

C11
C12
C13

در ادامه تحقیق و برای تعیین روابط علی با روش دیمتل ،در ابتدا ماتریس تصمیم اولیه از میانگین نظرات خبرگان ایجاد می
شود که نتایج آن در جدول  2آمده است.
جدول  :4ماتریس تصمیم اولیه
C13

C12

C11

C10

C9

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

2.33

3.33

2.33

3.33

2.33

2.33

1.33

1.67

1.00

2.00

2.00

3.00

-

C1

1.33

2.33

2.00

1.67

2.00

1.67

1.33

2.33

1.33

2.33

2.33

-

1.67

C2

1.67

2.67

2.00

1.67

1.67

1.00

2.33

2.67

1.33

3.00

-

2.67

2.67

C3

2.33

2.67

1.67

2.67

2.00

3.00

1.67

2.00

1.00

-

1.33

3.00

3.67

C4

1.00

1.67

2.00

1.67

1.00

1.00

0.33

0.67

-

1.00

1.00

1.33

1.67

C5

1.67

1.33

1.00

2.00

1.33

3.00

0.33

-

0.33

1.67

0.67

2.00

2.33

C6

2.67

2.00

1.00

0.67

1.00

1.00

-

0.33

0.33

1.00

0.67

1.33

1.00

C7

2.00

2.67

1.33

2.33

2.00

-

0.33

2.33

1.33

2.67

1.00

1.33

1.67

C8

3.00

3.00

3.00

3.33

-

1.33

0.33

1.33

2.00

2.33

1.67

2.33

2.33

C9

2.67

3.00

2.00

-

3.00

3.00

0.67

3.00

1.00

3.00

1.67

3.00

3.67

C10

2.33

2.67

-

3.00

2.33

2.00

1.33

2.00

2.33

2.00

1.67

2.33

2.67

C11

3.00

-

2.33

3.67

3.00

3.67

1.67

3.00

2.00

3.67

3.00

4.00

4.00

C12

-

2.67

1.33

2.33

2.33

3.00

1.00

1.33

1.00

3.33

2.00

2.67

2.00

C13

ماتریس اثر اولیه با استفاده از فرمول های  2و  2برای  02شاخص نهایی به صورت جدول  2استخراج شده است.
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جدول  :5ماتریس ا ر اولیه
C13

C12

C11

C10

C9

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

0.06

0.09

0.06

0.09

0.06

0.06

0.04

0.05

0.03

0.05

0.05

0.08

-

C1

0.04

0.06

0.05

0.05

0.05

0.05

0.04

0.06

0.04

0.06

0.06

-

0.05

C2

0.05

0.07

0.05

0.05

0.05

0.03

0.06

0.07

0.04

0.08

-

0.07

0.07

C3

0.06

0.07

0.05

0.07

0.05

0.08

0.05

0.05

0.03

-

0.04

0.08

0.10

C4

0.03

0.05

0.05

0.05

0.03

0.03

0.01

0.02

-

0.03

0.03

0.04

0.05

C5

0.05

0.04

0.03

0.05

0.04

0.08

0.01

-

0.01

0.05

0.02

0.05

0.06

C6

0.07

0.05

0.03

0.02

0.03

0.03

-

0.01

0.01

0.03

0.02

0.04

0.03

C7

0.05

0.07

0.04

0.06

0.05

-

0.01

0.06

0.04

0.07

0.03

0.04

0.05

C8

0.08

0.08

0.08

0.09

-

0.04

0.01

0.04

0.05

0.06

0.05

0.06

0.06

C9

0.07

0.08

0.05

-

0.08

0.08

0.02

0.08

0.03

0.08

0.05

0.08

0.10

C10

0.06

0.07

-

0.08

0.06

0.05

0.04

0.05

0.06

0.05

0.05

0.06

0.07

C11

0.08

-

0.06

0.10

0.08

0.10

0.05

0.08

0.05

0.10

0.08

0.11

0.11

C12

-

0.07

0.04

0.06

0.06

0.08

0.03

0.04

0.03

0.09

0.05

0.07

0.05

C13

در ادامه با استفاده از رابطه  ،2ماتریس ارتباط کل بدست می آید و نیز طبق روابط  9و  9نیز میزان تاثیرپذیری و تاثیرگذاری معیارها
تعیین میشود که می توان نتایج آن را در جدول  2مشاهده نمود.
جدول  :6ماتریس ارتباط کل
Dj

Ri

C13

C12

C11

C10

C9

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

2.43

2.27

0.19

0.23

0.17

0.23

0.18

0.19

0.10

0.16

0.10

0.19

0.15

0.22

0.15

C1

2.40

1.85

0.14

0.18

0.14

0.16

0.15

0.15

0.09

0.15

0.10

0.17

0.14

0.12

0.16

C2

1.62

2.07

0.16

0.20

0.15

0.17

0.15

0.15

0.12

0.17

0.10

0.20

0.09

0.20

0.20

C3

2.33

2.23

0.19

0.21

0.15

0.21

0.17

0.21

0.11

0.17

0.10

0.14

0.13

0.22

0.23

C4

1.26

1.24

0.10

0.12

0.11

0.12

0.09

0.10

0.04

0.08

0.04

0.10

0.08

0.11

0.12

C5

1.92

1.50

0.13

0.13

0.10

0.15

0.12

0.17

0.05

0.08

0.06

0.14

0.08

0.15

0.16

C6

1.07

1.12

0.13

0.12

0.08

0.09

0.09

0.09

0.03

0.07

0.05

0.10

0.07

0.11

0.10

C7

2.19

1.78

0.15

0.18

0.12

0.17

0.15

0.11

0.06

0.15

0.09

0.18

0.10

0.15

0.16

C8

2.02

2.20

0.20

0.22

0.18

0.22

0.12

0.17

0.07

0.15

0.13

0.20

0.14

0.20

0.20

C9

2.36

2.46

0.21

0.24

0.17

0.16

0.21

0.22

0.09

0.20

0.11

0.23

0.15

0.23

0.25

C10

1.82

2.20

0.18

0.21

0.11

0.21

0.18

0.18

0.10

0.16

0.13

0.19

0.14

0.20

0.21

C11

2.45

2.98

0.24

0.19

0.20

0.28

0.24

0.27

0.13

0.23

0.15

0.28

0.20

0.29

0.29

C12

2.13

2.09

0.12

0.20

0.14

0.19

0.17

0.20

0.09

0.14

0.10

0.21

0.14

0.20

0.19

C13

در گام نهایی استفاده از روش دیمتل ،درجه اهمیت هر یک از معیار ها با استفاده از روابط  8و  01استخراج می شود .همانطور
که در جدول  9دیده می شود ،اجرای پروژهای مشترک توسط صنعت و دانشگاه و انتقال ایده های تجاری به صنعت و تولید انبوه
آن به ترتیب بیشترین وزن را به خود اختصاص دادند .طبیعی است که در صورت اجرای پروژهای مشترک توسط صنعت و دانشگاه
منجر به انتقال تجربیات از صنعت به دانشگاه و انتقال دانش از دانشگاه به صنعت خواهد شد .همچنین وجود دستورالعمل های
اجرایی جهت همکاری صنعت و دانشگاه دارا ی کمترین اهمیت در روابط بین صنعت و دانشگاه است ،چرا که خبرگان معتقدند که
در حال حاضر دستورالعمل و تفاهم نامه های زیادی برای این امر وجود دارد اما هیچ ضمانت اجرایی برای آن نیست و وجود
دستورالعمل به تنهایی نمی تواند راهگشاری این همکاری ها باشد.
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جدول  :7می ان اوزان معیارها
رتبه

وزن نرمال شده

وزن

Ri-Dj

Ri+Dj

3

0.0896

4.69

-0.16

4.69

C1

5

0.0819

4.29

-0.56

4.25

C2

10

0.0710

3.72

0.45

3.69

C3

4

0.0870

4.56

-0.10

4.56

C4

12

0.0477

2.50

-0.02

2.50

C5

11

0.0658

3.45

-0.43

3.42

C6

13

0.0465

2.44

1.07

2.19

C7

9

0.0763

4.00

-0.41

3.98

C8

6

0.0807

4.23

0.18

4.22

C9

2

0.0920

4.82

0.10

4.82

C10

8

0.0770

4.03

0.38

4.02

C11

1

0.1041

5.45

0.53

5.43

C12

7

0.0805

4.22

-0.03

4.22

C13

در ادامه ،با استفاده از ماتریس ارتباط کل بدست آمده و مقدار حد آستانه ( 1220این مقدار توسط خبرگان تعیین شد)،
ماتریسی بدست آمد که مبنای تعیین روابط علی و معلولی برای رسم نمودار حلقه علی می شود .نمودار حلقه علی معیارهای 02
گانه در همکاری های پژوهشی دانشگاه و صنعت در شکل  2آمده است.

++
ایده های تجاری به بت

+

عقد راردادهای پژوهشی بین

همکاری صنعت و دانشگاه در پایان
نامه تحصیالت تکمیلی

صنعت و دانشگاه

رسیده در دانشگاه

+

+
می ان همکاری هی ت علمی در
+

وجود دستورالعمل های اجرایی جهت

+

همکاری صنعت و دانشگاه

پیشرفت روابط بین صنعت و دانشگاه
+ +

+

اجرای پروژهای مشتر
+

توسط

صنعت و دانشگاه

+
انتقال ایده های تجاری به

بودجه ا تصاصی دانشگاه جهت

+

پژوهش های کاربردی در صنعت

صنعت و تولید انبوه ن

++
در مد های حاصل از همکاری

++

صنعت و دانشگاه
+
برگ اری کن رانس های علمی
بت شرکت های دانش بنیان

++

کاربردی با همکاری صنای

در دانشگاه
وجود پار
+
انتقال تجربه و مهارت از

های فناوری و

نو وری در من قه

صنعت به دانشگاه
+

شکل  :2مدل پویای روابط بین همکاری های پژوهشی میان صنعت و دانشگاه

مدل علی و معلولی ارائه شده در شکل  ،2تصویر دقیق تری از همکاری های صنعت و دانشگاه را با رویکرد پژوهشی نشان می
دهد .چون مسئله همکاری های صنعت و دانشگاه به صورت فرآیندی است که در طول زمان شکل می گیرد ،لذا استفاده از رویکرد
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پویایی سیستم ها توجیه بیشتری پیدا میکند .در مسائلی که از رویکرد پویایی سیستم بررسی می شوند ،حلقههای علی و معلولی
روابط پویای موجود در مسئله را مشخص می کنند .در مدل ارائه شده در شکل  ،2نیز دیده می شود که اجرای پروژهای مشترک
توسط صنعت و دانشگاه به عنوان معیاری است که با تعداد زیادی از عوامل دیگر در ارتباط است .همه حلقههای علی موجود در
نمودار علی و معلولی تحقیق حاضر از نوع تقویتی می باشند.

بحث و نتیجه گیری
این مقاله با هدف شناسایی و بررسی روابط علی و معلولی همکاری های پژوهشی بین صنعت و دانشگاه انجام پذیرفت .در ابتدا
با مرور ادبیات تعدادی معیار در برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه با استفاده از ادبیات تحقیق و نظر خبرگان استخراج شد .سپس
با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره دیمتل میزان اهمیت و نیز روابط بین متغیر ها مشخص شد .در نهایت با استفاده از
نمودار حلقه علی ،مدل علی معیار ها ترسیم شد .در حال حاضر عدم وجود ارتباط منطقی و کاربردی بین صنعت و دانشگاه لطمه
بزرگی به اقتصاد کشور وارد می کند ،چرا که دانشگاه اغلب به دنبال آموزش دانشجویان بدون توجه به نیازهای کاربردی صنعت می
باشد و صنعت نیز با همان رویکرد مدیریت سنتی و بدلیل عدم وجود نیروهای مجرب مسیر خود را ادامه می دهد که بهره وری لازم
را در تولید ندارد .به عبارت دیگر صنعت از منابع و توان خود برای به حداکثر رساندن خروجی های خود استفاده نکرده و تلاشی در
این امر صورت نمی گیرد ،زیرا دانشگاه که می تواند در این امر کمک قابل توجهی کند ،عرصه را خالی کرده است .در این تحقیق به
مهمترین عواملی که می تواند بر ارتباط پژوهشی بین این دو نهاد صحه بگذارد مورد ارزیابی قرار گرفتند .طبق یافته های تحقیق
دانشگاه و صنعت می توانند با اجرای پروژهای مشترک و انتقال ایده ها و تجربیات به اقتصاد ملی و حداکثر نمودن بهره وری تلاش
نمایند .از آنجاییکه در این تحقیق نمودار علی معیارهای موثر در همکاری های پژوهشی صنعت و دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت،
به محققان آتی پیشنهاد می شود که به جنبه های مختلف همکاری های صنعت و دانشگاه پرداخته و نیز با استفاده نمودار جریان
به روند آینده این همکاری ها و نیز تاسیر آن بر اقتصاد بپردازند.
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بررسی عوامل اهرمی اثرگذار بر توسعه اقتصاد یادگیری الکترونیکی در کشور
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چکیده
یادگیری الکترونیکی به عنوان یک رویکرد آموزشی با قابلیت انطباق با آخرین پیشرفتهای تکنولوژی ،امروزه یکی از
صنایعی محسوب میشود که دارای ظرفیت های بسیاری در توسعه ابعاد گوناگون اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جوامع
میباشد .از این رو توسعه هدفمند و کاربردی این رویکرد آموزشی میتواند زمینهساز گسترش همه جانبه کشورها به ویژه
در حوزه علم و فناوری و توسعه اشتغال پایدار شود .پژوهش حاضر برای نخستین بار با هدف یافتن عوامل کلیدی موثر بر
توسعه اقتصاد یادگیری الکترونیکی و ارائه پیشنهادات مبتنی بر آن در راستای اعتلای این رویکرد آموزشی در سطح
کشور صورت گرفته است .در این راستا ،این تحقیق با استفاده از رویکرد سیستمی و با ترسیم نمودار زیرسیستمها و
حلقههای علی و معلولی ،به شناسایی عوامل موثر و ارتباطات بین آنها در توسعه اقتصاد یادگیری الکترونیکی در کشور
پرداخته است .همچنین با استفاده از تکنیک دیماتل و ماتریس مقایسات زوجی در ارتباطات علی و معلولی شناسایی
شده ،عوامل با بیشترین اثرگذاری و ارتباط با سایر اجزاء سیستم در این زمینه شناسایی شده است .از این رو این پژوهش
میتواند چراغ راهی در مسیر هدفگذاری و برنامهریزی در جهت توسعه و گردش اقتصادی صنعت یادگیری الکترونیکی
برای متولیان امر باشد.
نتایج بدست آمده حاکی از آن است که یکی از الزامات رونق اقتصادی در حوزه یادگیری الکترونیکی تمرکز بر ظرفیتها
و قابلیتهای بخش خصوصی است که میتوان با اتخاذ سیاستها و قوانین متناسب ،ایجاد سهولت کسب و کار و تامین
منافع حصله ،میزان جذب سرمایه از این بخش را توسعه داد .از سوی دیگر ،با ارتقاء توانمندیهای بخش خصوصی چه در
بخش تولیدی و چه در بخش تجاری می توان موجب ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات حوزه یادگیری الکترونیکی و
تعامل اثربخش فعالان این حورزه با کاربران و کسب رضایتمندی آنان شد که این خود افزایش حجم بازار مناسب در این
حوزه را در پی خواهد داشت .در این بین نمیتوان از میزان اثرگذاری فعالیتهای فرهنگساز و ترویجی در رسانهها بر
ایجاد درک و توسعه یادگیری الکترونیکی در کشور غافل شد.
واژههای کلیدی :رویکرد سیستمی ،حلقههای علی و معلولی ،اقتصاد یادگیری الکترونیکی ،دیماتل ،ایران
1و * نویسنده مسئول :مدیر عامل ،موسسه آموزشی پژوهشی سیستمهای مدیریتی الگومحور سمام
 2کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 3مدیر عامل ،شبکه جامع خدمات الکترونیکی آموزشی و پرورشی
 4دبیرکارگروه رسانه و دیجیتال ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
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 -1مقدمه
ظهور تکنولوژیهای جدید در حوزه ارتباطات و اطلاعات ،سبب پدیدار شدن اصطلاحات و مفاهیم جدیدی از قبیل تجارت
الکترونیکی ،بانکداری الکترونیکی ،کسبوکار الکترونیکی ،نشر الکترونیکی و شهر الکترونیکی در عصر حاضر شده است .از دیگر
مفاهیم جدیدی که متعاقب ًا شکل گرفت اصطلاح " آموزش الکترونیکی یا یادگیری الکترونیکی" است که در حوزه تعلیم و
تربیت مطرح شد و توجهات زیادی را به خود جلب کرد .این رویکرد آموزشی در حقیقت تکامل یافته گونهای از آموزش با نام
آموزش از راه دور است که ضمن پوشش بخش اعظمی از نقاط ضعف آن ،منجر به توسعه این روش ،مبتنی بر آخرین
دستاوردهای حوزه علم و فناوری در دنیا شده است .به این ترتیب یادگیری الکترونیکی با افزایش متقاضیان آموزش،
سرمایهگذاری در بخش آموزش و گردش سرمایههای عظیم و نیز شکلگیری بازار مناسب ،به یک صنعت جهانی تبدیل شده و
روند رو به رشدی را در پیش گرفته است .حجم بازار  161میلیارد دلاری این رویکرد آموزشی در سال  2116نیز به خوبی موید
این موضوع بوده و سبب پیش بینی افزایش این رقم تا  241میلیارد دلار در سال  2123از سوی کارشناسان شده است [.]1
در ایران نیز روند رو به رشد یادگیری الکترونیکی ،نشان از توجه و اقبال متقاضیان تحصیل به این رویکرد آموزشی در سطوح
مختلف دارد ،اما با این حال شرایط موجود ،نهتنها انتظارت متقاضیان را برآورده نساخته ،بلکه در عرصههای بینالمللی نیز جایگاه
مناسبی را برای ایران در مقایسه با سایر کشورها ،ایجاد نکرده است ] .[3][2متعاقبا یادگیری الکترونیکی نیز با وجود دارا بودن
ظرفیتهای بالقوه در توسعه اشتغال و درآمدزایی برای کشور بر مبنای ماهیت فناوریمحور و بینرشتهای آن و نیز سرمایه
کمتر مورد نیاز در مقایسه با سایر صنایع خلاق هنوز پیشرفت چندانی نداشته و این امر نیازمند بازنگری و چارهاندیشی است.
لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه اقتصاد یادگیری الکترونیکی کشور و نیز ارائه راهبردهایی در
راستای گردش اقتصادی این صنعت با تکیه بر عوامل کلیدی و اهرمی شناسایی شده صورت پذیرفته است .در این راستا ،از
آنجا که عوامل متعددی در حوزههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،تکنولوژیکی ،آموزشی و  ...در این مساله اثرگذارند ،بررسی
آن نیازمند رویکردی یکپارچه است تا بتواند تعاملات و روابط پیچیده موجود در مسئله را در قالب یک سیستم مورد تجزیه و
تحلیل قرار دهد .رویکردی تحت عنوان متدلوژی سیستم دینامیک که نخستین بار در سال  1016توسط گروهی از محققان به
رهبری فارستر در دانشگاه  MITطرح و هم اکنون در بسیاری از عرصههای علمی و عملی مورد استفاده قرار میگیرد [.]4
تفکر سیستمی هنر و علمی است که به کمک فهم عمیقی که از ساختار زیربنایی سیستمها ایجاد میکند ،امکان
نتیجهگیریهای منطقی در رابطه با رفتار سیستم مورد بررسی را فراهم میآورد .این نوع تفکر به تحلیل مسائلی که موضوعات
پیچیدهای داشته و به شدت به گذشته و عوامل متعددی وابسته هستند و نیز مسائلی که ریشه در هماهنگیهای نامؤثر عناصر
درگیر دارند ،میپردازد .علت وجود برخی از این عناصر بعضا اقداماتی بوده است که در گذشته در جهت اصلاح انجام شده و
نتیجه عکس داده است .در این راستا راهکارهای مرسوم معمولا به قدری ضعیف هستند که بر سر راه تدوین چشمانداز حل
اثربخش چنین مسائل و مشکلاتی مانع ایجاد میکرد [ .]4در این پژوهش سعی شده تا با استفاده از رویکرد سیستمی ،مدلی
توسعه داده شود که به وسیله آن بتوان تحلیل دقیقتری از پویاییهایی که منجر به رکود یا رونق اقتصاد یادگیری الکترونیکی در
کشور میشود ارائه داد .همچنین با استفاده از یک رویکرد ترکیبی به اولویت بندی عوامل شناسایی شده پرداخت.
ساختار این مقاله به این شرح است که ابتدا ادبیات مرتبط با عوامل موثر بر توسه اقتصاد یادگیری الکترونیکی در داخل و
خارج از کشور مورد بررسی قرار میگیرد تا به عنوان مبنایی جهت شناسایی متغیرهای اصلی و روابط بین آنها به منظور ایجاد
مدل مفهومی و ترسیم حلقههای علت و معلولی مورد استفاده قرار گیرد .سپس متدولوژی و ابزارهای مورد استفاده در این
پژوهش مختصرا شرح داده میشود .در بخش بعدی ساختار کلان مفهومی از عوامل تاثیرگذار بر توسعه اقتصاد یادگیری
الکترونیکی و نیز ساختار علت و معلولی از مکانیزمهای اثرگذاری این عوامل شرح داده میشود و بر اساس آن در بخش بعد
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نتایج اولویتبندی ،که با روش دیماتل 1و از طریق مقایسات زوجی صورت میپذیرد ،ارائه میشود .در نهایت راهکارهای احصاء
شده بر مبنای عوامل کلیدی شناسایی شده تشریح میشود.
 -5مبانی نظری و پیشینه تحقیق
از آنجا که تا کنون مطالعه مشابهی با رویکرد سیستمی در حل مسئله اقتصاد یادگیری الکترونیکی صورت نگرفته است ،در
این قسمت به مطالعاتی اشاره خواهد شد که با سایر متدها و رویکردها به بررسی و آسیب شناسی توسعه اقتصاد یادگیری
الکترونیکی پرداخته و نیز پژوهشهایی که با بهره گیری از تلفیق رویکرد سیستمی و تکنیک دیماتل به شناسایی و رتبهبندی
عوامل اثرگذار در سایر حوزهها پرداخته است.
3
در سال  2111نوح کسرائی 2و همکاران در پژوهشی تحت عنوان "اقتصاد یادگیری الکترونیکی در قرن بیست و یکم "
اقدام به بررسی مدلی برای سنجش اثربخشی هزینه و کارایی یادگیری الکترونیکی و بحث در مورد تاثیرات اقتصادی بر رشد
این صنعت تازه توسعه یافته در آن زمان نمودند .به اعتقاد آنها عملکرد یادگیری الکترونیکی در گرو دو فاکتور "مزیت
رقابتی"و کیفیت دسترسی و یادگیری" بود و دیگر اینکه رشد اقتصادی بیشتر منجر به افزایش انتظارات بازدهی سرمایه در
سازمان و متعاقبا کاش مستمر هزینه  /ساعت تحویل آموزش در آنها خواهد شد .به این ترتیب حتی در شرایط رکود اقتصادی
که کاهش درآمدها و حاشیه سود شرکتها را در پی خواهد داشت ،یادگیری الکترونیکی به جهت کاهش نسبی زمان و هزینه
یادگیری همچنان مورد اقبال قرار خواهد داشت [ .]1در پژوهشی دیگر تحت عنوان "بازده اقتصادی آموزش الکترونیکی در
آموزش عالی :رویکرد صنعتی "4جودی ویلاسکا 1و همکاران به بررسی راندمان اقتصادی یادگیری الکترونیکی از طریق تجزیه و
تحلیل نمونهای از دانشگاههای الکترونیکی در بازه زمانی ( )2113-2112پرداخته و نتایج ارزیابی خود را به این ترتیب ارائه
کردند :افزایش شمار دانشجویان با افزایش میزان بهرهوری کار سازگار است ،صرفه جویی در هزینه کار با بهبود بهره وری
اقتصادی دانشگاه (یا بهره وری کل عوامل) قابل توجیه است و بهبود بهره وری کل در تولید آموزش الکترونیکی به دلیل
دستیابی به اقتصاد مقیاس ،در نتیجه دو امر "فرآیندهای برون سپاری" که منجر به افزایش هزینههای متغیر مطابق با کاهش
هزینههای حاشیه ای و "به اشتراکگذاری کنترل و استفاده از داراییها" که منجر افزایش چرخش دارایی است حاصل میشود
[.]6
تا کنون در کشور از تلفیق رویکرد سیستمی و تکنیک دیماتل در شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر حوزهها و صنایع
مختلف بهره برده شده است که از آن جمله میتوان به استفاده از این تکنیک در توسعه صنعت پویانمایی کشور اشاره کرد که
در نتیجه آن به ترتیب  6عامل "باور حاکمیت به دلیل تاثیرگذاری اجتماعی -فرهنگی صنعت پویانمایی"" ،سرمایهگذاری و
تامین منابع مالی"" ،آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی"" ،تحقیق و توسعه هدفمند و سطح فناوریهای اولویتدار"،
"توسعه بازار ،تبلیغات و سلیقهسازی" و "کیفیت و کمیت ساختار تولیدات پویانمایی (فرم و محتوا)" به عنوان نقاط اهرمی در
توسعه این صنعت شناسایی شدند [ .]0همچنین در حوزه مدیریت شهری در پژوهی به بررسی اثر فرهنگسازی تفکیک زباله بر
عملکرد نظام پسماند شهری پرداخته شده و نتایج حاصل از آن حاکی از اهمیت عواملی نظیر "پیادهسازی موثر و کامل سیاست
های اعمالی در زمینه آلودگی ناشی از زباله"" ،عملکرد جمعآوری زباله (سطح نظارت و اجرا)" و "ایجاد دغدغههای
محیطزیستی در سطح شهر" در بهبود وضعیت تفکیک زباله شهری میباشد [ .]8در کاربرد تکنیک دیماتل در حوزه یادگیری
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الکترونیکی نیز میتوان به پژوهش مین هسوان یانگ 1و همکاران در تحلیل و رتبهبندی عوامل موثر بر بهبود خدمات یادگیری
الکترونیکی اشاره کرد که در نتیجه ان عواملی نظیر سهولت کاربری ،دسترسی به اطلاعات و تعاملات اجتماعی در الویت قرار
گرفتند [.]9
 -3روش شناسی تحقیق
این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از حیث روش تحقیق توصیفی -پیمایشی میباشد .در این مطالعه برای نخستین بار در
کشور سعی شده تا با استفاده از رویکرد سیستمی به شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر توسعه اقتصاد یادگیری
الکترونیکی پرداخته شود .به طور خلاصه میتوان گفت رویکرد سیستمی ،روشی برای تجزیه و تحلیل سیستمها و حل مسائل
پیچیدهای است که دارای روابط علی و معلولی و زیربنای منطقی میباشند .نمودار زیرسیستم ها یک ابزار مهم این رویکرد است
که به تبیین سبک و ساختار کلی یک مدل از سیستم پرداخته و در آن زیرسیستمها به وسیله ارتباطات فیزیکی و اطلاعاتی به
هم متصل میشوند این نمودارها می توانند مرز سیستم را نشان داده و سطح تراکم مدل و سیستم تحت مطالعه را مشخص
سازند .حلقه های علی و معلولی از دیگر ابزارهای مهم رویکرد سیستمی هستند که بر مبنای ترسیم نمودار زیرسیستمها ،به
تبیین ساختار و مکانیزم اثرگذاری عوامل مختلف شناسایی شده میپردازند .این حلقهها علاوه بر کمک به درک مناسب از
فاکتورهای اصلی تاثیرگذار بر مسأله مورد بررسی و نحوه تعامل آنها با یکدیگر ،موجب شناسایی بهتر ساختار بازخوری و
فرضیات اصلی سیستم میشوند [.]11
تکنیک دیماتل ابزار دیگری است که در این پژوهش به منظور ارزیابی و رتبهبندی عوامل شناسایی شده در رونق اقتصادی
صنعت یادگیری الکترونیکی در کشور مورد استفاده قرار گرفته است .این تکنیک که از انواع روشهای تصمیمگیری بر اساس
مقایسات زوجی است نخستین بار در سال  1901توسط گابوس 2و فونتلا 3مورد استفاده قرار گرفت .این تکنیک با تکیه بر نظر
خبرگان به استخراج عوامل اثرگذار بر یک سیستم و ساختاردهی نظاممند به آنها بر مبنای اصول نظریه گرافها پرداخته و
ساختاری سلسلهمراتبی از عوامل موجود در سیستم همراه با روابط تاثیر و تاثر متقابل ارائه مینماید ،بگونهای که شدت اثر
روابط مذکور را به صورت امتیاز عددی معین میکند .روش دیماتل جهت شناسایی و بررسی رابطه متقابل بین معیارها و
ساختن نگاشت روابط شبکه به کار گرفته میشود .از آنجا که گرافهای جهت دار روابط عناصر یک سیستم را بهتر میتوانند
نشان دهند ،لذا تکنیک دیماتل مبتنی بر نمودارهایی است که میتواند عوامل درگیر را به دو گروه علت و معلول تقسیم نموده
و رابطه میان آنها را به صورت یک مدل ساختاری قابل درک درآورد [.]11
مطابق شکل  1که فرآیند انجام پژوهش را نمایش میدهد ،در این پژوهش ابتدا با انجام مطالعات اولیه در منابع و
مستندات موجود در حوزه یادگیری الکترونیکی و مطالعات مشابه و با در نظر داشتن اصول و مبانی رویکرد سیستمی ،شمای
اولیهای از نمودار زیرسیستمها از عوامل اثرگذار بر توسعه اقتصاد یادگیری الکترونیکی ترسیم شده و روابط بین این
زیرسیستمها توسط حلقههای علی و معلولی به تصویر کشیده شد .سپس طی یک سری مصاحبه نیمه ساختار با  19خبره و
فعال حوزه یادگیری الکترونیکی اعم از  9نماینده از بخش حاکمیت (سیاستگذاری و قانونگذاری ،مدیریت و تسهیلگری ،نظارت
و ممیزی) 1 ،نماینده از بخش تولید محتوا و ارائه خدمات (بخش خصوصی) 3 ،نماینده از بخش کسب و کار در حوزه یادگیری
الکترونیکی 3 ،نماینده از انجمنها و سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه نشر و توزیع و  3نماینده از جامعه معلمان فعال در
حوزه یادگیری الکترونیکی به تدقیق و تکمیل عوامل و روابط اثرگذار بر مساله مورد بحث پرداخته شد .در گام بعد ،با ترسیم
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حلقه های علی و معلولی ،ارتباط میان عوامل بدست آمده ترسیم و مشخص شده و با استفاده از تکنیک دیماتل نهایتا میزان
تاثیرگذاری و تاثیر پذیری عوامل موجود مشخص شده و نهایتا به به جمعبندی و تحلیل نتایج حاصله پرداخته شده است.

شکل  .1فرآیند انجام تحقق

 -4مدل سیستمی نحوه اثرگذاری عوامل مختلف بر توسعه اقتصاد یادگیری الکترونیکی در کشور
با توجه به ماهیت بین رشتهای یادگیری الکترونیکی و تلفیق علم و فناوری در این رویکرد آموزشی ،برقراری ارتباط میان
دانش و صنعت و ارائه ساختارمندِ ماحصل این دو ،نیازمند مطالعات دقیق و همهجانبه در سطوح مختلف اعم از سطوح
حاکمیتی تا ارائهدهندگان یادگیری الکترونیکی ،بودجه و اعتبارات مورد نیاز و تأمینکنندگان آن ،بستر فرهنگی -اجتماعی
پذیرنده آموزش و نیز فعالان صنعت یادگیری الکترونیکی ،عملکرد آنها و عوامل مؤثر بر موفقیت آنان میباشد که این مهم
توسط نمودار زیرسیستمهای یادگیری الکترونیکی (شکل  )2محقق شده است.
در این نمودار زیرسیستم "حاکمیت" متغیرهای اثرگذار بر شرایط محاط و محیط بر یادگیری الکترونیکی را از منظر
متولیان امر در دو سطح "سیاستگذاری و قانونگذاری" در لایه کلان حاکمیتی و "راهبری" شامل دستورالعملها و
فعالیتهای مربوطه در راستای پیادهسازی هرچه بهتر یادگیری الکترونیکی در نظام آموزشی کشور مورد تجزیهوتحلیل قرار
میدهد ].[13][12
از آنجا که ورود موفق هر جریانی در یک کشور مستلزم همسویی آن با جریان فرهنگی -اجتماعی آن کشور و در نتیجه
همراهی اقشار مختلف جامعه با این جریان می باشد یادگیری الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و از این رو در
زیرسیستم "شرایط فرهنگی" به بررسی عوامل فرهنگی زمینهساز پیادهسازی موفق یادگیری الکترونیکی در کشور پرداخته و
در بخش "تقاضا" بهطور خاص بر شکلگیری تقاضای متأثر از بستر فرهنگی -اجتماعی موجود در سطح کشور تمرکز مینماید
].[16][15][14
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محیط یاددهی و یادگیری الکترونیکی بسته به نوع روش ارائه یادگیری الکترونیکی اعم از یادگیری الکترونیکی مجازی،
یادگیری الکترونیکی موازی و یادگیری الکترونیکی تلفیقی میتواند در قالب محیط فیزیکی ،مجازی و یا تلفیقی از هر دو محیط
فیزیکی و مجازی باشد .شکلگیری این محیط متناسب با الزامات پیادهسازی یادگیری الکترونیکی در گرو شناسایی عوامل
اصلی اثرگذار بر کم و کیف آن بوده که این عوامل در زیرسیستم "محیط یاددهی -یادگیری" ارائه شدهاند ].[13][18][17
با توجه به نوپا بودن نظام یادگیری الکترونیکی در آموزشوپرورش کشور و عدم شکلگیری و تحقق آن در حد و
اندازههای استاندارد جهانی ،توجه به کمیت و کیفیت تولیدات و خدمات یادگیری الکترونیکی در اینگونه آموزشی میتواند
زمینه پذیرش هرچه بیشتر آن در بین مخاطبان و نیز شکلگیری بازار یادگیری الکترونیکی در بین فعالان صنعت یادگیری
الکترونیکی را مهیا سازد .از این رو با توجه به این مهم ،زیرسیستم "تولید محتوا و ارائه خدمات" عوامل اثرگذار بر کیفیت و
جذابیت محصولات و خدمات یادگیری الکترونیکی را شناسایی کرده است ].[16][5][17][12][14
نهادهای بازاریاب ،توزیع کننده و فروشنده حلقه واسط بین عرضه و تقاضا بوده و در صورت عدم شکلگیری صحیح
ساختار نهادی این بخش و در نتیجه عملکرد ضعیف آن ،ضمن متضرر شدن تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمات یادگیری
الکترونیکی و در نتیجه آن رکود بازار یادگیری الکترون یکی عدم دستیابی متقاضیان این شیوه آموزشی به تولیدات و خدمات با
کیفیت و استاندارد مانع از تحقق اصولی یادگیری الکترونیکی خواهد شد .بهاینترتیب بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر این حوزه
حائز اهمیت بوده و این مهم از طریق زیرسیستم "بازاریابی ،توزیع و فروش" محقق خواهد شد ].[16][15][14
ملزومات زیرساختی لازم جهت پیاده سازی هرچه بهتر یادگیری الکترونیکی اعم از زیرساختها  ICTکشور و زیرساختها
مورد نیاز در محیط یاددهی -یادگیری در زیرسیستم "زیرساختها" و با توجه به فیزیکی و یا ارتباطی بودن هر یک ،در دو
بخش "زیرساختهای سختافزاری" و "زیرساختهای نرمافزاری"برشمرده شدهاند ].[5][17][14][19
عوامل اثرگذار بر تأمین بودجه و اعتبارات مورد نیاز در راستای پیادهسازی یادگیری الکترونیکی ،شکلگیری بازار
یادگیری الکترونیکی با سهم قابل ملاحظه و دستیابی به خودگردانی جریان اقتصادی یادگیری الکترونیکی در کشور توسط
زیرسیستم "مالی -اقتصادی" در دو بخش "تأمین مالی و سرمایهگذاری" شامل منابع مالی تأمینشده بهمنظور تحقق یادگیری
الکترونیکی و روشهای تأمین این منابع و "شرایط اقتصادی" شامل عوامل مؤثر بر جذب بودجه و اعتبارات و سرمایههای بخش
خصوصی تشریح میشود ].[5][17][14][19
زیرسیستم "منابع انسانی"  ،متغیرهای اصلی اثرگذار بر تأمین و توسعه منابع انسانی مورد نیاز جهت پیادهسازی هرچه
بهتر یادگیری الکترونیکی را در ساختار آموزشی گروه سنی  4تا  18کشور ،در دو گروه کادر آموزشی و نیروی انسانی در صنعت
(طراحی و تولید) مورد بررسی قرار میدهد ].[13][18
با تجمیع زیرسیستمها و ترسیم ارتباطات بین آنها نمای کلی نمودار زیرسیستمهای یادگیری الکترونیکی کشور مطابق
شکل زیر خواهد بود.
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شکل  .2زیرسیستمهای اصلی اثرگذار بر توسعه اقتصاد یادگیری الکترونیکی
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آنچه در نتیجه مطالعات صورت گرفته و نظرات اخذ شده از خبرگان میتوان تحت عنوان دینامیکهای اصلی اثرگذار بر
توسعه اقتصاد یادگیری الکترونیکی در کشور مورد توجه و بررسی قرار داد در قالب  0دینامیک کلی زیر قابل طرح میباشد:
 -1-1-4اثر میزان رغبت کادر آموزشی -اجرایی در استفاده از فناوریهای آموزشی در فرآیند یاددهی-
یادگیری
ارتقاء کیفیت سیاستگذاری و قانون گذاری در راستای اعتلای یادگیری الکترونیکی در نظام آموزشی کشور به طرق
مختلف از جمله تطابق سیاستهای استخدامی نیروی انسانی (اعم از کادر آموزشی -اجرایی و نیروی پشتیبانی (آموزشی ،فنی و
اجرایی)) با نیازهای یادگیری الکترونیکی ،ارائه مشوقهایی بهمنظور ترغیب کادر آموزشی -اجرایی در راستای حمایت از
یاددهی -یادگیری الکترونیکی ،بهبود سطح مطلوبیت طراحی آموزشی متناسب با نیازهای یادگیری الکترونیکی و افزایش تعداد
سناریوهای یاددهی -یادگیری ارائه شده مناسب و قابل اجرا توسط یادگیری الکترونیکی ،افزایش سطح مطلوبیت طراحی محیط
آموزشی متناسب با نیازهای یادگیری الکترونیکی و به دنبال آن افزایش میزان دسترسی به زیرساختهای مورد نیاز جهت
پیاده سازی یادگیری الکترونیکی (اعم از اینترنت و تجهیزات سختافزاری (لپتاپ ،تبلت ،تلفن همراه هوشمند و  ،))...ارتقاء
کیفیت آموزش نیروی انسانی در راستای پیاده سازی یادگیری الکترونیکی و افزایش میزان دانش و مهارت کادر آموزشی-
اجرایی در بهکارگیری فناوری های آموزشی و افزایش میزان کیفیت و جذابیت تولیدات و خدمات یادگیری الکترونیکی ساخت
داخل موجب افزایش میزان رغبت و انگیزه کادر آموزشی و اجرایی در بهکارگیری فناوریهای آموزشی در محیط یادگیری
خواهد شد .از سوی دیگر اتخاذ تکلیف سازمانی برای معلمان جهت بهکارگیری فناوریهای آموزشی در فرآیند یاددهی-
یادگیری و نیز نظارت بر حسن اجرای آن از سوی مسئولین امر الزام استفاده از فناوریهای یادگیری الکترونیکی را ایجاد خواهد
کرد .افزایش میزان استفاده از فناوریهای آموزشی در فرآیند یاددهی -یادگیری در نتیجه اتخاذ این تدابیر حداقل بازار ممکن
جهت فعالیت شرکت ها را ایجاد خواهد کرد .افزایش میزان فروش محصولات و ارائه خدمات یادگیری الکترونیکی در کشور و به
عبارتی رونق کسبو کار در این حوزه باور حاکمیت را نسبت به سودآوری و تأثیرات فرهنگی و اجتماعی یادگیری الکترونیکی در
جامعه افزایش داده و لزوم سیاستگذاری و قانون گذاری در راستای توسعه کمی و کیفی این حوزه را قوت خواهد بخشید
]( [15][17][14][19شکل )3
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باور حاکمیت نسبت به سودآوری و
تاثیرات فرهنگی -اجتماعی یادگیری
الکترونیکی

میزان فروش محصوالت
و ارائه خدمات یادگیری
الکترونیکی

+

+
کیفیت سیاست گذاری و قانون گذاری
در راستای توسعه یادگیری
الکترونیکی در کشور
R
میزان استفاده از فناوری
های آموزشی در فرآیند
یاددهی -یادگیری
+

+

+

+
میزان تکلیف سازمانی برای استفاده از +
فناوری های یادگیری الکترونیکی
توسط کادر آموزشی

میزان رغبت و انگیزه کادر آموزشی
و اجرایی در بهکارگیری فناوری های
آموزشی در محیط یادگیری
+

+
+

+
+

+

R
+

سهولت کسب و کار در
حوزه یادگیری الکترونیکی

+
R

میزان نظارت بر حسن اجرای
یادگیری الکترونیکی در نظام
آموزشی

+

کیفیت آموزش نیروی انسانی
در راستای پیاده سازی
یادگیری الکترونیکی

R

مشوق های در نظر گرفته شده به منظور
ترغیب کادر آموزشی -اجرایی در راستای
حمایت از یاددهی -یادگیری الکترونیک

+
+
R

+
سطح مطلوبیت طراحی
آموزشی متناسب با ارائه
یادگیری الکترونیکی

میزان تطابق سیاست های استخدامی
نیروی انسانی با نیازهای یادگیری
الکترونیکی

میزان جذابیت سرمایه
گذاری

R
+
میزان دانش و مهارت کادر
آموزشی -اجرایی در به کارگیری
فناوری های آموزشی
تعداد سناریوهای
آموزشی -یادگیری ارائه
شده مناسب و قابل اجرا
میزان کیفیت و جذابیت
تولیدات و خدمات یادگیری
الکترونیکی ساخت داخل

میزان دسترسی به زیرساخت های
مورد نیاز جهت پیاده سازی یادگیری
الکترونیکی (اعم از اینترنت ،
تجهیزات سخت فازاری و )...

R
+
R

+
کیفیت طراحی محیط
آموزشی متناسب با نیازهای
یادگیری الکترونیکی
+
میزان سرمایه گذاری
بخش خصوصی

+

+

شکل  .3دینامیک تأثیر میزان رغبت کادر آموزشی -اجرایی در استفاده از فناوریهای آموزشی در فرآیند یاددهی -یادگیری

-5-1-4

دینامیک رشد تعداد کاربران یادگیری الکترونیکی

بهبود وضعیت اقتصادی کشور از یکسو بر سرانه درآمد خانوار و بهتبع آن سهم آموزش در سبد هزینههای خانوار و نیز
قدر خرید کاربران اثرگذار بوده و از سوی دیگر و موجب افزایش نرخ اشتغال در کشور خواهد شد و در نتیجه آن جمعیت
شاغلان افزایش و جمعیت جویای کار کاهش خواهد یافت .همگی این عوامل بر جمعیت بالقوه مخاطب یادگیری الکترونیکی
اثرگذار خواهد بود .علاوه بر این موارد عوامل دیگری نظیر جمعیت مخاطب تحصیل ،نرخ رشد جمعیت و نرخ باسوادی در کشور
نیز از جمله عواملی هستند که بر جمعیت بالقوه مخاطب یادگیری الکترونیکی تأثیرگذارند .افزایش تعداد جمعیت بالقوه
مخاطب یادگیری الکترونیکی و در حقیقت افزایش جامعه هدف با اتخاذ تدابیر مناسب میتواند یکی از عوامل اثرگذار بر افزایش
تعداد جمعیت علاقه مند به استفاده از یادگیری الکترونیکی باشد .افزایش کیفیت و جذابیت محتوا و خدمات یادگیری
الکترونیکی داخلی نیز عامل دیگری است که میتواند تعداد علاقهمندان به یادگیری الکترونیکی را افزایش دهد .هر چه تعداد
علاقه مندان به استفاده از یادگیری الکترونیکی افزایش پیدا کند ،تعداد کاربران یادگیری الکترونیکی و در واقع حجم بازار
یادگیری الکترونیکی نیز افزایش خواهد یافت و این موجب افزایش میزان آشنایی و سازگاری ذهنی عموم جامعه با یادگیری
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الکترونیکی شده و جمعیت بالقوه مخاطب یادگیری الکترونیکی را افزایش خواهد داد افزایش حجم بازار صنعت یادگیری
الکترونیکی در نتیجه افزایش تعداد کاربران یادگیری الکترونیکی علاوه بر افزایش میزان فروش محصولات و خدمات یادگیری
الکترونیکی داخلی ،نرخ سواد در کشور را نیز افزایش خواهد داد و این افزایش نرخ سواد در کشور رویکرد جامعه را به سمت
یادگیری و بهکارگیری فنون و فناوریهای نوین معطوف ساخته و جمعیت بالقوه مخاطب یادگیری الکترونیکی را افزایش خواهد
داد ]( [15شکل .)4
+
+

وضعیت اقتصادی
کشور

میزان شناخت و باور حاکمیت نسبت به
سودآوری و تاثیرات فرهنگی -اجتماعی
یادگیری الکترونیکی
+

+
نرخ اشتغال

+

سرانه درآمد خانوار

میزان تحقق عدالت
آموزشی

+
+

+

کیفیت سیاستگذاری و
قانونگذاری در راستای توسعه
یادگیری الکترونیکی در کشور

+

+
قدرت خرید
کاربران

+

نرخ با سوادی در
کشور

R
+
میزان آشنایی و
سازگاری ذهنی جامعه با
یادگیری الکترونیکی

+

سهم آموزش در سبد +
هزینه های خانوار

R

جمعیت شاغل
یدنمزاین اب)
بازآموزی)
جمعیت جویای کار
شزومآ یدنمزاین اب)
های مهارتی)

+
میزان دسترسی همگانی
به ویژه مناطق محروم
به آموزش
+

+
+
+

+

R

تعداد کاربران یادگیری
الکترونیکی (حجم بازار)

-

جمعیت بالقوه مخاطب
یادگیری الکترونیکی

+

+
نرخ رشد جمعیت

+
میزان فروش تولیدات و ارائه
خدمات یادگیری الکترونیکی
(یکینورتکلا یریگدای رازاب مجح)

جمعیت عالقمند به استفاده از
یادگیری الکترونیکی

جمعیت محصل

+

+
R
+

+

میزان کیفیت و جذابیت محتوا و
خدمات یادگیری الکترونیکی داخلی

R

تعداد فرصت های شغلی در
حوزه یادگیری الکترونیکی
+

شکل  .4دینامیک رشد تعداد کاربران یادگیری الکترونیکی

-3-1-4

دینامیک تأثیر فرهنگسازی و ترویج یادگیری الکترونیکی

هر چه کیفیت سرمایهگذاری و قانون گذاری در راستای اعتلای یادگیری الکترونیکی در نظام آموزشی کشور ارتقاء یابد
سرمایهگذاری در یادگیری الکترونیک نیز افزایش خواهد یافت و بهتبع آن سهم منابع مالی اختصاصیافته به فرهنگسازی و
ترویج یادگیری الکترونیکی نیز افزایش یافته و موجب ارتقاء کیفیت فرهنگسازی و ترویج یادگیری الکترونیکی در کشور خواهد
شد .اختصاص منابع مالی بیشتر به فرهنگ سازی و ترویج در زمینه یادگیری الکترونیکی موجب ارتقاء میزان اثرگذاری
فعالیتهای صورت گرفته در این زمینه از سوی رسانههای مختلف اعم از صداوسیما و رسانههای فراگیر و نیز رسانههای
غیررسمی نظیر شبکههای اجتماعی ،وبلاگ ها و  ...شده و سهم چشمگیری در جلب اعتماد و ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه اعم
از خانوادهها ،دانشآموزان و کادر آموزشی -اجرایی محیطهای یادگیری در استفاده از محصولات و خدمات یادگیری الکترونیکی
ارائه شده خواهد داشت .نهادینه شدن احترام به حقوق مادی و معنوی صاحبان اثر در میان جامعه از یک سو و اتخاذ
سیاست های حمایتی در حفظ حقوق مالکان اثر از سوی دیگر موجب سودآوری بیشتر صنعت یادگیری الکترونیکی برای فعالین
این حوزه شده و با افزایش جذابیت سرمایه گذاری میزان منابع مالی اختصاص داده شده به این صنعت را افزایش خواهد داد
]( [14][15][17شکل .)1
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سایر مشوق ها
+

+

R
+

میزان منابع مالی اختصاص داده
شده به فرهنگسازی و ترویج
یادگیری الکترونیکی

مجموع سرمایه گذاری در
یادگیری الکترونیکی
+

+
مشوق های
مالی
+

+
کیفیت فرهنگسازی و ترویج
یادگیری الکترونیکی

R
میزان سرمایه گذاری
بخش خصوصی
R

+

+
R

+
+

میزان اثرگذاری فعالیت های صدا و سیما و
سایر رسانه های فراگیر در ایجاد فرهنگ و
ترویج استفاده یادگیری الکترونیکی

کیفیت سیاست گذاری و قانون گذاری
در راستای توسعه یادگیری
الکترونیکی در کشور

+
+
میزان اثرگذاری فعالیت های رسانه های
غیررسمی (شبکه های اجتماعی ،بالگ ها و )...
در ایجاد فرهنگ و ترویج استفاده از یادگیری
الکترونیکی

میزان سودآوری شرکت های
فعال در صنعت رایاد

میزان احترام افراد جامعه
به حقوق مادی و معنوی
صاحبان اثر

+

+
+

باور حاکمیت از سودآوری و
تاثیرات فرهنگی -اجتماعی
یادگیری الکترونیکی
+
+

+

+
کیفیت سیاستگذاری و
قانونگذاری در راستای حفظ
حقوق مالکین اثر (کپی رایت)

میزان فروش تولیدات و ارائه
خدمات یادگیری الکترونیکی تولید
داخل
+ ++
R
باور کادر آموزشی به
اثربخشی یادگیری الکترونیکی

+
+
+
+

+
+

باور دانش آموزان به
اثربخشی یادگیری الکترونیکی

+

R

R

باور عموم جامعه به ویژ هوالدین
به اثربخشی یادگیری الکترونیکی

شکل  .1دینامیک تأثیر فرهنگسازی و ترویج یادگیری الکترونیکی

 -4-1-4دینامیک اثر کیفیت سیاستگذاری در راستای توسعه یادگیری الکترونیکی در کشور بر میزان
سرمایهگذاری بخش خصوصی در یادگیری الکترونیکی
هرچه کیفیت سیاستگذاری در راستای ترغیب بخش خصوصی به سرمایهگذاری در یادگیری الکترونیکی ارتقاء یابد
نهادهای حاکمیتی و دولتی مرتبط با این حوزه با اتخاذ تدابیری از قبیل در نظر گرفتن مشوقهای مالی و مالیاتی و  ...زمینه
سهولت در کسب وکار را برای فعالین این حوزه مهیا ساخته و از این طریق با افزایش جذابیت سرمایهگذاری در یادگیری
الکترونیکی ،میزان م نابع مالی اختصاص داده شده به صنعت رایاد را از جانب بخش خصوصی افزایش خواهند داد .بهاینترتیب
با رونق اقتصادی این صنعت لزوم سیاستگذاریهای بیشتر در این حوزه کمرنگتر شده و نیاز به مداخله دولت نیز کمتر خواهد
شد .از سوی دیگر افزایش تعداد استارتاپهای تخصصی در حوزه یادگیری الکترونیکی در نتیجه بالا رفتن سهولت کسبوکار،
موجب افزایش ظرفیت تولید و متعاقب ًا میزان فروش محصولات و ارائه خدمات یادگیری الکترونیکی شده که این امر سودآوری
شرکتهای فعال در صنعت یادگیری الکترونیکی را افزایش داده و جذابیت سرمایهگذاری در این صنعت را بالا میبرد و این خود
زمینهساز افزایش تعداد استارتاپهای تخصصی در صنعت یادگیری الکترونیکی خواهد شد .در این بین نباید از لزوم توجه دولت
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به کیفیت سیاست گذاری در راستای حفظ حقوق مالکان اثر (کپی رایت) و تأثیر آن بر حفظ منافع و سودآوری بیشتر شرکتها
و در نتیجه تمایل بیشتر آنها به سرمایهگذاری در صنعت یادگیری الکترونیکی غافل شد ]( [17شکل .)6
+

برآورد حاکمیت از لزوم حمایت
مالی از صنعت یادگری الکترونیکی
در کشور

توجه حاکمیت نسبت به سودآوری و
تااثیرات فرهنگی -اجتماعی یادگیری
الکترونیکی

+

B

+

+

کیفییت سیاست گذاری و قانون گذاری
در راستای توسعه یادگیری
الکترونیکی در کشور

 +سرمایه گذاری
میزان
بخش خصوصی
+
R

میزان سودآوری شرکت های
فعال در صنعت رایاد

+ +

R

+

+
سایر مشوق ها

میزان جذابیت سرمایه گذاری
در یادگیری الکترونیکی
میزان فروش تولیدات و
ارائه خدمات یادگیری
الکترونیکی تولید داخل

R

+
سهولت انجام کسب و کار در+
حوزه یادگیری الکترونیکی

+
+
ظرفت تولید محتوا و
ارائه خدمات یادگیری
الکترونیکی

تعداد استارتاپ های
تخصصی در یادگیری
الکترونیکی

+
مشوق های مالی و
مالیاتی

+
+

+

کیفیت سیاستگذاری و قانونگذاری در
راستای حفظ حقوق صاحبان اثر
(یونعم تیکلام)
+

شکل  .6دینامیک اثر کیفیت سیاستگذاری در راستای توسعه یادگیری الکترونیکی در کشور بر میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی در یادگیری
الکترونیکی

 -2-1-4دینامیک اثر توانمندی و شناخت شرکتهای فعال در صنعت از یادگیری الکترونیکی و تحقیق و
توسعه بر سودآوری آنها
ارتقاء توانمندی و شناخت شرکتهای فعال در صنعت یادگیری الکترونیکی نسبت به فضای تجارت در حوزه یادگیری
الکترونیکی موجب تدوین برنامههای منسجمتر و یکپارچهتر از سوی آنان در جهت جذب و بهکارگیری نیروی متخصص در
بخشهای مختلف این صنعت ،گسترش فعالیت های مرتبط با بازاریابی ،تبلیغات و توزیع ،تخصیص سرمایه بیشتر به تحقیق و
توسعه در جهت ساخت و ارائه محصولات با کیفیت به فراخور نیاز جامعه و بازار و نیز قیمتگذاری متناسب محصولات و
خدمات این حوزه در رقابت با محصولات مشابه خارجی و توان پرداخت جامعه هدف شده و مجموع این اقدامات بر افزایش
میزان فروش محصولات و ارائه خدمات یادگیری الکترونیکی تولید داخل و سودآوری بیشتر این صنعت اثرگذار خواهند بود.
سودآوری بیشتر شرکت های فعال در صنعت یادگیری الکترونیکی منجر به اتخاذ رویکرد کاهش قیمت و افزایش مخاطب از
سوی شرکتها شده و میزان فروش محصولات و ارائه خدمات توسط شرکتها را افزایش خواهد داد و بهاینترتیب سودآوری
شرکتهای فعال در صنعت یادگیری الکترونیکی نیز افزایش خواهد یافت .فروش بیشتر محصولات و نیز ارائه خدمات بیشتر از
سوی شرکتها نیازمند جذب و بهکارگیری تعداد نیروی انسانی متخصص بیشتر بوده و این امر ضمن افزایش تعداد فرصتهای
شغلی در حوزه یادگ یری الکترونیکی ،ظرفیت تولید محتوا و ارائه خدمات از سوی شرکتها را نیز بالا خواهد برد ][15][17
(شکل .)0
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+

نیروی انسانی متخصص
موجود در تولید و ارائه خدمت
صنعت یادگیری الکترونیکی

B

ظرفیت تولید محتوا و ارائه
خدمات یادگیری الکترونیکی

+

+

+

+
R

میزان فروش تولیدات و
ارائه خدمات یادگیری
الکترونیکی تولید داخل
+

تعداد فرصتهای شغلی
در حوزه رایاد

+

میزان سودآوری
شرکت های فعال در
صنعت رایاد

توانمندی و شناخت شرکت های
فعال صنعت از یادگیری
الکترونیکی

R

B

+

+

+

میزان مدیریت
هزینه

قیمت محصوالت و
خدمات آموزشی داخلی

تعداد کاربر یادگیری
الکترونیکی

-

R

+
R

کیفیت و کمیت فعالیت های
بازاریابی ،تبلیغات و توزیع در
شرکت ها

میزان سرمایه گذاری
در تحقیق و توسعه

میزان جذابیت و کیفیت
محصوالت و خدمات
یادگیری الکترونیکی
+

+

+

+

+

کیفیت و کمیت تحقیق و توسعه
نیازمحور و بازارمحور در تولید و
ارائه خدمات یادگیری الکترونیکی

+

شکل  . 0دینامیک اثر توانمندی و شناخت شرکتهای فعال در صنعت شرکتهای فعال در صنعت از یادگیری الکترونیکی و تحقیق و توسعه بر
سودآوری آنها

 -2-1-4دینامیک اثر تعداد نیروی انسانی متخصص موجود در صنعت یادگیری الکترونیکی بر میزان
فروش محصولات و خدمات یادگیری الکترونیکی تولید داخل
افزایش تعداد نیروی انسانی متخصص در صنعت یاد گیری الکترونیکی متاثر از افزایش تعداد نیروی انسانی تربیت شده به
منظور فعالیت در صنعت یادگیری الکترونیکی توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ،ارتقاء کیفیت آموزش نیروی انسانی
در نتیجه افزایش بودجه آموزش نیروی انسانی و نیز افزایش نرخ اشتغال نیروی انسانی متخصص در صنعت ،از یک سو ظرفیت
تولید محصولات و ارائه خدمات یادگیری الکترونیکی را افزایش داده و از سوی دیگر میزان کیفیت و جذابیت محصولات و
خدمات یادگیری الکترونیکی را بهبود خواهد بخشید .افزایش فروش محصولات و ارائه خدمات یادگیری الکترونیکی در نتیجه
این امر ،موجب ا فزایش برآورد نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در صنعت شده و مستلزم جذب نیروی انسانی متخصص بیشتر
در صنعت خواهد بود ]( [15][17شکل .)8
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نیروی انسانی تربیت شده به منظور
فعالیت در صنعت رایاد توسط دانشگاه ها
و موسسات آموزش عالی
نرخ اشتغال نیروی انسانی
متخصص در صنعت رایاد

+

+

بودجه آموزش نیروی
انسانی

+
نیروی انسانی متخصص
موجود در صنعت
یادگیری الکترونیکی

+
میزان جذب نیروی انسانی
متخصص در صنعت رایاد

+

R

+
بودجه جذب
نیروی انسانی

+

+
میزان فروش تولیدات و ارائه
خدمات یادگیری الکترونیکی
تولید داخل

میزان بودجه شرکت های
فعال در صنعت رایاد
+

میزان سودآوری
شرکت های فعال در
صنعت رایاد

+

ظرفیت تولید محتوا و ارائه
خدمات یادگیری الکترونیکی

تعدا فرصت شغلی در حوزه
یادگیری الکترونیکی

+

+

+
R

میزان جذابیت و کیفیت
محصوالت و خدمات یادگیری
الکترونیکی تولید داخل

+
+

شکل  .8دینامیک اثر تعداد نیروی انسانی متخصص موجود در صنعت یادگیری الکترونیکی بر میزان فروش محصولات و خدمات یادگیری الکترونیکی
تولید داخل

 -2-1-4دینامیک اثر حجم فعالیتهای بازاریابی ،تبلیغات و توزیع شرکتها بر میزان فروش محصولات و
ارائه خدمات یادگیری الکترونیکی تولید داخل
هر چه فعالیتهای بازاریابی ،تبلیغات و توزیع از سوی شرکتهای فعال در صنعت یادگیری الکترونیکی به شکل
ساختاریافتهتر و حرفهایتری افزایش یابد ،بهتبع آن کیفیت ارتباط با مشتری و نیز میزان بهکارگیری روشهای نوین بازاریابی
در حوزه محصولات و خدمات یادگیری الکترونیکی نیز ارتقاء خواهد یافت و این امر میزان فروش محصولات و ارائه خدمات
یادگیری الکترونیکی را افزایش خواهد داد .این افزایش فروش و بهموجب آن افزایش سودآوری شرکتها ،بودجه در دسترس
آنها که بخشی از آن نیز به فعالیتهای بازاریابی و تبلیغات اختصاص خواهد یافت افزایش داده و این موجب ارتقاء کمیت و
کیفیت اقدامات و عملکرد شرکت ها در حوزه بازاریابی ،تبلیغات و فروش خواهد شد .افزایش میزان فروش محصولات و ارائه
خدمات از سوی شرکت ها مستلزم افزایش تعداد نیروی متخصص در حوزه مارکتینگ صنعت یادگیری الکترونیکی بوده و در
صورت تحقق این امر توانمندی و شناخت شرکتهای فعال در صنعت از یادگیری الکترونیکی و کسبوکار در این حوزه افزایش
یافته و تمرکز آنها بر فعالیتهای خود در حوزه بازاریابی ،توزیع و فروش بیشتر خواهد شد .آنچه مسلم است اینکه ،هرچه
میزان فروش تولیدات و خدمات یادگیری الکترونیکی تولید داخل رونق گیرد ،تمایل فروشگاههای اینترنتی پربازدید نیز به ارائه
این تولیدات و خدمات بیشتر خواهد شد و این خود موجب افزایش فروش تولیدات و ارائه خدمات یادگیری الکترونیکی داخلی
خواهد شد ]( [17شکل .)9
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+

+

میزان سودآوری شرکت های
فعال در صنعت رایاد

نیروی انسانی متخصص در
حوزه مارکتینگ صنعت
یادگیری الکترونیکی

+
میزان بودجه شرکت های
فعال در صنعت رایاد

+
+
تعداد فروشگاه های اینترنتی پربازدید
ارائه دهنده تولیدات و خدمات یادگیری
الکترونیکی داخلی ساخت داخل

R

میزان فروش تولیدات و ارائه
خدمات یادگیری الکترونیکی
تولید داخل
+
+

توانمندی وشناخت
شرکت های فعال صنعت
از یادگیری الکترونیکی
R

+
+ +
کیفیت و کمیت فعالیت های
بازاریابی ،تبلیغات و توزیع
در شرکت ها
R
کیفیت مدیریت ارتباط با
مشتری در خدمات آموزشی

میزان به کارگیری روش های
نوین بازاریابی

+

+

شکل  .9اثر حجم فعالیتهای بازاریابی و تبلیغات و توزیع شرکتها بر میزان فروش تولیدات و خدمات یادگیری الکترونیکی تولید داخل

آنچه در مجموع بررسیهای صورت گرفته در بخشهای مختلف ،تحت عنوان عوامل اثرگذار بر توسعه اقتصاد یادگیری
الکترونیکی کشور احصاء شد در قالب مدل سیستمی عوامل اثرگذار بر توسعه اقتصاد یادگیری الکترونیکی کشور به شکل زیر به
تصویر کشیده شد.
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سطح مطلوبیت طراحی محیط
طراحی آموزشی متناسب با ارائه
یادگیری الکترونیکی

+
تعداد سناریوهای آموزشی-
یادگیری ارائه شده مناسب و قابل
اجرا

کیفیت آموزش نیروی انسانی
در راستای پیاده سازی
یادگیری الکترونیکی

+
+
سطح مطلوبیت طراحی
آموزشی متناسب با ارائه
یادگیری الکترونیکی
میزان منابع مالی اختصاص داده
شده به فرهنگسازی و ترویج
استفاده از یادگیری الکترونیکی

+

میزان تطابق سیاست های
استخدامی نیروی انسانی با
نیازهای یادگیری الکترونیکی

+
+

+

مجموع سرمایه گذاری در
یادگیری الکترونیکی

دینامیک تاثیر فرهنگ سازی و ترویج یادگیری الکترونیکی

+

+

+
میزان اثرگذاری فعالیت های صدا
و سیما و سایر رسانه های
فراگیر در ایجاد فرهنگ و ترویج
استفاده از یادگیری الکترونیکی

میزان تحقق عدالت
آموزشی
-

+

+
+

+

+
+
+

سایر
مشوق ها

+

میزان احترام افراد جامعه
 +به حقوق مادی و معنوی
صاحبان اثر
+
باور کادر آموزشی به
اثربخشی یادگیری
الکترونیکی

+
+
سهولت انجام کسب
و کار

+
+

+

+

+

+

میزان جذب نیروی
انسانی متخصص در
صنعت رایاد

-

+
+

+
جمعیت بالقوه مخاطب
یادگیری الکترونیکی

+

میزان جذابیت
سرمایه گذاری در
یادگیری الکترونیکی

+
+

+
+

+

+

میزان کیفیت و جذابیت
محتوا و خدمات یادگیری
الکترونیکی داخلی

تعداد فرصت های
شغلی
+

+

ظرفیت تولید محتوا و
ارائه خدمات یادگیری
الکترونیکی

تعداد استارتاپ های
تخصصی در یادگیری
الکترونیکی

میزان استفاده از فناوری
های آموزشی در فرآیند
یاددهی -یادگیری

+

+

میزان به کارگیری
روش های نوین
بازاریابی

+

+

+

دینامیک اثر حجم فعالیت های بازاریابی،
تبلیغات و توزیع شرکت ها بر میزان فروش
داخلی0
الکترونیکیداخلی
یادگیریالکترونیکی
خدماتیادگیری
تولیداتووخدمات
تولیدات

+

کیفیت میریت ارتباط
با مشتری در
خدمات آموزشی

نیروی انسانی متخصص
در وزه مارکتینگ صنعت
یادگیری الکترونیکی

میزان مدیریت
هزینه

توانمندی و شناخت
شرکت های فعال صنعت
از یادگیری الکترونیکی

جمعیت عالقمند به استفاده از
یادگیری الکترونیکی

میزان فروش تولیدات و ارائه خدمات
یادگیری الکترونیکی (حجم بازار
یادگیری الکترونیکی)
+
+
+
+
+

+

کیفیت و کمیت تحقیق و
توسعه نیازمحور و
بازارمحور در
محصوالت و خدمات

+
کمیت و کیفیت فعالیت های
بازاریابی ،تبلیغات و
توزیع در شرکت ها

+
نیروی انسانی متخصص
مورد نیاز در صنعت رایاد +

جمعیت
محصل

+ +

+

+
قیمت محصوالت و خدمات
یادگیری الکترونیک داخلی

+

بودجه جذب
نیروی انسانی +

تعداد کاربران یادگیری
الکترونیکی (حجم بازار)

+

+

-

نرخ اشتغال نیروی انسانی
تعداد نیروی انسانی متخصص موجود
متخصص در صنعت رایاد
در تولید و ارائه خدمت صنعت
+
یادگیری الکترونیکی
+
+
دینامیک اثر تعداد نیروی انسانی
متخصص موجود در صنعت رایاد بر
میزان بودجه شرکت های
خدمات
و
محصوالت
فروش
میزان
فعال در صنعت رایاد
یادگیری الکترونیکی تولید داخل
بودجه آموزش
نیروی انسانی

+

میزان آشنایی و
سازگاری ذهنی جامعه با
یادگیری الکترونیکی

+

+

تعداد فروشگاه های
اینترنتی پر بازدید رایاد

+

+

+
+
میزان سرمایعه گذاری در
تحقیق و توسعه
+
دینامیک اثر توانمندی و شناخت شرکت های فعال
در صنعت از یادگیری الکترونیکی و تحقیق و
توسعه بر سودآوری آن ها

شکل  .11نمای کلی حلقههای علی و معلولی شناسایی شده در توسعه اقتصاد یادگیری الکترونیکی کشور
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+

میزان رغبت و انگیزه کادر آموزشی
در به کار گیری فناوری های
آموزشی در محیط یادگیری

+

+

+

نرخ با سوادی در
کشور

+

جمعیت شاغل
یدنمزاین اب)
بازآموزی)
جمعیت جویای کار
شزومآ یدنمزاین اب)
های مهارتی)

+

+
+
+

+
+

نیزوی انسانی تربیت شده به منظور
فعالیت در صنعت رایاد توسط دانشگاه ها
و موسسات آموزش عالی

میزان دسترسی همگانی
به ویژه مناطق محروم
به آموزش

میزان سودآوری شرکت های
فعال در صنعت رایاد

+

-

+

کیفیت سیاستگذاری و قانونگذاری در
راستای حفظ حقوق صاحبان اثر
(یونعم تیکلام)

+

+

+

قدرت خرید
کاربران

سهم آموزش در سبد
هزینه های خانوار

+
میزان سرمایه گذاری بخش
خصوصی در در یادگیری
الکترونیکی

میزان تکلیف سازمانی برای
استفاده از فناوری های یادگیری
الکترونیکی توسط معلم

دینامیک رشد تعداد کاربران یادگیری الکترونیکی

+

باور عموم جامعه به ویژه
والدین به اثربخشی یادگیری
الکترونیکی

+

+

کیفیت سیاستگذاری و
قانونگذاری در راستای توسعه
یادگیری الکترونیکی در کشور

+

نرخ رشد
جمعیت

+

سرانه درآمد خانوار

-

مشوق های
مالی

نرخ اشتغال

+

برآورد حاکمیت از لزوم حمایت
مالی از صنعت یادگیری
الکترونیکی در کشور

+

اجرایی در راستای حمایت از
یاددهی -یادگیری الکترونیکی

+

وضعیت اقتصادی
کشور

باور حاکمیت نسبت به سودآوری و
تاثیرات فرهنگی -اجتماعی یادگیری
الکترونیکی

+
میزاناثرگذاری فعالیتهای رسانه های
غیررسمی (شبکه های اجتماعی ،بالگ
ها و  )...در ایجاد فرهنگ و ترویج
استفاده از یادگیری الکترونیکی

+
مشوق های در نظر گرفته شده به
منظور ترغیب کادر آموزشی-

+
دینامیک اثر کیفیت سیاستگذاری در راستای توسعه
یادگیری الکترونیکی در کشور بر میزان سرمایه
گذاری بخش خصوصی در یادگیری الکترونیکی

میزان نظارت بر حسن
اجرای یادگیری الکترونیکی
در نظام آموزشی

دینامیک رفتاری میزان رغبت کادر آموزشی -اجریی در استفاده
از فناوری های آموزشی در فرآیند یاددهی -یادگیری

+

+
+
باور دانش آموزان به
اثربخشی یادگیری
الکترونیکی

+
میزان دانش و مهارت کادر
آموزشی -اجرایی در به
کارگیری فناوری های آموزشی

+

کیفیت فرهنگسازی و
ترویج یادگیری
الکترونیکی

+

+
میزان دسترسی به زیرساختهای
مورد نیاز جهت پیاده سازی یادگیری
الکترونیکی (اعم از اینترنت،
تجهیزات سخت افزاری و )...
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 -2رتبهبندی عوامل اثرگذار بر توسعه اقتصاد یادگیری الکترونیکی کشور
بر اساس متدولوژی مورد استفاده در این تحقیق ،پس از امتیازدهی عوامل از طریق ماتریس مقایسات زوجی از روابط
علت و معلولی شناسایی شده ،عوامل کلیدی اثرگذار که جهت سیاستگذاری بهینه و اثربخش (قاعده نقاط اهرمی) میبایست
مورد توجه قرار گیرند ،احصاء میشود که  11عامل کلیدی که امتیاز بالاتری داشته و با فاصله معناداری از سایر عوامل قرار
دارند ،در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول  .1عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه اقتصاد یادگیری الکترونیکی کشور
ردیف

عامل کلیدی

امتیاز

1

کیفیت سیاستگذاری و قانونگذاری در راستای توسعه یادگیری الکترونیکی در کشور

1.184

2

تعداد کاربران یادگیری الکترونیکی (حجم بازار یادگیری الکترونیکی)

0.500

3

میزان سودآوری شرکتهای فعال در صنعت

0.461

میزان اثرگذاری فعالیتهای رسانههای غیررسمی (شبکههای اجتماعی ،بلاگها و  )...در ایجاد فرهنگ و ترویج
استفاده از یادگیری الکترونیکی
میزان اثرگذاری فعالیتهای صداوسیما و سایر رسانه های فراگیر در ایجاد فرهنگ و ترویج استفاده از یادگیری
الکترونیکی
میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی
سهولت انجام کسبوکار در حوزه یادگیری الکترونیکی
کیفیت فرهنگسازی و ترویج یادگیری الکترونیکی
توانمندی و شناخت شرکتهای فعال صنعت از یادگیری الکترونیکی

18281
0.181
0.141
0.139

11

تعداد فرصتهای شغلی در حوزه یادگیری الکترونیکی

0.138

11

کیفیت و کمیت فعالیتهای بازاریابی ،تبلیغات و توزیع در شرکتها

18198

4
1
6
0
8

0.401
0.370

در ادامه دلیل اهمیت هر یک از عوامل فوق در توسعه یادگیری الکترونیکی در کشور ،اعتلای صنعت و رونق اقتصاد در
این حوزه و همچنین رشد اقتصادی آن در کشور تبیین خواهد شد.
 کیفیت سیاستگذاری و قانونگذاری در راستای توسعه یادگیری الکترونیکی در کشور :دولت اعم از
نهادهای متولی در زمینه یادگیری الکترونیکی با اعمال تدابیر و اتخاذ قوانین مناسب در هر دو طرف عرضه و تقاضای
محصولات و خدمات یادگیری الکترونیکی میتواند زمینه اعتلای هرچه بیشتر یادگیری الکترونیکی و به تبع آن
توسعه صنعت و اقتصاد وابسته به آن را در کشور فراهم سازند .در طرف عرضه دولت میتواند با اعمال حداقل الزام
برای بهکارگیری فناوریهای آموزشی در نهادهای مختلف بهویژه نهادهای آموزشی ،بازار مورد نیاز جهت فعالیت مؤثر
تولیدکنندگان محصولات و ارائه دهندگان خدمات یادگیری الکترونیکی را ایجاد کرده و در طرف تقاضا با فراهم کردن
شرایط مناسب برای فعالیت در این حوزه و حفظ منافع فعالین ،ضمن تأمین سرمایه مورد نیاز جهت گردش اقتصادی
یادگیری الکترونیکی در کشور با بالا بردن کیفیت محصولات و خدمات قابلارائه در این حوزه بازار ایجاد شده را حفظ
و حتی گسترش دهد و به این ترتیب نقش حلقه واصل میان بازار و صنعت یادگیری الکترونیکی را به درستی ایفا
نماید.
 تعداد کاربران یادگیری الکترونیکی (حجم بازار یادگیری الکترونیکی) :مسلماً هر چه تعداد کاربران و
مخاطبان یادگیری الکترونیکی و به تبع آن میزان استفاده از محصولات و خدمات یادگیری الکترونیکی در کشور
افزایش یابد حجم بازار جهت فعالیت شرکتها نیز افزایش خواهد یافت .مدیریت عرضه و تقاضای محصولات و خدمات
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یادگیری الکترونیکی در این راستا میتواند متضمن رشد هر چه بیشتر اقتصادی صنعت یادگیری الکترونیکی در
کشور باشد.
 میزان سودآوری شرکتهای فعال در صنعت یادگیری الکترونیکی :یکی از مهمترین ملزومات توسعه و رشد
یک صنعت ،سودآوری بنگاهها و شرکتهای فعال در آن صنعت میباشد .طبق نظرات خبرگان این حوزه ،صنعت
یادگیری الکترونی کی کشور از این منظر دچار مشکلات عدیده است .ضعف در تولیدات و خدمات این حوزه به دلایل
متعدد ،عدم توجه به مفاهیم کنترل پروژه در شرکتها ،عدم توجه به نیاز و ظرفیت بازار ،عدم تمرکز بر فعالیتهای
بازاریابی و توزیع و  ...از عمده موانع داخلی و عدم توجه و حمایت کافی دولت نسبت به این حوزه و نیز عدم وجود
فرهنگ بهای محصولات و خدمات الکترونیکی از موانع خارجی بر سر راه سودآوری شرکتها میباشند .این در حالی
است که سودآور نبودن صنعت یادگیری الکترونیکی ،حضور بخش خصوصی و سرمایهگذاری در این حوزه را تحت
تأثیر قرار داده و همین امر منجر به کمبود نقدینگی در چرخه مالی صنعت شده و وابستگی به بودجه دولتی را
دوچندان میکند و ازآنجاکه تأمین این هزینههای برای دولت به تنهایی کار دشواری است این صنعت با مشکلات
جدی و جبرانناپذیری روبرو خواهد شد.
 میزان اثرگذاری فعالیتهای رسانههای غیررسمی (شبکههای اجتماعی ،بلاگها و  )...در ایجاد فرهنگ و
ترویج استفاده از یادگیری الکترونیکی :رسانههای غیررسمی نظیر شبکههای اجتماعی امروزه با توجه به نفوذ
گسترده در میان آحاد مردم و اثرپذیری بسیار زیاد مخاطبان از این بستر اجتماعی علاوه بر وجود ظرفیت تبلیغات و
بازاریابی گسترده برای شرکت های فعال در این حوزه ،خود قابلیت تبدیل به ارائه بستر نشر ،توزیع و ارائه خدمات
یادگیری الکترونیکی را نیز دارا میباشد و از این حیث میتواند بهعنوان بازوی قدرتمندی در بسط و ترویج یادگیری
الکترونیکی به یاری صنعت یادگیری الکترونیکی بیاید.
 میزان اثرگذاری فعالیتهای صداوسیما و سایر رسانههای فراگیر در ایجاد فرهنگ و ترویج استفاده از
یادگیری الکترونیکی:استفاده از قابلیتهای رسانههای فراگیر نظیر صداوسیما با نفوذ گسترده و همهگیر آن در
میان اقشار مختلف جامعه و نیز قدمت فعالیت آن و به تبع آن اعتماد مردم نسبت به این نهاد میتواند نقش بسزایی
در ایجاد و پذیرش فرهنگ یادگیری الکترونیکی در عموم مردم داشته باشد.
 میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی :سرمایهگذاری بهعنوان عامل تولید و رشد اقتصادی در هر جامعهای پذیرفته
شده است .نبود سرمایهگذاری لازم در بخشهای اقتصادی و تولیدی منجر بهکندی و یا حتی توقف رشد اقتصادی
خواهد شد .صنعت یادگیری الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنی نیست .به هر میزان حجم سرمایهگذاری در توسعه
و کاربرد فناوری در سیستم یادگیری الکترونیکی بیشتر باشد ،متعاقباً سطح فناوری نیز میتواند ارتقاء یابد .ازاینرو،
بررسی چالشها و تنگناهای موجود بر سر راه جذب سرمایه و نیز تجزیهوتحلیل عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری بخش
خصوصی و نیز بخشهای عمومی غیردولتی در صنعت یادگیری الکترونیکی بسیار حائز اهمیت میباشد زیرا در
صورت نبود تعامل اثربخش میان سرمایهگذا ران غیردولتی و فعالین صنعت یادگیری الکترونیکی منجر به کمبود و یا
حتی فقدان نقدینگی مورد نیاز برای واحدهای تولیدی شده و حتی چرخ صنعت را از کار خواهد انداخت.
 سهولت انجام کسبوکار در حوزه یادگیری الکترونیکی :تدابیر دولت در راستای تأمین سهولت کسبوکار به
معنای عام و بر مبنای اصول دهگانه 1و نیز سهولت کسبوکار بهصورت خاص در فضای یادگیری الکترونیکی موجب
اقبال هرچه بیشتر متخصصان و سرمایهداران به فعالیت در این حوزه خواهد بود.
 1شروع کسب و کار ،اخذ مجوزهای ساختوساز ،اخذ اعتبارات ،دسترسی به برق ،ثبت مالکت ،پرداخت مالیات ،تجارت فرامرزی ،حمایت از سرمایهگذاران
خرد ،اجرای قرارداد و ورشکستگی و پرداخت دیون.
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 کیفیت فرهنگسازی و ترویج یادگیری الکترونیکی :با توجه به جامعه گسترده مخاطب یادگیری الکترونیکی در
کشور و ظرفیت بالای این صنعت برای پوشش این جامعه ،تمرکز بر روی فعالیتهای فرهنگساز و مروج یادگیری
الکترونیکی هم از سوی دولت و رسانههای فراگیر و هم از سوی شرکتها میتوان ارتباط مناسب میان مخاطبان و
تولیدکنندگان محصولات و ارائهدهندگان خدمات این ح وزه برقرار نموده و ضمن بالا بردن تقاضا و تعداد کاربران بازار
مناسبی برای این صنعت فراهم نمود .به این ترتیب نمیتوان از تاثر بسیار زیاد این نوع فعالیتها در اعتلای صنعت
یادگیری الکترونیکی غافل شد .برگزرای مجامع علمی تخصصی ،برپایی نمایشگاههای داخلی و حضور در
نمایشگاههای خارجی و  ...از عمده فعالیتهایی است که در این زمینه میتواند به یاری صنعت یادگیری الکترونیکی
کشور بیاید.
 توانمندی و شناخت شرکتهای فعال صنعت از یادگیری الکترونیکی :هر چه توانمندی و شناخت شرکتهای
فعال در صنعت یادگیری الکترونیکی از اصول تجارت و مدیریت کسبوکار در این حوزه بیشتر باشد شانس موفقیت و
تداوم آنها نیز بیشتر خواهد بود .انتخاب مدل مناسب کسبوکار ،تخصیص مناسب بودجه به بخشهای مختلف
صنعت اعم از جذب و بهکارگیری نیروی انسانی متخصص ،برندینگ و بازاریابی ،تحقیق و توسعه و  ...از الزامات
موفقیت در هر کسبوکاری است که متأسفانه در صنعت یادگیری الکترونیکی کشور تاکنون به درستی محقق نشده
است .عدم توانمندی شرکتها در تجمیع مباحث تکنیکال  ،ITمباحث تجاری و مباحث آموزشی در این صنعت
موجب شکلگیری عمده شرکتهای فعال ،در دو قالب محتوامحور و تکنولوژیمحور و در نتیجه مقطعی و ناپایدار
بودن فعالیت آنها شده است.
 تعداد فرصتهای شغلی در حوزه یادگیری الکترونیکی :با توجه به پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی در
سراسر دنیا و به تبع آن تغییر نیازهای بازار کار و آینده شغلی ،لزوم تمرکز بر ایجاد و گسترش فرصتهای شغلی
متناسب به وضوح دیده شده و شکلگیری آن مستلزم شناخت ظرفیتهای صنایع مختلف و مرتبط در این حوزه
می باشد .یکی از این صنایع صنعت یادگیری الکترونیکی بوده که با توجه به ماهیت بینرشتهای آن و تقابل علم و
فناوری در این صنعت میتوان به آن به عنوان یکی از آیندهدارترین صنایع در تمام دنیا نگاه کرده و با سعی در توسعه
و اعتلای آن در کشور ضمن ایجاد فرصتهای شغلی مرتبط برای تعداد بالایی از دانشآموختگان این حوزه ،نیازهای
علمی و آموزشی جمع کثیری از مخاطبان آموزش کشور را تحت برطرف ساخته و متعاقباً تربیت نیروی انسانی مورد
نیاز صنایع مرتبط را تا حد زیادی تضمین نمود.
 کیفیت و کمیت فعالیتهای بازاریابی ،تبلیغات و توزیع در شرکتها :مسلما آنچه در تولید با کیفیت
محصولات و خدمات و پس از تولید در هر صنعتی حائز اهمیت میباشد شناسایی جامعه هدف و معرفی مناسب این
محصولات و خدمات به آنان و همچنین ارائه بسترهای مناسب دسترسی و خرید است و هر چه صنعتی در این مقوله
پررنگتر ظاهر شده و فعالیت بهتر و با برنامهتری انجام دهد بازگشت سرمایه در آن بیشتر شده و جذابیت
سرمایهگذاری را برای سایر سرمایهگذاران بالا برده و بهاینترتیب رشد و رونق بیشتری خواهد داشت.
 -2راهکارهای پیشنهادی
با توجه به نتایج پژوهش حاضر میتوان گفت که آنچه در راستای توسعه اقتصاد یادگیری الکترونیکی میتواند نخستین و
موثرترین گام به شمار آید ایجاد فهم و ظرفیت پذیرش این رویکرد آموزشی در سطوح مختلف جامعه اعم از سیاستگذاران و
قانونگذاران تا فعلان این حوزه در بخشهای تولیدی و آموزشی و نیز عموم جامعه میباشد که این مهم بیش از هر چیز
مستلزم فرهنگسازی و ترویج هدفمند به طرق مختلف از جمله بهرهگیری از ظرفیت رسانههای رسمی و غیررسمی و نیز
برگزاری نشستها ،نمایشگاهها ،جشنوارهها و سایر رویدادهای ترویجی این چنینی است .اصلاح نگرش موجود به این رویکرد
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آموزشی در سطوح کلان مدیریتی میتواند منجر به ارتقاء کیفیت سیاستگذاری و قانونگذاری در راستای توسعه یادگیری
الکترونیکی در کشور شده تا با ایجاد فضای مناسب کسب و کار برای فعالان این حوزه موجب ترغیب آنان به افزایش
سرمایهگذاری و متعاقبا افزایش کیفیت محصولات و خدمات این حوزه شود .در این راستا همچنین میتوان اقداماتی نظیر
افزایش سهولت کسب و کار در حوزه یادگیری الکترونیکی ،بازارسازی برای محصولات و خدمات این حوزه در داخل و خارج از
کشور ،ساماندهی بازار و تسهیل شبکهسازی فعالان صنعت ،حمایت از حقوق مالکیت معنوی ،حمایت از شکلگیری
ساختارهای  Crowdfounding1در حوزه یادگیری الکترونیکی و  ...را در راس کار قرار داد.
ایجاد سهم برای رویکرد یادگیری الکترونیکی در فرآیند آموزش رسمی کشور است که مراکز آموزشی را ملزم به استفاده
از این رویکرد در حد و اندازه های حداقلی خواهد ساخت از جمله اقداماتی است که علاوه بر تاکید بر لزوم همگامی نظام
آموزشی کشور با رویکردهای نوین آموزشی ،میتواند منجر به افزایش حجم بازار صنعت یادگیری الکترونیکی در کشور شود.
از دیگر اقداماتی که میتواند موجب اعتلا و رونق اقتصادی صنعت یادگیری الکترونیکی در کشور شود میتوان به
بازطراحی نظام مجوزدهی به محصولات و خدمات یادگیری الکترونیکی ،ایجاد پایگاه داده از عملکرد و ظرفیتهای نظام
یادگیری الکترونیکی ،ایجاد نظام تدوین و بهروزرسانی چارچوبها و استانداردهای محتوا و خدمات یادگیری الکترونیکی به
منظور ارزیابی و رتبهبندی محصولات و خدمات این حوزه ،حمایت از ایجاد بستر انتشار ،ترجمه و تحلیل اخبار و روندهای
صنعت ایران و جهان ،حمایت از تأسیس مراکز رشد و شتابدهندهها و استارتاپهای تخصصی در حوزه یادگیری الکترونیکی
در کشور  ،بسترسازی و حمایت از ایجاد شرکتهای تخصصی نشر و توزیع محصولات و خدمات یادگیری الکترونیکی و
بسترسازی برای ارتقاء توانمندی و شناخت شرکتهای فعال صنعت از طریق برگزاری نشستهای هماندیشی و انتقال تجارب
و ارائه آموزشهای تخصصی و کارگاهی با حضور اساتید خارجی و داخلی مجرب اشاره کرد.
 -2نتیجهگیری
در این تحقیق ضمن بررسی عوامل مختلف موثر بر توسعه اقتصاد یادگیری الکترونیکی در سطح کشور ،مدلی سیستمی از
نحوه اثرگذاری این عوامل بر یکدیگر ایجاد شد که برگرفته از تحقیقات پیشین و انجام مصاحبههای نیمهساختاریافته بوده
است .سپس با استفاده از ماتریس مقایسات زوجی حول روابط علت و معلولی شناسایی شده و جمعبندی با روش دیماتل،
عوامل کلیدی اثرگذاربر موضوع بحث احصاء گردید .بر مبنای نتایج به دست آمده میتوان به طور کلی کلیدیترین عوامل در
توسعه اقتصاد یادگیری الکترونیکی را در قالب فرهنگسازی و ترویج در راستای ایجاد درک و ظرفیت پذیرش یادگیری
الکترونیکی در عموم جامعه ،اتخاذ سیاست ها و وضع قوانین متناسب در راستای ایجاد و حفظ بازار یادگیری الکترونیکی،
حمایت از حضور و سرمایهگذاری بخش خصوصی در راستای تامین منابع مالی و نیز تمرکز بر ارتقاء توانمندیهای فعالین این
حوزه در راستای افزایش کیفیت محصولات و خدمات صنعت یادگیری الکترونیکی کشور دسته بندی نمود.
با توجه به گستردگی مطالعات صورت گرفته در این پژوهش و نیز توجه به ذینفعان متعدد و بررسی نحوه اثرگذاری و
اثرپذیری آنان از وضعیت صنعت یادگیری الکترونیکی کشور ،میتوان امیدوار بود نتایج این پژوهش گام موثری در توجه هر
چه بیشتر متولیان امر به حوزه یادگیری الکترونیکی شده و زمینهساز اتخاذ سیاستها و وضع قوانین هر چه کارآمدتر در
اعتلای این صنعت باشد .این پژوهش همچنین میتواند مبنایی جهت توسعه مدلهای شبیهسازی سیستمی تلقی شود که به
وسیله آن بتوان سیاستها و راهبردهای مختلف و اثرات آنبر توسعه اقتصاد یادگیری الکترونیکی کشور را مدلسازی و نتایج
مختلف را مقایسه و ارزیابی نموده تا بستری جهت توسعه همه جانبه این صنعت شود.

 1جذب سرمایه جمعی و گروهی

524

SYSTEMDYNAMIC02_002

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109

[1] “ELEARNING MARKET TRENDS AND FORECAST 2017-2021,” Docebo, 2016. [Online]. Available:
www.docebo.com.

 فصلنامه مطالعات راهبردی. ارزیابی وضعیت آموزش الکترونیکی کشور در عصر جهانی شدن.1391 . احمد،[ حدادیان2]
.148-110 :)4( 2 سیاستگذاری عمومی
. بررسی موانع توسعه آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران.1386 . رضا میرعرب رضی و سعید رضایی، مریم،[ حسینی3]
. دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک
J. W. Forrester, “Industrial dynamics,” MIT Press Cambridge, MA, 1961.
N. Kasraie and E. Kasraie, “Economies of elearning in the 21st century,” Contemp. Issues Educ. Res., vol.
3, no. 10, p. 57, 2010.
[6] J. Vilaseca and D. Castillo, “Economic efficiency of e-learning in higher education: An industrial
approach,” Intang. Cap., vol. 4, no. 3, pp. 191–211, 2008.
 چشم انداز رقابت بین المللی.1396 . شهداد اسحاقپور و احمدرضا حسینقلی نوری، سید امیر آقایی، سید حسین،[ حسینی7]
[4]
[5]

. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،1414 صنعت پویانمایی ایران در افق
 به کارگیری رویکرد سیستمی و تکنیک.1394 . حسین جعفری و سید حسین حسینی، سید مازیار علوی، ندا،[ دباغیان8]
 اولین کنفرانس جامع مدیریت شهری،دیماتل در بررسی اثر فرهنگسازی تفکیک زباله بر عملکرد نظام پسماند شهری
. دانشگاه تهران، تهران، ایران،ایران با دو رویکرد چالش های قانون مدیریت شهری و مشارکت شهروندی
M.-H. Yang, C.-H. Su, and W.-C. Wang, “The Use of a DANP with VIKOR Approach for Establishing the
Model of E-Learning Service Quality,” EURASIA Journal of Mathematics Science and Technology
Education. [Online]. Available: http://www.ejmste.com.
[10] J. D. Sterman, Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world, vol. 19.
Irwin/McGraw-Hill Boston, 2000.
[11] N. B. Moghaddam, M. Sahafzadeh, A. S. Alavijeh, H. Yousefdehi, and S. H. Hosseini, “Strategic
environment analysis using DEMATEL method through systematic approach: case study of an energy
research institute in Iran,” Manag. Sci. Eng., vol. 4, no. 4, pp. 95–105, 2010.
[12] L. Salimi and A. Ghonoodi, “WCLTA 2011 The study of functional elements of management system in
smart schools,” Procedia-Social Behav. Sci., vol. 31, pp. 140–144, 2012.
[13] M. J. Rosenberg and S. Foreman, “Learning and Performance Ecosystems Strategy, Technology, Impact,
and Challenges,” The eLearning Guild, 2014.
[14] G. Almalki and N. Williams, “A strategy to improve the usage of ICT in the Kingdom of Saudi Arabia
primary school,” Int. J. Adv. Comput. Sci. Appl., vol. 3, 2012.
[15] T. Grange-Kyner, “A system dynamics approach to educational technology introduction in Developing
countries.” Massachusetts Institute of Technology, 2008.
 دلایل اصلی عدم شکلگیری صحیح مدارس هوشمند و ارائه.2113 . علیرضا قلعهای و مطهره حمزه رباطی، بهناز،[ مهاجران16]
[9]

 مجله بین رشته ای.)راهکارهایی برای توسعه آن ها در استان مازندران (از دیدگاه مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات
.13-23 :)2( 4 یادگیری مجازی در علوم پزشکی
[17] T. Garrot, M. Psillaki, and S. Rochhia, “Describing E-learning Development in European Higher Education
Institutions Using a Balanced Scorecard,” RUSC. Univ. Knowl. Soc. J., vol. 5, no. 1, pp. 57–71, 2008.
[18] J. Reyna, “Digital teaching and learning ecosystem )DTLE(: a theoretical approach for online learning
environments,” Chang. Demands, Chang. Dir. Proc. ascilite Hobart, pp. 1083–1088, 2011.
[19] S. Albugarni and V. Ahmed, “Success factors for ICT implementation in Saudi secondary schools: From
the perspective of ICT directors, head teachers, teachers and students,” Int. J. Educ. Dev. Using Inf.
Commun. Technol., vol. 11, no. 1, p. 36, 2015 .

522

SYSTEMDYNAMIC02_021

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109

بررسی عوامل موثر بر عملکرد معلمان در ایران با استفاده از رویکرد پویاییشناسی
سیستمها
فاطمه روحی ، 1امیره سیالی ،6فرناز صدیقی ،3زهره یحیایی ،*،4پویا اسدالله نژاد ،5سید حسین

حسینی2

دانشکده مهندسی صنایع پردیس فنی دانشگاه تهران،
دانشکده مهندسی صنایع پردیس فنی دانشگاه تهرانa.sayali@alumni.ut.ac.ir،
دانشکده مهندسی صنایع پردیس فنی دانشگاه تهرانseddighi1996@ut.ac.ir،
دانشکده مهندسی صنایع پردیس فنی دانشگاه تهرانyahyaeezohre@ut.ac.ir،
دانشکده مهندسی صنایع پردیس فنی دانشگاه تهرانP.asadollahnejad@gmail.com،
موسسه آموزشی-پژوهشی سیستم های مدیریتی الگو محور سمامs.h.hosseini@samamsystem.com ،
fateme.roohi@ut.ac.ir

چکیده
توسعهی پایدار در یک کشور تابعی از سیستم آموزشی آن محسوب میشود ] [1و معلم به عنوان یکی از مهمترین ارکان
نظام آموزشی ،برای ارتقای استانداردهای آموزشی ،نقشی حیاتی دارد .بالا بردن عملکرد آموزشی معلمان ،احتمالاً به
دستاوردهای قابلملاحظهای در یادگیری دانشآموزان منجر میشود .از این منظر ،نهاد ارزیابی عملکرد معلم یک گام مهم
در جهت بهبود اثربخشی آموزش ،یادگیری و افزایش استانداردهای آموزش میباشد .در این پژوهش از مدلسازی پویاشناسی
سیستمها برای ارزیابی عملکرد معلم و تاثیر آن بر عملکرد دانشآموز ،بر اساس سه شاخص عملکردی شرایط اقتصادی-
رفاهی معلم ،میزان رضایت وی و میانگین نمرات دانشآموز استفاده شده است ،که با توجه به اینکه هر سه شاخص روندی
نزولی را طی میکنند نتیجه میشود که عملکرد معلمان نیز کاهشی است .امید است یافتههای این پژوهش بتواند برای ایجاد
نظامی در جهت مدیریت و سیاستگزاری سیستم آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.
واژههاي كلیدي :عملکرد معلم ،عملکرد دانش آموز ،بازخورد ،دینامیک سیستم

 -1مقدمه
امروزه آموزش و پرورش بسیار مهم است؛ بدون آموزش خوب ،افراد نمیتوانند در مواجهه با این جهانیسازی رقابتی،
دوام بیاورند ] .[2معلم یکی از عناصر اساسی آموزش و پرورش است و کیفیت پایین تحصیلات تا حد زیادی توسط
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،گرایش سیستم های کلان ،دانشگاه تهران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،گرایش سیستم های کلان ،دانشگاه تهران
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،گرایش سیستم های کلان ،دانشگاه تهران
 - * ,4دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،گرایش سیستم های کلان ،دانشگاه تهران
 -5دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،گرایش سیستم های کلان ،دانشگاه تهران
 -6مدیرعامل ،موسسه آموزشی –پژوهشی سیستمهای مدیریت الگو محور سمام
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استانداردهای کیفیت معلم تعیین میشود .افزایش اثربخشی آموزش به میزان زیادی به منابع خوب آموزشی ،اطمینان از
تواناییها و انگیزهی معلم برای انجام وظیفه بستگی دارد .بالابردن عملکرد آموزشی ،احتمالاً به دستاوردهای قابل ملاحظهای در
یادگیری دانشآموزان منجر میگردد .نظارت موثر ،ارزیابی معلمان و دانستن نقاط قوت و ضعف آنها به عنوان ابزار بهبود
مستمر ،ضروری و حیاتی است؛ از این منظر نهاد ارزیابی عملکرد معلم یک گام مهم در جهت بهبود اثربخشی آموزش ،یادگیری
و افزایش استاداردهای آموزش میباشد]. [3
آموزش و پرورش به عنوان سازمانی در حال تغییر که تحت تأثیر شدید تحولات اجتماعی سایر سازمانها قرار میگیرد،
خود نیز به وجود آورندهی تغییر است ] .[4از این رو میبایست همواره هدفها و عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار داده و از این
طریق ضمن اینکه خود را با تحولات ،هماهنگ میکند فرصتهای بهتری نیز پیدا میکند تا تغییرات اساسی را به وجود آورد.
در این میان ارزیابی عملکرد معلمان که نقش حساس و کلیدی را ایفا میکنند ،از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ معلمان
باتجربه و مجرب با اتخاذ روشهای بهتر تدریس میتوانند دانشآموزان را مجذوب خود ساخته و کارایی آموزش را ارتقاء دهند.
لذا ارزیابی عملکرد معلم به عنوان یکی از عوامل تعیینکنندهی حرکت به سوی این مأموریتهای جدید اهمیت مییابد.
مطالعهی بینالمللی روندهای آموزش ریاضیات و علوم ( 1)TIMSSیکی از مهمترین و گستردهترین مطالعات انجام شده
توسط انجمن بینالمللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی( 2)IEAمیباشد که تاکنون بیش از  66کشور در آن شرکت نمودهاند .این
مطالعه هر چهار سال یک بار برای سنجش عملکرد کشورها در آموزش علوم و ریاضیات تکرار میشود ] .[5در این ارزیابی،
عملکرد دانشآموزان ایران در دروس علوم و ریاضیات در همهی دورههای تیمز همواره پایینتر از میانگین بینالمللی بوده و در
مقایسه با برخی کشورهای شرکتکننده منطقه پایینتر است که با توجه به انتظارات سند چشم انداز (ایران  )1464قدری
نگرانکننده است ] .[6نمودارهای  1و  ،2اطلاعات دقیقتری از وضعیت جایگاه ایران در مطالعات بینالمللی تیمز در دسترس
قرار میدهند.

نمودار  - 1متوسط عملکرد دانشآموزان در ریاضیات و علوم پایهی چهارم ][6

با توجه به نمودار-

نمودار  -2متوسط عملکرد دانشآموزان در ریاضیات و علوم پایهی هشتم ][6

های بالا ،عملکرد دانش-

in International Mathematics and Science Study
Association for the Evaluation of Educational Achievement

1Trends

2International
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آموزان طی سال های مربوطه ،بهتر شده است ولی همچنان به نسبت میانگین جهانی تفاوت قابل مشاهدهای را دارد؛ یکی از
عواملی که میتواند بر عملکرد دانش آموزان تاثیرگذار باشد ،میانگین ساعاتی است که در مدرسه سپری میکنند؛ بر اساس
آمارهای جهانی ،میانگین ساعاتی که دانشآموزان ایرانی در مدارس سپری میکنند ،نسبت به کشورهای پیشرفته ،بیشتر است
(جدول  .)1بنابراین یکی از دلایل پایین بودن معدل دانشآموزان ایران نسبت به جهان ،میتواند بالا بودن ساعات آموزشی در
مدرسه و به دنبال آن خستگی آنها باشد .بر اساس مصاحبه ای با یکی از معلمان مدارس ،مشخص شد که طی سالهای اخیر
تغییراتی در ساعات آموزشی مدارس ایجاد شده است؛ تعطیلی مدارس در روزهای پنجشنبه و در عوض ،بیشتر شدن ساعات
آموزشی در روزهای دیگر هفته از این جمله میباشد .بنابراین عملا تغییر چندانی در ساعات آموزشی ایجاد نشده است.
جدول :1میانگین ساعات آموزشی در  9كشور جهان
كشور

میانگین ساعت آموزشی دریک سال تحصیلی

تایوان

1111

ایران

1116

فرانسه

1613

آلمان

1656

ژاپن

1656

ایالات متحده

1614

کره جنوبی

819

انگلیس

866

کانادا

82525

میانگین

163125

از دیگر عوامل تاثیرگذار بر عملکرد دانشآموزان که میتوان نام برد ،مفاهیم کتب درسی میباشد .بر اساس مصاحبه انجام
شده با تعدادی از معلمان ،در طی سال های اخیر تغییرات چندانی در حجم کتب درسی ایجاد نشده است ،اما مفاهیم این کتب
دستخوش تغییرات زیادی گشتهاند؛ به گونهای که مطالب کاربردیتر و قابل فهمتر شدهاند.
الیوت ،)2615( 1مهمترین عامل تاثیرگذار بر موفقیت و عملکرد دانشآموزان را کیفیت تدریس معلم میداند ] .[7با توجه
به اینکه نحوه تدریس معلم بر اساس سطح دانشآموز و بازخورد مستقیم معلم از دانشآموز میباشد؛ بنابراین میتوان گفت که
عملکرد دانش آموز بر عملکرد معلم تاثیرگذار خواهد بود .در این پژوهش ،میانگین ساعات آموزشی و مفاهیم کتب درسی کنار
گذاشته شده اند و در رابطه با متغیر اصلی حقوق معلمان ،بر اساس مصاحبه مذکور ،این متغیر در سالهای اخیر ،تغییر چندانی
نداشته است .همچنین سطح رضایت معلمان از دانشآموزان ،کمتر شده است .بنابراین فرضیه دینامیکی مربوطه را میتوان به
این صورت بیان کرد ،که عملکرد پایین دانش آموزان ایران نسبت به عملکرد دانش اموزان دیگر کشورها ،ناشی از عملکرد پایین
معلمان ایران نسبت به عملکرد معلمان سایر کشورها میباشد .میانگین نمرات فعلی دانش آموز را میتوان به عنوان معیار کمی
ارزیابی عملکرد دانش آموز در نظر گرفت ،از سوی دیگر عملکرد دانش آموز ،هم بر کیفیت مدرسه و هم بر رضایت شغلی معلم
اثرگذار است .عوامل تاثیرگذار بر رضایت شغلی معلم را میتوان پاداش تعلق گرفته و کیفیت مدرسه میباشند ،عملکرد شغلی
معلم نیز متاثر از رضایت شغلی وی میباشد و در نهایت عملکرد معلم بر عملکرد دانشآموز اثرگذار است .به طور کلی میتوان
نتیجهگیری کرد که عملکرد معلمان در ایران دچار مشکل میباشد؛ بنابراین این پژوهش به دنبال مدلسازی پویاییشناسی
سیستمها در ارزیابی عملکرد معلمان و بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر آن است .بررسی دینامیکی این مسئله میتواند یک
Elliott
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رویکرد معین با ترکیبی از ابزارها ،معیارها و استانداردها ،اهداف و دانش در جهت ارزیابی مستمر معلمان ایجاد و تصویری واضح
از ریشههای علل عملکرد پایین معلمان ترسیم نماید .هدف این است که اطمینان حاصل شود عملکرد خوب معلمان به بهبود
نتایج دانشآموزان از طریق بهبود شیوههای آموزشی منجر میگردد.
این مطالعه در مقیاس مدرسهای با ظرفیت فرضی  366نفر ،انجام شده و متغیرهای اصلی عملکرد دانشآموز ،رضایت
شغلی معلم ،کیفیت مدرسه و کیفیت تدریس در نظر گرفته شده است .در بخش دوم ،مبانی نظری و پیشینهی تحقیق به
اختصار آورده شده و در ادامه ،مدلسازی دینامیکی و رفتارهای شبیه سازی شدهی مدل ارائه شده و در نهایت سناریوهای
بهبود ،مورد بررسی قرار گرفته شده است.

 -6مبانی نظري و پیشینهي تحقیق
مابا و همکارانش )2611( 1مطالعهای را با هدف طراحی ابزاری برای ارزیابی عملکرد ،رفاه و کیفیت آموزش معلمان انجام
دادند؛ آنها بر این عقیده بودند که برای ارزیابی عملکرد معلم بایستی چهار مورد را در نظر گرفت :صلاحیت آموزشی ،صلاحیت
شخصی معلم ،صلاحیت اجتماعی و صلاحیت حرفهای] . [2جیانگ و همکاران )2612( 2طی مطالعهای مشابه ،متغیرهای موثر
بر عملکرد انسانی را با رویکرد پویایی سیستم بررسی کردند؛ این متغیرها عبارتاند از :توانایی وابسته به دانش ،شخصیت و
پیچیدگی برنامه آموزشی [8].بلاک و پیکل 3در مطالعهای در سال  ،2614مدل دینامیکی سیستم عملکرد کارمند را با
متغیرهای جدید توانایی ،انگیزه و فرصت برای انجام کار ارائه کردند؛ ضعف مدل ارائه شده در این است که محدود به مفاهیم
سیاستها و روشهای مدیریت منابع انسانی بر روی کارکنان به صورت انفرادی میباشد در حالی که هر سازمان در واقع نظام
اجتماعی و مجموعهای از افراد است که تحت تاثیر یکدیگر قرار میگیرند] . [9در پژوهشی دیگر در سال  ،2666عملکرد شغلی
معلمان را در شش بعد اخلاق شغلی ،تعهد شغلی ،کمک و همکاری ،اثربخشی آموزش ،تعامل معلم و دانشآموز و ارزش
آموزشی که خود نیز در دو عامل عملکرد محتوایی و عملکرد وظیفهای طبقهبندی میشوند ،مورد بررسی قرار گرفت]. [10
لان و همکاران 4در سال  ،2613دینامیک سیستم اثربخشی آموزش توسط مدلی متشکل از چهار زنجیرهی علت و
معلولی ،شامل انگیزهی معلم برای آموزش ،نقش خانوادهی دانشآموز ،اجرای فعالیتهای علمی در مدرسه و روش آموزش
خلاق ارائه شد .نتایج این تحقیق ارتباطات مثبت بین این عوامل و خروجی تدریس معلم را نشان داد]. [11
ژنگ و همکاران 5در سال  ،2616عوامل اصلی موثر بر کیفیت آموزش و روابط علی و معلولی بین آنها با استفاده از یک
مدل دینامیک جهت پایهریزی یک مدل ارزیابی کیفیت آموزش در دانشگاهها مورد بررسی قرار دادند؛ در این پژوهش ،چهار
عامل اساسی سیستم آموزش و عوامل موثر بر کیفیت تدریس ،محیط آموزشی ،مدیریت کیفیت آموزش ،کیفیت معلمان و
سازمان به عنوان متغیرهای اصلی موثر بر کیفیت آموزش در نظر گرفته شد]. [12
پدید در مطالعهی خود در سال  1386ذکر میکند که شاخصهای ارزیابی عملکرد معلمان در فرمهای ارزیابی ،بایستی به
طور مستقیم با نحوهی عمل آنها در کلاسهای درس ،ارتباط داشته باشد تا پیشبینی قویتری از عملکرد معلم صورت پذیرد؛
همچنین بیان میکند که پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ارتباط مستقیمی با نحوهی عملکرد معلم دارد .طبق این مطالعه،
علیرغم سعی دائم در طراحی سیستمهای بهتر و مؤثرتر برای ارزیابی کارکنان ،شواهد و مدارک نشان میدهد که به طورکلی،
Maba et al.
Jiang et al.
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مسئولان و همچنین معلمان ،از روشها و سیستمهای مورد استفاده برای ارزیابی کارکنان رضایت کامل ندارند ] .[4الفتی و
همکاران در پژوهش خود ،وجود رابطهای بین بعدهای "احترام و نفوذ" و "درآمد و ثروت" و "ارزش و اهمیّت" در منزلت
اجتماعی را با عملکرد شغلی معلمان تایید نمودند ] .[13ویلیام گریس و مارک پارکر 1طی مطالعهای به موضوع رضایت شغلی
پرداختند؛ این مطالعه بر خلاف مطالعات مشابه با استفاده از رویکرد دینامیکی ،با در نظر گرفتن عوامل بودجه کار ،نقش مدیران
کسب و کار و محیط کار به برسی عملکرد شرکت و رضایت مدیران پرداخته است]. [14
 -3روششناسی
پویاییشناسی سیستم یک روش و تکنیک مدلسازی ریاضی برای طراحی ،درک و بحث در مورد سیستم های پیچیده ،مسائل
و مشکلات فرآیندی است .پویاییشناسی سیستم پیچیدگی دینامیکی موجود در یک سیستم را مدل میکند .بر طبق گفته
روحیت گجراتی" ،سیستم" مجموعهای از قطعات است که با یکدیگر در تعامل هستند؛ به طوری که ویژگیهای کل ساختار را
نشان میدهد .با این حال ،این ویژگیها از بخش های مختلف تشکیل دهنده سیستم معلوم نمیگردد .با توجه به نظر استرمن،
"مدل های ذهنی ما محدود ،به صورت درونی ناسازگار و غیر قابل اعتماد است .توانایی ما در درک تاثیرات بازخورد تصمیمات
ما ضعیف است.
برای غلبه بر مشکل تصمیمگیری مرتبط با مدلهای ذهنی ،تکنیک مدلسازی پویاییشناسی سیستم در این تحقیق مورد
استفاده قرار گرفته است .دینامیک سیستم همچنین یک روش مدلسازی دقیق است که ما را قادر میسازد تا شبیهسازیهای
کامپیوتری سیستم های پیچیده را بسازیم و از آنها برای طراحی سیاستهای مؤثر و سازمانها استفاده کنیم ].[15
 -4مدلسازي دینامیکی
در این قسمت از مطالعه ،متغیرهایی را که در مدل مفهومی مورد استفاده قرار گرفتهاند و اثراتشان بر روی سایر متغیرها
به صورت جزئی ،شرح داده شده است .حلقههای موجود در مدل کلی ،به شرح زیر می باشند:
-1-4

حلقه والدین

در حلقه زیر ،میانگین نمرات فعلی دانش آموز از طریق دو متغیر کمک درسی والدین و زمان اختصاص داده شده به هر دانش-
آموز افزایش مییابد .متغیر زمان خود تحت تاثیر متغیر «نسبت تعداد معلم به تعداد دانشآموز» میباشد؛ به طوری که با بالا
رفتن تعداد دانشآموزان مربوط به یک معلم ،زمان اختصاصی به هرکدام کاهش مییابد .از طرف دیگر با افزایش میانگین نمرات
فعلی از طریق کمک والدین ،نمره مورد انتظار آنها نیز بالا می رود و از این طریق شکاف بین نمرات فعلی و مورد انتظارشان بالا
میرود و در نتیجهی آن کمک والدین افزایش پیدا میکند( در حقیقت عملکرد دانشآموز بر اساس میانگین نمرات فعلی و
عملکرد گذشتهی او سنجیده میشود.[11] ).

Grace & Parker
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نسبت تعداد معلم به تعداد
دانش آموز

کمک درسی والدین
+

زمان اختصاص داده شده به
هر دانش آموز

شکاف بین نمره دانش آموز و
نمره مورد انتظار
+

+

+

میانگین نمرات فعلی

+
نمره مورد انتظار
شکل  :1حلقه والدین

 -6-4حلقه رضایت شغلی معلمان
با افزایش میانگین نمرات فعلی دانشآموز عملکرد وی نیز بالا میرود و در نتیجه ،رضایت شغلی معلم نیز افزایش پیدا میکند.
این رضایت باعث می شود که تدریس باکیفیت تری ارائه دهد و میانگین نمرات دانشآموز بالاتر رود .همچنین لازم به ذکر است
که عملکرد دانش آموز از طریق استرس کاهش می یابد و بالا رفتن این متغیر خود با تاخیر ،باعث بالارفتن کیفیت مدرسه می-
شود ]. [15] [9
+

کیفیت تدریس
+
میانگین نمرات فعلی

رضایت شغلی معلمان
+
عملکرد دانش آموز
+

-

+
استرس

کیفیت مدرسه

+

شکل  :6حلقه رضایت شغلی معلمان
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-3-4

حلقهي تاثیر كیفیت مدرسه بر تعداد دانشآموزان

در حلقه زیر ،تعداد دانشآموزان بستگی به دو متغیر شهریهی مدرسه و گنجایش آن دارد؛ همچنین هرچه کیفیت مدرسه
بیشتر باشد ،دانشآموزان بیشتری در مدرسه ثبتنام خواهند کرد و با افزایش تعداد دانشآموزان ،درآمد مدرسه نیز افزایش
یافته و در نتیجهی آن ،امکانات مدرسه نیز بیشتر میگردد و با بیشتر شدن امکانات مدرسه ،کیفیت مدرسه نیز افزایش مییابد
].[16
کیفیت مدرسه
شهریهی مدرسه

+

+

 +تعداد دانشآموزان

گنجایش مدرسه

امکانات
+
+

درآمد مدرسه

شکل  :3حلقه تاثیر كیفیت مدرسه بر تعداد دانش آموزان

 -4-4حلقهي استخدام معلمان
همانطور که مشخص است در حلقه ی زیر ،با افزایش بودجه برای استخدام معلمان ،تعداد بهینهی معلمان نیز
افزایش مییابد ،با افزایش تعداد بهینهی معلمان ،تعداد معلمان نیز افزایش مییابد و در نتیجه تعداد معلم کمتری برای
استخدام مورد نیاز است؛ بنابراین بودجهی کمتری به استخدام معلمان جدید اختصاص مییابد .لازم به ذکر است که
بودجهی استخدام معلمان خود متاثر از متغیر بودجهی معلمان میباشد که با افزایش بودجهی معلمان ،بودجه برای
استخدام آنها نیز افزایش مییابد؛ همچنین حقوق پایهی معلمان نیز بر بودجهی استخدام معلمان و تعداد بهینهی
معلمان اثرگذار است و با افزایش آن ،این دو متغیر به ترتیب افزایش و کاهش مییابد.

تعداد معلمان
بودجهی معلمان

+

+
بودجهی استخدام معلمان
+

تعداد بهینهی استخدام
معلمان
+
حقوق پایه

شکل  :4حلقه استخدام معلمان
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 -5دیاگرام علی-معلولی
همه حلقه های بررسی شده در بخش های قبل ،مجزا از هم نیستند بلکه با هم در ارتباط میباشند .دیاگرام علی
معلولی مورد نظر در شکل زیر( شکل  )5قابل مشاهده میباشد:

+
کیفیت تدریس

+
رضایت شغلی معلمان +
- +

+

بودجه معلمان
+
 بودجه استخدام معلمان-

>تعداد معلمان<
 +درآمد مدرسه

دانش آموز/معلم -
+

شهریه مدرسه

تعداد دانش
آموزان -
+
+
گنجایش مدرسه

-

زمان اختصاص داده شده به
هر دانش آموز
کمک درسی والدین

عملکرد دانش آموز

پاداش
ساعت کاری معلمان+

+
فشارکاری
+

>دانش آموز/معلم<

+

+

تعداد معلمان
 +حقوق پایه
+
امکانات

 شکاف بین نمره دانش آموز ونمره مورد انتظار
+

+
+
میانگین نمرات فعلی

-

+

نمره مورد انتظار
+

 +تعداد بهینه استخدام
معلمان

استرس

+

اثر فشار بیش از حد
والدین

+

+
کیفیت مدرسه +

شکل  :5دیاگرام علی معلولی

 -2معادلات حالت-جریان
با توجه به حلقه های داده شده ،روابط ریاضی بین متغیر ها به صورت زیر شرح داده میشود:
متغیر رضایت شغلی از اختلاف جریان ورودی و خروجی آن با در نظر گرفتن مقدار اولیه ی  1به دست میآید.
()1

جریان ورودی رضایت شغلی با توجه به بازخوردی که از رضایت شغلی میگیرد و همچنین متغیر های موثر در آن ،بر
حسب اهمیت به صورت زیر وزن دهی شده اند؛ همچنین اگر رضایت شغلی بیش تر از یک باشد ،جریان ورودی برای آن در
نظر نمیگیریم.

()2
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وقتی کیفیت تدریس معلمان و در نتیجهی آن کیفیت مدرسه بالا میرود ،شاهد افزایشی در نرخ ثبت نام دانش آموزان هستیم؛
که این خود باعث بالا رفتن در آمد مدرسه میشود .وقتی درآمد مدرسه از حدی که در اینجا  196میلیون تومان در نظر گرفته
شده است ،بیشتر شود ،برای معلمان پاداش در نظر میگیریم که مطابق فرمول زیر بدست میآید:
() 3

جریان خروجی رضایت شغلی بر اساس بازخورد رضایت شغلی و بارکاری بدست میآید که معادلات آن در زیر
آمده است:
() 4

بار کاری خود از مجموع دو تابع ساعت کاری و نسبت تعداد دانش آموزان با وزن مساوی حاصل میشود که در آن ،تابع
ساعت کاری به صورت صعودی متناسب با ساعت کاری معلم رشد میکند .تابع نسبت تعداد دانش آموزان به معلمان نیز به
صورت تابع اس شکل میباشد.

() 5

متغیر عملکرد دانش آموز از اختلاف جریان ورودی و خروجی آن با درنظر گرفتن مقدار اولیهی  (623با توجه به عملکرد
نسبی دانش آموزان ایران در گزارشات  )TIMSS & PERLSبه صورت زیر میباشد:
()6

تغییرات مثبت عملکرد دانش آموز خود تابعی از معدل فعلی وی و همچنین بازخوردی از عملکرد دانش آموز میباشد و
در صورت بزرگتر از یک بودن عملکرد ،مقدار صفر برای آن در نظر گرفته میشود.

() 1

تغییرات منفی عملکرد دانش آموز تحت تاثیر متغیر استرس نرمال شده و بازخوردی از عملکرد دانش آموز میباشد که
به صورت زیر نشان داده شده است:
()9

استرس نرمال شده* عملکرد دانشآموز=تغییرات منفی عملکرد دانش آموز

624

SYSTEMDYNAMIC02_021

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109

میانگین نمرات فعلی دانش آموز بر اساس کیفیت تدریس معلم ،زمان اختصاص داده شده به هر دانش آموز و کمک
والدین با وزن دهی مشخص تعریف شده است.

()8

متغیر تعداد معلمان از اختلاف نرخ استخدام و نرخ بازنشستگی با در نظر گرفتن تعداد اولیهی 6
(متناسب با تعداد اولیه ی  156دانش آموز) به صورت معادله ی زیر آمده است:
()16

تعداد بهینه ی معلمان نیز از تقسیم بودجه ی استخدام بر پایه حقوق به دست میآید که بودجه ی استخدام معلمان ،خود از ما
به التفاوت بودجه ی معلمان و حقوق معلمان به دست میآید.
()11

()12

متغیر تعداد دانش آموزان از اختلاف نرخ ثبت نام و نرخ فارغ التحصیلی با در نظر گرفتن تعداد اولیهی  156مطابق معادله زیر
محاسبه میشود:
()13

متغیر نرخ ثبت نام با توجه به ظرفیت باقی مانده ی مدرسه و از برآیند تابع شهرت مدرسه و تابع شهریه با وزن های
مساوی طبق معادله زیر بدست میآید :
()14
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تابع شهرت مدرسه خود به صورت تابع اس شکل و صعودی در نظر گرفته شده است و تابع شهریه نیز به صورت همین
تابع و نزولی کاهش مییابد.
متغیر نرخ فارغ التحصیلی از ضرب مقدار میانگین خروجی مدارس ایران در تعداد دانش آموزان بدست
میآید.
()15

بتا  *2تعداد دانشآموزان= نرخ فارغ التحصیلی

کیفیت مدرسه بر اساس عملکرد دانش آموزان گذشته و همچنین تعداد دانش آموزان در هر کلاس و در نهایت،
تجهیزات و امکانات مدرسه تعریف میشود .تابع  SPTخود تا تعداد  15دانش آموز در کلاس ثابت و پس از آن کاهش مییابد.
()16

دیاگرام حالت جریان مربوطه نیز در شکل  6قابل مشاهده است.

>معلمان تعداد<
مدسه شهرت تابع

2بتا ضریب
دانش تعداد
آموزان

التحصیلی فارغ

آلفا ضریب
معلمان بودجه

اختصاص زمان تابع
شده داده
شده داده اختصاص زمان
آموز دانش هر به

معلم/آموز دانش
شهریه تابع

نام ثبت نرخ

حد از بیش فشار اثر<
>والدین

مدرسه شهریه

مدرسه آمد در

مدرسه گنجایش
پایه درآمد

استخدام بودجه
معلمان

پاداش

ی بهینه تعداد
معلمان

بازنشستگی زمان

امکانات تابع
امکانات

تطبیق زمان

استخدام

پاداش رگرسسون
شده نرمال پاداش

گاما ضریب

تتا ضریب

کاری ساعت تابع

کاری ساعت

منفی تغییرات
شغلی رضایت

هر به شده داده اختصاص زمان
تاخیر اختساب با آموز دانش

استرس
فشار تابع
نرمال استرس
شده

بتا ضریب
>شغلی رضایت<

معلمان تعداد

بازنشستگی

تاخیرکیفیت زمان
مدرسه
با مدرسه کیفیت
تاخیر احتساب

زمان تاخیر زمان
آموزان دانش اختصاصی

رضایت
شغلی

>معلم/آموز دانش<
کاری فشار

مثبت تغییرات
شغلی رضایت

کاهشی تغییرات
آموز دانش عملکرد

مدرسه کیفیت

/آموز دانش تابع
معلم

عملکرد
آموز دانش

افزایشی تغییرات
آموز دانش عملکرد
نمرات میانگین
فعلی

آموز دانش عمکلرد تابع
تاخیر احتساب با
تابع زمان
عملکرد

دانش عملکرد<
>آموز

/آموز دانش اثر تابع
معلم

درسی کمک
والدین
کمک تابع
خانواده

شکل  : 2دیاگرام حالت جریان
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دانش نمره بین شکاف
انتظار مورد نمره و آموز

والدین کمک تابع
تاخیر با همراه
کمک تاخیر زمان
والدین

تدیس کیفیت

تدریس کیفیت تابع

انتظار مورد معدل
نمرات میانگین<
>فعلی
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 -2رفتارهاي شبیه سازي شده
-1-2

كیفیت مدرسه

همانطور که در شکلهای مقابل نشان داده شده است ،کیفیت مدرسه
تحت تاثیر سه عامل عملکرد دانشآموز ،تجهیزات مدرسه و تعداد دانشآموز
برای هر معلم میباشد .بعد از اجرای مدل ،نتیجه میشود که با پایین آمدن
عملکرد دانشآموز با تاخیر و همچنین پایین آمدن تعداد دانشآموز برای هر
معلم ،کیفیت مدرسه پایین رفته است .با توجه به اینکه بیشترین تاثیر
کیفیت مدرسه از امکانات و همچنین عملکرد دانش آموزان نشات گرفته
است و همچنین با نظر به اینکه امکانات مقدار ثابت را اختیار کرده است؛
بنابراین تغییرات کیفیت مدرسه بیشتر با تغییرات عملکرد دانش آموزان
همخوانی دارد.

شکل  :5رفتار شبیه سازی شده کیفیت مدرسه

 -6-2تعداد دانشآموزان
با پایین آمدن کیفیت مدرسه ،مشاهده میشود که نرخ ثبت نام
دانش آموزان کاهش می یابد ولی همچنان تعداد دانش آموزان از ظرفیت
مدرسه کمتر است؛ بنابراین تعداد دانش آموزان مدرسه افزایش خواهد یافت
ولی نرخ آن کاهش می یابد و نهایتا با نزدیک شدن تعداد فارغ التحصیلان به
تعداد ثبت نامی ها ،تعداد دانش آموزان مدرسه در حدود  246ثابت خواهد
ماند.

شکل  :6رفتار شبیه سازی شده تعداد دانش آموزان
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-3-2

رضایت شغلی معلم

با پایین آمدن کیفیت مدرسه و همچنین عملکرد دانشآموز ،نرخ زیاد
کننده رضایت شغلی پایین رفته و همراه با نرخ کاهنده رضایت شغلی  ،متغیر
رضایت شغلی خود نیز کاهش می یابد  .لازم به ذکر است که متغیر پاداش
نرمال شده که نیز بر نرخ زیادکننده رضایت شغلی تاثیر میگذارد ،در طول
شبیه سازی تغییری نداشته است.

شکل  :1رفتار شبیه سازی شده رضایت شغلی معلم

 -4-2عملکرد دانش آموز
با کاهش رضایت شغلی ،کیفیت تدریس معلم کاهش پیدا میکند و در
نتیجه آن کاهش معدل فعلی دانش آموزان را در پی خواهد داشت؛ با توجه به اینکه
عملکرد دانش آموز بر اساس معدل فعلی و همچنین بازخوردی از عملکرد گذشته
آن سنجیده میشود ،شاهد کاهشی در عملکرد دانش آموز هستیم.

شکل  :2رفتار شبیه سازي شده عملکرد دانش آموز
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 -2سناریو هاي بهبود و نتیجه گیري
سناریو  : 1بهبود امکانات مدرسه و بررسی تاثیر آن
در این سناریو تاثیر امکانات مدرسه در کیفیت مدرسه را افزایش داده و همچنین به ازای درآمد پایین مدرسه نیز
تجهیزات قابل قبولی را در نظر گرفتیم .
همانطور که در شکل  8مشاهده می شود ،این تغییرات موجب افزایش کیفیت مدرسه و در نتیجه ی آن ،بالا رفتن
رضایت شغلی معلم می شود .از آنجایی که میزان افزایش رضایت شغلی معلم چندان چشم گیر نیست ،در نتیجه؛ تغییر
محسوسی در عملکرد دانش آموز مشاهده نمیشود.

شکل  :8نتایج بهبود امکانات مدرسه

سناریو  : 6بررسی تاثیر كمک والدین در عملکرد دانش آموز
در این سناریو در نظر گرفتیم اگر حتی میانگین نمرات فعلی دانش آموز نزدیک به معدل مورد انتظار وی باشد ،کمک
والدین به میزان قابل قبولی وجود دارد؛ همچنین اثر فشار بیش از حد والدین را کاهش داده و تاثیر کمک والدین برروی
میانگین نمرات فعلی دانشآموز افزایش یافته است .همانطور که در شکل 16مشاهده میشود ،عملکرد دانش آموز در نتیجه ی
این تغییرات بالا رفته است.

شکل  : 12نتایج بهبود كمک والدین
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سناریو  : 3بررسی تاثیر نسبت تعداد دانش آموزان به تعداد معلمان
در این سناریو تاثیر نسبت تعداد دانش آموزان به تعداد معلمان را در کیفیت مدرسه ،بالا بردیم.
همانطور که در شکل 11مشاهده میشود،
کیفیت مدرسه به میزان قابل توجه ای بالا رفته و
در نتیجه ی آن ،رضایت شغلی معلم افزایش یافته
است .به دنبال آن میانگین نمرات فعلی دانش آموز
نیز بالا میرود .از آنجایی که مقدار این افزایش زیاد
نیست،
تغییر محسوسی در عملکرد دانش آموز مشاهده
نمیشود.

شکل  :11نتایج بهبود تاثیر نسبت تعداد دانش آموزان به تعداد معلمان

 -9نتیجه گیري و پیشنهادات:
هدف این پژوهش بررسی عمکرد معلمان بوده است ولی با توجه به عدم دسترسی به اطلاعاات دقیاق درایان زمیناه؛ از
اطلاعات بازخوردی آن ،عملکرد دانش آموزا ن ،استفاده شده است .برای بررسی عملکرد دانش آموزان عوامل مختلفای در نظار
گرفته شده است این عوامل شامل :کمک والدین ،کیفیت مدرسه ،نحوهی تدریس معلم و میزان استرس دانشآموز میباشد .بار
اساس گزارشات موجود و همچنین شبیهسازیهای انجام شده ،دانشآموزان عملکرد قابل قباولی نداشاتهاند.کاه ایان ضاعف در
عملکرد نشأت گرفته از ضعف در تمامی عوامل بالا میباشد ،بر اساس سناریوهای بهبود اعمال شده ،نتیجه میشود کاه افازایش
رضایت شغلی معلم و در نتیجه افزایش کیفیت تدریس بیشترین نقش را در افزایش عملکرد دانشآموزان خواهد داشت.
با توجه به نتایج این پژوهش ،راهکارهای زیر جهت بهبود عملکرد معلمان در کشور ،پیشنهاد میگردد:
 .1افزایش پاداش معلمان :با توجه به این مسئله که یکی از متغیرهای اثرگذار بر رضایت شغلی معلمان ،پاداش تعلق
گرفته به آنها میباشد ،افزایش پاداش به طور غیرمستقیم منجر به بهبود عملکرد معلمان خواهد شد.
 .2پیشنهاد میگردد شاخص های معینی برای ارزیابی کیفیت مدارس در نظر گرفته شود و با توجه به این شاخصها،
کیفیت مدارس مورد ارزیابی قرار داده و برای بهبود کیفیت مدارس ،بودجهی معینی در نظر گرفته شود؛ با افزایش
کیفیت مدارس ،رضایت شغلی معلم و در نتیجه عملکرد وی افزایش خواهد یافت.
 .3فرهنگسازی لازم در خانوادهها جهت تحت فشار قرار ندادن دانشآموزان :با ایجاد بستر لازم جهت این چنین
فرهنگسازیهایی ،دانش آموزان کمتر تحت فشار و اضطراب قرار خواهند گرفت و عملکرد آنها افزایش یافته و
این مسئله منجر به افزایش رضایت شغلی معلم و در نتیجهی آن بهبود عملکرد وی خواهد شد.
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 پیشنهاد میگردد که تعداد بهینهی دانش آموز اختصاص داده شده به هر معلم در نظر گرفته شود تا از بار کاری.4
.معلم کاسته شده و به هر دانشآموز نیز زمان بیشتری اختصاص داده شود
 بایستی شرایطی را برای معلمان فراهم آورد تا دانشآموزان از عملکرد بهتری برخوردار گردند و،با توجه به این مسائل
.نتیجهی این امر بهبود وضعیت کلی کشور در سالهای آینده خواهد بود
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بررسی عوامل موثر بر موجودی در زنجیره تامین لارج با رویکرد پویاشناسی
سیستمها
مطهره ساغریدوز  ،*، 1امیرمحمد فکور ثقیه ،2علیرضا

پویا3

گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهدmotahare.sagharidooz@mail.um.ac.ir ،
گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهدamf@um.ac.ir ،
گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهدalirezapooya@um.ac.ir ،

چکیده
این مقاله بر بررسی موجودی در زنجیره تامین لارج تمرکز دارد .در این پژوهش ابتددا ادبیدات گذشدته مدرور و بررسدی و
اقدامات موجودی در پارادایمهای چهارگانه ناب ،چابک ،تابآور و سبز شناسایی شدد .از بدین آنهدا عدواملی کده در ایدن
پژوهش اثرگذارتر بودند شناسایی و مدلسازی بر مبنای آنها انجام شد .سپس مدل و روابط بین آنها با استفاده از نظرات
متخصصین امر اصلاح و نهایی گشت و در نهایت مدل پویایی شناسی سیستم در قالب حلقههای علی معلولی شکل گرفت.
روایی مدل طراحی شده توسط خبرگان تایید شد .نتایج این تحقیق نشان میدهد که در زنجیره تامین لارج تاثیر بیشتر
حلقهها بر کاهش سطح موجودی است مگر اینکه هزینه کمبود آنقدر زیاد باشد که حلقدههای تقدویتی تدابآور بدر سدایر
حلقهها غلبه کنند و سطح موجودی را افزایش دهند.
واژههای كلیدی :مدیریت موجودی ،زنجیره تامین لارج ،پویاشناسی سیستم ،نمودار علی حلقوی

 -1مقدمه
زنجیرهتامین بنگاههای اقتصادی جداگانه و مستقل از یکدیگر میباشند که توسدط جریآنهدای مالی،اطلاعدات و مدواد بده
یکدیگر مرتبط هستند .این سازمانها میتوانند بنگاههایی باشند که مواد اولیه ،قطعدات ،محصدول نهدایی و یدا خددماتی چدون
توزیع ،تأمینکنندگی ،عمده فروشی و خرده فروشی را عرضه میکنند؛ حتی خود مصرف کننده نهایی را نیدز مدیتدوان یکدی از
این سازمانها در نظر گرفت.
زنجیرهی تأمین ناب یک استراتژی مبتنی بر کاهش هزینه و انعطافپذیری است که بر فرایندهای بهبود از طریق کداهش
و یا حذف تمام ضایعات (عملیات بدون ارزش افزوده متمرکز است .در یک اقتصاد جهانی با زنجیرههای تدأمینی کده از چنددین
کشور و قاره عبور میکنند ،حتی وقایعی که در یک مکان بسیار دور رخ میدهند میتوانند اختلالداتی در مقیداس بسدیار بدزر
ایجاد کنند .این اختلالات در سراسر زنجیرهی تأمین پخش میشوند ،اثرات منفی شدیدی در زنجیرههای تأمین ایجاد میکنندد
 1و * نویسنده مسئول :دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت گرایش تحقیق در عملیات ،دانشگاه فردوسی مشهد
 2استادیارگروه مدیریت ،دانشگاه فردوسی مشهد
 3دانشیار گروه مدیریت ،دانشگاه فردوسی مشهد
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و منجر به عدم تحویل سفارشات میشوند؛ بنابراین به نظر میرسد از این دیدگاه آنچه به لحاظ رقابتی مدیتواندد .خدوب باشدد،
میتواند باعث یک فاجعه در شرایط بحرانی شود و اگر سازمانها برای بازیابی این خدشه و زیان به اندازه کافی ارتجاعی و قدوی
نباشند ،این فاجعه بسیار بدتر میشود .در بازار رقابت واقعدی لدازم اسدت کده زنجیرههدای تدأمین نسدبت بده حدوادم مخدرب،
ارتجاعیتر شوند .سایر مسائل مدیریت زنجیرهتامین با پایداری زیست محیطی سروکار دارند .مدیریت زنجیرهی تأمین سبز یدک
فلسفه ی سازمانی مهم برای رسیدن به اهداف سود و سهم بازار شرکتهای بزر با کاهش اثرات و خطرات زیست محیطدی بدا
بهبود بهره وری اکولوژیکی این سازمانها و شرکایشان است .همچنین سازمانهای چابک با ارائه دقیق آنچه مشتریان نیاز دارند
و واکنش سریع به تغییرات بازار ،سود را افزایش میدهد.
امروزه در بازارهای جهانی تلاش میشود که از یک ترکیب مناسب از این پارادایمها استفاده شود که باعدث ایجداد مزیدت
رقابتی شده و به زنجیرهی تأمین برای کارآمدی ،پایداری و موثرتر شدن کمک میکند[1].
مهمترین موضوع در زنجیرهتامین ،ایجاد مکانیزمهایی جهت برآورده کردن اهداف و هماهند سدازی فعالیتهدای اعضدا
جهت بهبود عملکرد میباشد .برخی از این مکانیزمها در قالب سیستمهای موجودی میباشند که بدا ایجداد همداهنگی و تبدادل
موجودی در میان اعضای زنجیره سعی در افزایش سود کل زنجیره دارند .در زنجیرهتامین سنتی ،سطح پایین خدود تصدمیمات
مربوط به سطح موجودی را اتخاذ و موجودی را نگهداری میکرد ،اما امروزه افدزایش رقابدت و اسدتفاده روزافدزون از تکنولدوژی
اطلاعات ،تأمینکنندگان و خرده فروشان را به همکاری هر چه بیشتر در زنجیرهتامین جهت افزایش بهره وری تشویق میکندد.
نقش موجودی در یک واحد تولیدی را میتوان به مثابه خون در بدن انسان تشبیه کرد که گردش و فشدار صدحیح و متناسدب
آن ،موجب تندرستی انسان و هرگونه اختلال در آن را میتوان عاملی در جهت عدم تعادل سیستمهای بدن انسان و بیماری بده
حساب آورد .نگهداری بیش از اندازه نیاز موجودیها در انبار موجب افزایش هزینه انبار داری میگردد ،بنابراین از سرمایهای که
میتوان از آن در جای دیگر استفاده مطلوب کرد ،به صورت کالای بی مصرف در انبار معطل میماند که البته در بعضی از موارد
موجب فاسد شدن ،آتش سوزی ،سرقت موجودیها و یا افزایش پرداخت بیمه و مالیات را نیز موجب مدیشدود و البتده ناگفتده
پیداست که کمبود موجودیها نیز میتواند لطمات جبران ناپذیری مثل از دست دادن مشتری ،توقف تولید ،هزینده راه انددازی
مجدد و از بین رفتن اعتبار مؤسسه و پرداخت هزینه حمل و نقل اضافی شود .بنابراین پرداختن به بحث موجودی و روشهدای
کنترل آن در زنجیرهتامین امری لازم و ضروری میباشد .هر زنجیره تأمین با توجه به اندازه اش از تعدادی تأمینکنندده ،تولیدد
کننده ،توزیع کننده ،خرده فروش و مشتری تشکیل شده است .تصمیماتی که در هر حوزه در هر کدام از اعضا گرفته شدود ،بدر
روی دیگر اعضا و کل زنجیرهتامین اثر میگذارد .بندابراین تصدمیم گیدری در حدوزه کنتدرل موجدودی و سدفارشدهی یکدی از
مهمترین و حیاتی ترین تصمیمات در هر زنجیرهتامین میباشد .در ادامه ودر قسدمت دو مبدانی نظدری و پیشدینه تحقیدق ،در
قسمت سه روششناسی تحقیق ،در قسمت چهار مدلسازی و تحلیل و نهایتا در قسمت پنج نتیجهگیری و پیشدنهادات تبیدین
میگردد.

 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
در این قسمت سعی شده ا ست تا به بررسی مطالعاتی بپردازیم که از لحاظ موضوعی به موضوعات زنجیره تامین لارج،
مدلهای موجودی در زنجیرهتأمین ،مدلهای دینامیکی در مدیریت موجودی و مدلهای دینامیکی موجودی در زنجیرهتأمین
مرتبط هستند.
قاضی زاده ،نوروززاده و رئیسیقربانآبادی ( )1331در پژوهشی با عنوان تجزیه و تحلیل مدیریت زنجیرهتأمین LARGe
با استفاده از تکنیک دیمتل در شرکت سایپا ،به بررسی یکپارچهسازی رویکردهای چهارگانه مدیریت زنجیرهتأمین ،در شرکت
ایران خودرو مازندران پرداختند .بدین منظور ابتدا به بررسی مدلهای گوناگون در زمینه یکپارچهسازی رویکردها پرداختند و
در نهایت مدل مدیریت زنجیرهتأمین لارج انتخاب کردند و در ادامه با نظر خبرگان فعال در حوزه زنجیرهتأمین شرکت ایران
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خودرو مازندران تغییراتی در معیارهای این مدل داده شد .در انتها نیز پس از نهایی شدن این عوامل ،از تکنیک دیمتل به
منظور مشخصکردن ساختار روابط بین معیارها و تعیین میزان اثرپذیری و اثرگذاری آنها استفاده شد .نتایج به دست آمده
نشان میداد که اثرگذارترین معیارها به ترتیب میزان اثرگذاری عبارتاند از رویکرد تابآور ،هزینه ،شرکت مرکزی و کیفیت
محصول[ .]1محمدی ( )1331پژوهشی با هدف ارائه مدلی تلفیقی برای پیادهسازی زنجیرهی تأمین لارج با استفاده از رویکرد
مدلسازی تفسیری ساختاری در شرکت فولاد آلیاژی ایران-یزد انجام داد .با استفاده از این تکنیک ،معیار دانش و تکنولوژی،
به عنوان تأثیرگذارترین معیار برای لارج شدن زنجیرهی تأمین در شرکت فولاد و آلیاژی ایران ،به دست آمده است .همچنین با
استفاده از رویکرد تحلیل شکاف و قانون پارتو مشخص شد که 08 ،درصد از قابلیت دستیابی به زنجیره ی تأمین لارج به حل
شکاف موجود در شاخصهای تجزیه و تحلیل گلوگاه ،تحویل به موقع و مناسب ،استفاده از روشهای بهبود مستمر و کایزن،
منابع چندگانه ،کاهش مصرف انرژی ،کیفیت ،کاهش زمانهای تأخیر ،رویکرد تولید بهنگام و حذف ضایعات که دارای 28
درصد ارزش برتر در تحلیل شکاف میباشند ،وابسته است[ .]2در مقاله دیگری با عنوان پیشنهاد یک مدل مفهدومی بدرای
تحلیدل تداثیر فعالیدتهای زنجیرهتأمین ﻻرج در عملکرد زنجیرهتأمین تولید خودرو ،محققان به ارایه یک مددل مفهدومی در
خصدوص تداثیر زنجیرهتأمین لارج بر عملکرد زنجیرهتأمین از نظدر عملیداتی ،اقتصدادی و محیطدی پرداختندد .این مدل در
خصوص سیستم اندازهگیری عملکدرد مدیباشدد ،کده بده درك عمیقتری از زنجیرهتأمین ﻻرج میانجامد .آنها در پایان بیان
میکنند که از بین فعالیدتهای زنجیدرهتأمین ﻻرج ،تولید بهنگام و روابط تأمینکنندگان بیشتدرین تداثیر را در عملکدرد
زنجیرهتأمین دارندد کده ایدن دو فعالیت به طور مستقیم در خصوص پارادایم ناب مطرح شدده است[ .]3کاروالهو و
کروزماچادو )2811( 1در پژوهشی مدلی مفهومی برای ارتقای عملکرد عملیاتی و اقتصادی و زیست محیطی زنجیرههای تأمین
براساس شیوهها و فعالیتهای ناب ،چابک ،تابآوری و سبز پیشنهاد کردند[ .]1کاروالهو ،دوآرت 2وکروزماچادو ()2811
پژوهشی با عنوان همگرایی و واگرایی بین الگوهای مدیریت زنجیرهتأمین ناب ،چابک ،تابآور و سبز انجام دادند .بدین منظور
آنها از نمودارهای علی برای نشان دادن کنشهای پیچیده موجود بین متغییرها استفاده کردند .نتایج این پژوهش نشان داد
که تمام روشهای عملکرد مدلهای چهارگانه زنجیرهتأمین با افزایش فراوانی اطلاعات ،افزایش سطح یکپارچهسازی ،کاهش
زمان انتظار تولید و کاهش زمان انتظار حمل ونقل مشارکت میکنند[ .]5ملکی و کروزماچادو ( )2813پژوهشی با عنوان
روشی کلی برای یکپارچه سازی شیوههای ناب ،چابک ،تابآوری و سبز با توجه به ارزشهای مشتری در صنعت خودرو انجام
دادند .آنها در پژوهش خود از شبکههای بیزی برای یکپارچهسازی زنجیره تامین استفاده کردند .نتایج این پژوهش برای
تصمیم گیری اعضای زنجیره بسیار مناسب میباشد[ .]6آذر ،علی محمدلو( )1306در پژوهشی یک مدل ریاضی بر اساس
سیاست موجودی نوع ( )Q,Sبرای شبکههای تولید/توزیع چند مرحلهای طراحی کردند .هدف نهایی این پژوهش حداقلکردن
هزینههای موجودی ،حمل ونقل ،خرید و سفارش است .خروجی اجرای مدل در حالت واقعی با خروجی مدل سنتی EOQ
مقایسه شد که نتایج به دست آمده بیانگر کارایی مدل پیشنهادی است[ .]7هنرور و دوزنده( )1335پژوهشی با عنوان مدل
موجودی در زنجیرهتأمین حلقه بسته برای کالای فاسد شدنی با در نظر گرفتن یک تولیدکننده و چندین خرده فروش انجام
دادند .هدف این مطالعه تعیین مقادیر اندازه سفارش ،زمان بازپرسازی و طول سیکل میباشد ،به گونهای که هزینه کل زنجیره
حداقل گردد .به منظور حل مدل و یافتن حداقل هزینه ،الگوریتم جستجوی طلایی توسعه داده شده است و با ارائه یک مثال
عددی و انجام تحلیل حساسیت روی پارامترهای مختلف مدل ،نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج
نشان داد که حساسیت تابع هزینه نسبت به پارامترهای قیمت مواد خام ،قیمت خرید مواد بازگشتی و نرخ فاسد شدن بسیار
زیاد بوده و تخمین آنها باید با دقت بیشتری انجام شود[ .]0لوکر و سیفرت )2817( 3پژوهشی با عنوان ایجاد تابآوری در
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یک زنجیرهتأمین از طریق موجودی و منابع دوگانه و ظرفیت چابک انجام دادند .در این تحقیق رابطه بین سه اقدام موجودی
کاهش ریسک ،منابع دوگانه و ظرفیت چابک از طریق مدلسازی شرکت تولید دارو که در معرض اختلالات ریسک
زنجیرهتأمین قرار دارد بررسی میشود .نتایج پژوهش نشان میدهد که موجودی کاهش ریسک و ظرفیت چابک میتوانند
جایگزین باشند تا زمانی که هیچ منبع دوگانه در دسترس نباشد .آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که برای زمانهای بلند
مدت ،میزان تولید مطلوب دوگانه ممکن است در زمان اختلال کاهش یابد[ .]3فخلعی ( )1332به مدلسازی سیستم  MRPبا
دیدگاه پویاییشناسی سیستم در یک واحد تولیدی پرداخت .هدف این پژوهش شناسایی سیاست مناسب برای ذخیره احتیاطی
و اندازه دسته در جهت کاهش هزینهها و ناآرامیهای سیستم است .در این مقاله دوازده سناریو با در نظر گرفتن حالتهای
مختلف برای ذخیره احتیاطی و سیاست اندازه دسته معرفی شده است .پس از اجرای سناریوها و با استفاده از مدل ،SAW
سناریو برتر شناسایی شده است و سایر سناریوها اولویت بندی شدهاند[ .]18یعسوبی و ربیعه ( )1336پژوهشی با عنوان تحلیل
دینامیکی مسئلۀ نوسان موجودیها در زنجیرۀ تأمین با رویکرد پویاییشناسی سیستمها انجام دادند .آنها در این مقاله به
مساله نوسان موجودیها در زنجیرهتأمین شرکت ساپکو پرداختند .در این مقاله بر پایه اصول روش پویاییهای سیستم ،پس از
بیان مساله نوسانهای موجودی در زنجیرهتأمین ،فرضیههای پویای به وجود آورنده مساله مد نظر تبیین شد ،سپس مدل
دینامیکی مربوط به مساله نوسانها در زنجیرهتأمین ارائه شد .پس از حصول اطمینان از کارکرد مدل به واسطه اجرای
آزمونهای اعتبارسنجی ،سه سیاست (اشتراك گذاری اطلاعات ،استفاده از بافر موجودی و ترکیبی) به منظور بهبود رفتار
نوسانی موجودیها اتخاذ شده و تأثیر اجرای آنها بر رفتار مساله ساز مدل دینامیکی مشاهده شد .اجرای این سیاستها موجب
کاهش نوسان موجودیها در زنجیرهتأمین مورد مطالعه شده است[ .]11لی و چان  )2812( 1پژوهشی با عنوان مدلسازی
موجودی برای اقلام فسادپذیر در زنجیرهتامین با رویکرد پویاییهای سیستم انجام دادند .رائو )2881( 2از طریق مدلسازی
ریاضی با هدف کمینه کردن هزینههای زنجیره تامین به مقدار بهینه برای اندازه دسته و تعداد سفارشات رسید .لی و چان از
مدل موجودی اقلام فسادپذیر رائو برای طراحی مدل دینامیک موجودی استفاده کردند]12[.

 -3روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر برای نشان دادن رفتار سیستم اقدام به توصیف سیستم و رابطه بین متغیرها به کمک نمودار علی حلقوی
میپردازد .بنابراین پژوهش حاضر از نظر دسته بندی تحقیقات از نوع توصیفی تحلیلی میباشد.
فارستر 3در اوایل دهه ی  ،1368پویایی سیستم را به عنوان یک روش شناسی شبیه سازی و مدل سازی برای تحلیل و
تصمیم گیریهای بلند مدت مسائل پویای مدیریت صنعتی ،مطرح کرد .در این روش از ابزارهای مختلفی نظیر نمودارهای علی
حلقوی و انباشت و جریان به منظور مدلسازی سیستم استفاده میشود.
در این مقاله بر اساس روش پویایی سیستم ،مساله مدل شده و ابزار نمودار علی حلقوی مورد استفاده قرار گرفته است.
استرمن گامهای فرآیند مدلسازی را به صورت ذیل بیان میدارد:
 .1بیان مساله
 .2بیان فرضیه پویا
 .3فرموله کردن مدل شبیهسازی
 .1آزمودن
 .5طراحی و ارزیابی سیاستهاعنوان مقاله
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 -2مدلسازی ،بررسی و تحلیل دادهها
بیان مساله
در پژوهش حاضر با رویکرد پویایی شناسی سیستم سعی در بررسی موجودی در زنجیره تامین لارج شده است .مسئله
اصلی پژوهش وجود تناقض بین پاردایمهای زنجیره تامین لارج در بخش موجودی میباشد.
پس از مشخص شدن مسئله نوبت به گام دوم تحقیق یعنی تدوین فرضیه پویا میرسد .فرضیه پویای این تجقیق به
شرح زیر میباشد.
فرضیه پویای تحقیق
در عرصه کنونی کسب و کار ،آن چیزی که پیشگامان هر حوزه ای را از رقبا جدا میکند اینست که چقدر زنجیره تامین
خود را بهتر مدیریت میکنند .با وجود اینکه هر زنجیره تامین نیازها و چالشهای خاص خود را دارد؛ اما موضوعاتی نیز وجود
دارند که بصورت اساسی در تمام زنجیرههای تامین هستند یکی از این موضوعات مبحث موجودی میباشد .شرکتها از هر
نوعی که باشند در رابطه زنجیره تامین خود باید تصمیماتی درباره موجودی و چگونگی مدیریت کردن آن اتخاذ کنند .با توجه
به اینکه نگهداری بیش از اندازه نیاز موجودیها در انبار موجب افزایش هزینه انبار داری میگردد و از طرف دیگر کمبود
موجودیها نیز میتواند لطمات جبران ناپذیری مثل از دست دادن مشتری و توقف تولید و از بین رفتن اعتبار مؤسسه شود.
بنابراین پرداختن به بحث موجودی و روشهای کنترل آن در زنجیرهتامین امری لازم و ضروری میباشد.
زنجیرهتامین در ساده ترین شکل خود از سه قسمت تأمینکنندگان ،شرکت و مشتریان شرکت تشکیل شده است .یکی
از اهداف مشترك در هر زنجیرهتامینی به حداقل رساندن هزینهها میباشد .زنجیره تامین لارج جز سیستمهای پیچیده هستند.
چرا که پاردایمهای چهارگانه پاردایم لارج با یکدیگر در تعامل اند .و هر کدام از پاردایمها به صورت جداگانه در بخش موجودی
دارای پویاییهای ویژه خود هستند .که نیازمند ملاحظات و تجزیه و تحلیل دقیق میباشند .به عنوان مثال تمرکز پاردایم ناب
بر حداقل کردن موجودیهاست .حال کاهش موجودیها از یک طرف کاهش هزینههای نگهداری و از طرف دیگر افزایش
هزینه های کمبود را در پی دارد .زنجیره تامین چابک اما تمرکز پاردایم تابآور به نگهداری ذخیره استراتژیک موجودیهاست.
که این اقدام اگرچه هزینه کمبود را کاهش میدهد اما هزینه نگهداری را افزایش میدهد .و در نهایت پاردایم چهارم لارج که
پاردایم سبز می باشد اقدام این پاردایم در ارتباط با موجودی حداقل کردن مصرف مواد اولیه یا حداکثر استفاده از موجودی
مواد اولیه می باشد به نحوی که ضایعات به صفر برسد .حداقل کردن مصرف مواد اولیه هم هزینههای کمبود و هم هزینههای
نگهداری را کاهش خواهد داد .حال به نظر می رسد تعین سطح مناسب موجودی در زنجیره تامین لارج به راحتی امکان پذیر
نباشد.و پویاییهای سیستم میتواند ابزار مناسبی برای مدلسازی موجودی در زنجیره تامین لارج میباشد.
مدلسازی
برای انجام مدلسازی ابتدا با مطالعه ادبیات تحقیق متغیرهای تاثیرگذار بر مدل استخراج شد و مدل علی حلقوی
طراحی و تدوین گردید .در مرحله بعد مدل در اختیار خبرگان و کارشناسان قرار گرفت و اصلاحات لازم صورت گرفت و مدل
نهایی شد .برای بررسی فرضیه پویا و طراحی مدل علی حلقوی از روش پویاشناسی سیستمها و از نرم افزار ونسیم استفاده شده
است .ضمنا مدل این تحقیق برای محصولی با دو ماده اولیه طراحی شده است.
در این پژوهش برای هر کدام از پاردایم های زنجیره تامین لارج یک اقدام در نظر گرفته شده است .در جدول( )1به
معرفی چهار اقدام از اقدامات زنجیره تامین لارج با ذکر منبع پرداخته ایم.
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جدول .1اقدامات زنجیره تامین لارج
اقدامات لارج

منابع

ناب
(حداقل سازی موجودی اضافی)

[]5[ ، ]13

چابک
(استفاده از فناوری اطلاعات)

[]17[ ، ]16[ ، ]15[ ، ]11

سبز
(حداقل سازی مواد اولیه)

[]22[ ، ]21[، ]28[ ، ]13[ ، ]10[ ، ]5

تابآور
(ذخیره احتیاطی)

[]22[ ، ]21[ ، ]28[ ، ]13[ ، ]10[ ، ]5

ترسیم حلقههای علی حلقوی
از مهمترین مراحل مربوط به روش پویایی شناسی سیستمی ،طراحی مدلی شبیهسازی شده از واقعیت موجود برای یک
پدیده است .در این بخش از پژوهش سعی می گردد ،مدل شبیه سازی شده موجودی در زنجیره تامین لارج و عوامل کاهنده و
افزاینده آن با استناد به مطالعات گذشته و کسب نظر خبرگان ترسیم گردد .جهت تحلیل روشنتر مدل ،ابتدا مهمترین
حلقه های هر پاردایم ترسیم و سپس تصویرکلی از یک پدیده سیستمی تحت عنوان موجودی در زنجیره تامین لارج ارایه
میگردد.
حلقههای علی معلولی ناب
یکی از اصول تولید ناب حداقل کردن اتلاف است و میتوان گفت ذخیره موجودی به نوعی اتلاف محسوب میشود زیرا
نگهداری موجودی اضافی سرمایه را بلوکه کرده و جریان نقدینگی کاهش مییابد .میتوان گفت موجودی اضافی به تولید بیش
از حد ،مربوط میشود .در اینجا نیز تولید ناب به کمک آمده و موجودی اضافی را به حداقل میرساند[. ]13بنابراین اقدام
حداقلسازی موجودی در زنجیره تامین ناب تاثیر منفی بر سطح موجودی دارد[.]5
همان طور که در شکل( )1مشخص است با سرمایه گذاری بر پارادایم ناب ذخیره احتیاطی مواد اولیه و درنتیجه سطح
موجودی مواد اولیه کاهش پیدا میکند .کاهش سطح موجودی احتمال کمبود موجودی و به تبع آن هزینههای کمبود و
هزینههای تولید کننده را افزایش میدهد؛ اما از طرفی کاهش سطح موجودی ،کاهش هزینههای نگهداری و هزینههای
تولیدکننده و هزینههای زنجیره تامین را به دنبال دارد .با کاهش هزینههای زنجیره تامین حمایت مدیران ارشد از اقدامات ناب
بیشتر شده و سرمایه گذاری در پاردایم ناب افزایش مییابد اما چنانکه هزینههای زنجیره تامین افزایش یابد با کاهش حمایت
مدیران ارشد سرمایهگذاری بر اقدامات ناب کاهش مییابد .ضمنا حلقههای هدفجو مانع از کم شدن سطح ذخیرههای احتیاطی
از حد مطلوب میشود.
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واحد هر نگهداری هزینه
تولیدکننده برای1ماده

بر گذاری سرمایه
ناب پارادایم

+

ذخیره
1ماده احتیاطی

Bgoal1

+
+

Bgoal2

-

احتیاطی ذخیره
1ماده مطلوب

+

 SSlean1تفاوت +
 SSlean2تفاوت
+
+

احتیاطی ذخیره
 2ماده

+

ماده موجودی
تولیدکننده1

+

احتیاطی ذخیره
2ماده مطلوب

+

موجودی میانگین
تولیدکننده1ماده

+
نگهداری هزینه
+
تولیدکننده برای1ماده

کمبود هزینه
1واحد هر +
+
1ماده کمبود هزینه

R hold
ing1

-

1ماده کمبود

+
B1shor
tage

نگهداری هزینه
واحد هر نگهداری هزینه
تولیدکننده برای2ماده ++تولیدکننده برای2ماده
R hold
ing2

موجودی میانگین
 +تولیدکننده2ماده
2ماده کمبود هزینه
+
2ماده کمبود
B2Sho

موجودی
تولیدکننده2ماده

+

+تولیدکننده هزینه
+
+

کمبود هزینه
2واحد هر

+

rtage

از ارشد مدیران حمایت -
ناب پارادایم

کل هزینه
تامین زنجیره

شکل .1حلقههای علی معلولی ناب

حلقههای علی معلولی چابک
زنجیره تامین چابک تاثیر منفی بر سطح موجودی دارد چرا که اگر در زنجیره تامین چابک موجودی برای پاسخ به
نیازهای مشتری طراحی شده است ،پس سطوح پایینتر موجودی در زنجیره تامین مورد انتظار است[ .]3در سال 1333
کارخانه لردستون جنرال موتورز تغییر به تولید چابک را شروع کرد و توانست زمان انتظار را  30درصد و موجودی را  10درصد
کاهش دهد [.]11
همانطور که در شکل( )2مشخص است با افزایش سرمایهگذاری بر زنجیره تامین چابک استفاده از فناوری اطلاعات
افزایش پیدا میکند هرچه استفاده از فناوری اطلاعات بیشتر باشد داده ها از نقطه فروش یا مصرف سریع تر به بخش تولید
رسیده و هماهنگی بیشتر بین موجودی مطلوب و موجودی کالای نهایی بوجود میاید .هر چه این هماهنگی بیشتر باشد کالای
نهایی کمتر با کمبود مواجه میش ود از طرفی از نگهداری بیش از اندازه موجودی جلوگیری میشود و هزینه نگهداری موجودی
کاهش پیدا می کند.به دنبال کاهش هزینه کمبود ونگهداری هزینه تولیدکننده و هزینه زنجیره تامین کاهش پیدا خواهد کرد.
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هر نگهداری هزینه
برای نهایی واحدکاالی
تولیدکننده
کاالی موجودی میانگین
تولیدکننده نهایی

+
از ها داده موقع به دریافت
مصرف یا فروش نقطه

+

-

کاالی کمبود
نهایی

+
+

کمبود هزینه
نهایی کاالی

بر گذاری سرمایه
چابک پارادایم

هزینه
تولیدکننده

+

هر کمبود هزینه
نهایی واحدکاالی

فناوری از استفاده +

+
+

کل هزینه
تامین زنجیره

Rshort
age

+
اطالعات

کاالی نگهداری هزینه
تولیدکننده برای نهایی

Rholdi
ng

مطلوب موجودی بین هماهنگی
نهایی کاالی موجودی و

+

+

ارشد مدیران حمایت
چابک پارادایم از

-

شکل.2حلقههای علی معلولی چابک

حلقههای علی معلولی تابآور
موجودیهای ذخیره ایمنی قطعات حیاتی خاص آن است که زنجیره تأمین بتواند در زمان روبرو شدن با یک اختلال ،به
آرامی به کار خود ادامه دهد .ذخیره استراتژیک ،به عنوان بافر بین نوسانات تقاضا ،دسترسی به مواد و بهبود در سطح خدمت
مورد انتظار را افزایش میدهد[ .]23بنابراین اقدام ذخیره احتیاطی تاثیر مثبتی بر سطح موجودی دارد در واقع بافرهای
موجودی ،سطح موجودی را افزایش میدهند].[5
با توجه به نمودار علی رسم شده در شکل( )3هرچه سرمایهگذاری بر پارادایم تابآور بیشتر باشد ذخیره احتیاطی مواد
اولیه و درنتیجه سطح موجودی مواد اولیه بیشتر می شود .افزایش سطح موجودی احتمال کمبود موجودی و به تبع آن
هزینههای کمبود و هزینههای تولید کننده را کاهش می دهد؛ اما از طرفی افزایش سطح موجودی ،افزایش هزینههای نگهداری
و هزینههای تولیدکننده را به دنبال دارد .ضمنا حلقههای هدفجو مانع از افزایش بیش از حد سطح ذخیرههای احتیاطی از حد
مطلوب میشود.
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مطلوب احتیاطی ذخیره
1ماده تابآور

+

تفاوت
SSresilience1

-

Bgoal1

+

+

بر گذاری سرمایه
آور تاب پارادایم
+

+

واحد هر نگهداری هزینه
تولیدکننده برای1ماده

+

ماده موجودی
تولیدکننده1

+

1ماده احتیاطی ذخیره

-

 2ماده احتیاطی ذخیره

+
-

تفاوت
SSresilience2

+

+

موجودی
تولیدکننده2ماده

-

مطلوب احتیاطی ذخیره
2ماده تابآور

نگهداری هزینه
تولیدکننده برای1ماده
B hold
ing1

+

1ماده کمبود

واحد هر نگهداری هزینه
تولیدکننده برای2ماده

+

Bgoal2

موجودی میانگین
تولیدکننده1ماده

+

+

1ماده کمبود هزینه

R1shor
tage

+
+

موجودی میانگین
تولیدکننده2ماده

نگهداری هزینه
تولیدکننده برای2ماده

+
 +تولیدکننده هزینه
+
+

B hold
ing2

2ماده کمبود

+

2ماده کمبود هزینه

+
از ارشد مدیران حمایت
آور تاب پارادایم

R2Sho
rtage

-

کل هزینه
تامین زنجیره

شکل .3حلقههای علی معلولی تابآور

حلقههای علی معلولی سبز
مدیریت زنجیره تأمین سبز ،یکپارچه کننده مدیریت زنجیره تامین با الزامات زیست محیطی در تمام مراحل طراحی
محصول ،انتخاب و تأمین مواد اولیه ،تولید و ساخت ،فرایندهای توزیع و انتقال ،تحویل به مشتری و بالاخره پس از مصرف،
مدیریت بازیافت و مصرف مجدد به منظور بیشینه کردن میزان بهره وری مصرف انرژی و منابع همراه با بهبود عملکرد کل
زنجیره تأمین است .یکی از اقدامات زنجیره تامین سبز اقدام کاهش مواد اولیه غیرضروری در زنجیره تامین است که تاثیر
منفی بر سطح موجودی دارد[.]5
با توجه به نمودار علی رسم شده در شکل( )1هر چه سرمایهگذاری بر پارادایم سبز بیشتر باشد مصرف مواد اولیه در هر
واحد کالای نهایی کمتر و در نتیجه نرخ مصرف مواد اولیه کمتر می شود .هرچه نرخ مصرف مواد اولیه کمتر موجودی مواد اولیه
و در پی آن میانگین مواد اولیه کمتر می شود .کاهش میانگین مواد اولیه ،کاهش هزینه نگهداری و هزینه تولید کننده و هزینه
کل زنجیره تامین را در پی دارد .که در نتیجه با کاهش هزینهها حمایت مدیران ارشد از پارادایم سبز بیشتر شده و مجددا
درپارادایم سبز سرمایهگذاری می کنند .از طرفی دیگر با کاهش مصرف موا د اولیه در هر واحد کالای نهایی مصرف مطلوب مواد
اولیه  ،موجودی مطلوب مواد اولیه ،کمبود مواد اولیه و هزینه کمبود مواد اولیه کاهش پیدا میکند.
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حلقههای علی معلولی موجودی در زنجیره تامین لارج
در شکل 5حلقههای علی معلولی چهارگا نه زنجیره تامین لارج را با یکدیگر ترکیب کرده و با اضافه کردن متغیرهای
مرتبط با موجودی درهم آمیخته و مدل موجودی در زنجیره تامین لارج را طراحی کردیم.
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شکل.2حلقههای علی معلولی موجودی در زنجیره تامین لارج

-2نتیجهگیری و پیشنهاد كه گویای مزایا ،محدودیت و كاربرد تحقیق باشد.
زنجیرههدای تدامین در قدرن  21بسدیار پیچیدده تدر و پویداتر از همیشده شددهاند .در عرصده کندونی کسدب و کدار ،آن
چی دزی کدده پیشددگامان هددر حددوزه ای را از رقبددا جدددا م دیکنددد اینسددت کدده چقدددر زنجی دره تددامین خددود را بهتددر مدددیریت
میکنند .با وجود اینکده هدر زنجیدره تدامین نیازهدا و چالشهدای خداص خدود را دارد؛ امدا موضدوعاتی نیدز وجدود دارندد کده
بصورت اساسدی در تمدام زنجیرههدای تدامین هسدتند یکدی از ایدن موضدوعات مبحدث موجدودی مدیباشدد .شدرکتها از هدر
نددوعی کدده باشددند در رابطدده زنجیدره تددامین خددود بایدد تصددمیماتی دربدداره موجددودی و چگددونگی مدددیریت کددردن آن اتخدداذ
کننددد .همانگوندده کدده در ایددن پددژوهش توضددیح داده شددد ،مجموعدده عوامددل مختلفددی بددر موجددودی و هزینددههای موجددودی
در زنجیره تدامین لدارج تداثیر گذارندد .در صدورت عددم توجده بده متغیرهدای تداثیر گدذار حلقدههای تقدویتی یدا تعدادلی در
زنجیره تامین شکل میگیرند که در نهایت هزینههای زنجیره تامین تامین را نه تنها کاهش بلکه افزایش میدهند.
بدده همددین دلیددل ب ده نظددر میرسددد تنهددا راه کدداهش هزینددههای زنجیددره تددامین نگریسددتن بدده ایددن پدیددده از دیدددگاه
سیستمی ،شناسایی عوامدل تداثیر گدذار بدر هزیندهها و کداهش هزیندهها از طریدق تنظدیم دقیدق سدطح موجدودی و ذخیدره
احتیاطی میباشد بده نحدوی کده هزیندههای کمبدود و هزیندههای نگهدداری هدر دو در حدداقل ممکدن باشدند .طبدق مددل
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موجودی در زنجیره تدامین لدارج اگدر هزیندههای نگهدداری از هزیندههای کمبدود بیشتدر باشدد آنگداه حلقدههای مثبدت بدر
حلقههای منفی ناب غلبه پیدا کدرده و سدرمایهگذاری بدر پدارادایم نداب بیشتدر مدیشدود .یعندی در ایدن حالدت بهتدر اسدت
موجددودی کمتددری نگهددداری شددود .امددا حلقددههای چابددک در هددر حالددت تقددویتی هسددتند و باعددث کدداهش همزمددان
هزینههای کمبود و نگهداری مدیشدود .حلقدههای تدابآور عکدس حلقدههای نداب مدیباشدند بددین صدورت کده اگدر هزینده
کمبود از از هزیندههای نگهدداری بیشتدر باشدد سدرمایهگذاری بدر پدارادایم تدابآور بیشتدر مدیشدود .زنجیدره تدامین سدبز
هدم بددا کدداهش مصددرف مددواد اولیده همزمددان موجددودی و بدده دنبددال آن هزینددههای نگهددداری و کمبددود را کدداهش مدیدهددد.
بنابراین در زنجیره تامین لدارج تداثیر بیشتدر حلقدهها بدر کداهش سدطح موجدودی اسدت مگدر اینکده هزینده کمبدود آنقددر
زیاد باشد که حلقههای تقویتی تابآور بر سایر حلقهها غلبه کنند و سطح موجودی را افزایش دهند.
در مدددل ارائدده شددده تعدددادی از متغیرهددا مددورد توجدده قددرار نگرفتدده اسددت ک ده از مح ددودیتهددای تحقی دق بدده ش دمار
میآید به عنوان مثال با توجه بده پیچیدده شددن کدار بدرای هدر کددام از پارادایمهدای لدارج تنهدا یدک اقددام در نظدر گرفتده
شددده اسددت .ضددمنا در مدددل طراحددی شددده بددا توجدده بدده پیچیدددگی مدددل اقدددامات لددارج فقددط روی شددرکت تولیددد کننددده
اعمددال شددده اسددت و از تدداثیر مسددتقیم اقدددامات بددر سددایر اعضددای زنجیرهتامین(تددامین کنندددگان و مشددتری) صددرف نظددر
شده است .بندابراین محققدین میتوانندد بدا در نظدر گدرفتن متغیرهدای جدیدد و اضدافه کدردن آن بده مددل ،مددل حاضدر را
ارتقا دهند.
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برنامهریزی فضای مراکز آموزشی با توجه به تغییر ساختار جمعیت در ایران مبتنی بر
رویکرد پویاییشناسی سیستمها
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چکیده
تعلیم و تربیت یکی از نهادهای اصلی جامعه است که به تامین نیروی انسانی مفید و موثر برای آینده میپردازد .رسیدن
به اهداف پیشرفت و توسعه ،بدون داشتن یک آموزشوپرورش موفق و کارا نشدنی است .در هر نظام آموزشی عوامل
زیادی در میزان رشد دانش آموزان موثر است اما اولین گام برای اجرای برنامههای آموزشی و پرورشی ،داشتن فضای
مناسب و کافی است .هماکنون در رابطه با کمبود منابع آموزشی مشکلات بسیاری در کشور وجود دارد .با توجه به اهداف
تعیینشده مرتبط با انسداد مبادی بیسوادی و افزایش هر چه بیشتر پوشش تحصیلی در اسناد چشمانداز کشور ،لازم
است برای تامین منابع آموزشی با توجه به تغییرات جمعیت دانشآموزی برنامهریزی نمود .در این پژوهش به پیشبینی
جمعیت دانش آموزان مقطع ابتدایی و متوسطه اول با استفاده از روش پویاییشناسی سیستم پرداختهشده است.
شبیهسازی از سال پایه  5931تا  5241انجام شده است .سپس با توجه به تغییرات جمعیت شاگردان در سالهای پیش
رو سیاستهای مختلف مرتبط با بودجهی تخصیصیافته به سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور مورد بررسی
قرارگرفته است .نتایج شبیهسازی گویای آن است که جمعیت دانشآموزان کشور در سالهای پیش رو افزایش خواهد
یافت و پس از گذراندن بیشینه خود در دهه  ،5211چنانچه رفتار باروری مطابق حال حاضر پیش برود ،سیر نزولی
خواهد داشت .چنان چه بودجه اختصاص یافته به ساخت مداس کشور رقمی مطابق با مقدار اعلام شده برای سال 5931
داشته باشد ،سر انه مساحت آموزشی نه تنها بهبود نیافته که مقدار آن کاهش خواهد یافت .چنانچه این بودجه دوبرابر
مقدار فعلی گردد ،در سالهای آینده کمتر از 5متر مربع از سرانه کاسته خواهد شد و مجددا به مقدار فعلی برمیگردد و
در نهایت در سناریوی بودجه سه برابری ،این مساحت کاهشی کمتر از نیم متر مربع خواهد داشت و پس از  1سال ،سرانه
مساحت آموزشی رو به بهبود خواهد رفت.

واژههای کلیدی :جمعیت دانشآموزی ،سرانه فضای آموزشی ،بودجه ساخت مدارس ،پویاییشناسی سیستم ،زنجیره
سنی.

 5و * -نویسنده مسئول :دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
 -4دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستمهای کلان دانشگاه علم و صنعت ایران
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 -1مقدمه
حکومتها همیشه لازم است بدانند بر چند نفر حکومت میکنند و ویژگیهای این جمعیت از چه قرار است .قطعا بدون
دانستن تعداد و ساختار و توزیع جمعیت نمیتوان برنامهریزیهای لازم جهت فراهم کردن زیرساختها و امکانات در حوزههای
مختلف مانند آموزش ،بهداشت و درمان ،رفاه و تامین اجتماعی ،اشتغال و کارآفرینی و  ...را انجام داد ] .[5علم جمعیتشناسی
عمدتا تغییرات جمعیت را مورد ارزیابی قرار میدهد و کاربرد آن رابطهای معقول و منظم بین جمعیت و منابع را ایجاد میکند؛
یعنی شرایطی که در آن جامعه میتواند به ایده آلهای خود نزدیک شود ] .[4مهمترین دستگاهی که میتواند از طریق تربیت
نیروی انسانی ماهر به تحقق بسیاری از اهداف یک جامعه کمک کند ،دستگاه تعلیم و تربیت است .برای پرورش افراد مطلوب
باید یک نظام آموزشی کارآمد به وجود آید .در نظام آموزشی کارآمد اجزا و عناصر مختلف آن اعم از مواد درسی ،شاگرد ،معلم،
وسایل آموزشی ،فضا و تجهیزات ،بودجه و اعتبارات با یکدیگر رابطه متقابل دارند تا دستیابی به هدفهای مورد انتظار امکان-
پذیر گردد .جمعیت شاگردان در دورههای مختلف تحصیلی و رعایت استانداردها مانند تناسب تعداد معلم و شاگرد در دورههای
مختلف در برنامهریزی آموزشی موردتوجه قرار میگیرد.
در دهههای بعد از جنگ جهانی دوم ،اقتصاددانان ضمن توجه به  GDPبهعنوان عامل رشد یک کشور ،شواهدی مبنی
بر اینکه سرمایه انسانی بهویژه در بخش آموزش و بهداشت منافع اقتصادی مهمی برای جامعه دارد ،پیدا کردند.
آموزشوپرورش علاوه بر تاثیرات اقتصادی انکارناپذیر در دستیابی به اهداف دیگر از قبیل سلامت و طول عمر بیشتر ،پیشرفت
فردی ،مشارکت موثر در اجتماع و  ...کمک میکند ] .[9موضوعی که لازم است موردتوجه قرار بگیرد آن است که درصورتیکه
برای وزارت آموزشوپرورش به میزان کافی و بهطور صحیح سرمایهگذاری صورت نگیرد ،بسیاری از هزینههای دولت در امور
دیگر بینتیجه خواهد بود؛ زیرا افراد ،اکثر آموزشهای ضروری برای زندگی فردی و اجتماعی را در سنین مدرسه فرا میگیرند.
آموزشوپرورش که عهدهدار تعلیم و تربیت افراد در سنین مدرسه است ،اگر بهطور موفق عمل نکند ،بسیاری از سرمایههای
انسانی جامعه به هدر میرود.
توسعه سرمایه انسانی به افزایش سطح دانش و معلومات ،مهارتها و فنون و استعدادهای کلیه آحاد جامعه اطلاق
میشود .همچنین ازنظر سیاسی ،در یک جامعه مردمسالار ،آموزش افراد باعث آماده شدن آنها جهت گرفتن تصمیمات
سرنوشتساز برای آینده کشور است .ازنظر فرهنگی توسعه نیروی انسانی به افراد امکان میدهد تا در زندگی تصمیمات
عاقلانهتری بگیرند و از تاثیرپذیریهای سادهلوحانه به دور باشند .همچنین آموزش باعث میشود افراد در تعاملات اجتماعی از
قابلیتهای بیشتری برخوردار گردند .آموزش ،باعث افزایش درک و شناخت افراد از خود و جایگاهشان در نظام خلقت میشود
و درنتیجه آنها را برای دستیابی به شکوفایی استعدادها و تواناییهایشان و نقشآفرینی در جامعه مهیا میکند .همچنین
افرادی که تحت آموزش قرار میگیرند عموما از زندگی لذت بیشتری برده و به دلیل داشتن احساس مفید بودن ،امید و انگیزه
بیشتری دارند و در اداره زندگی شخصی نیز توانمندتر هستند .لازم به ذکر است که تحصیل بهطور جهانی حق هر انسانی
شناختهشده است و بر اساس منشور سازمان ملل در سال  5321آموزشوپرورش یکی از بزرگترین و اصلیترین حقوق افراد
است.
افت تحصیلی شامل جنبههای مختلف شکست تحصیلی ،چون غیبت مطلق از مدرسه ،ترک تحصیل ،تکرار پایه تحصیلی،
و کیفیت نازل تحصیلات میشود .منظور از افت تحصیلی کاهش عملکرد تحصیلی و درسی شاگرد از سطح رضایتبخش به
سطح نامطلوب است .افت تحصیلی دلایل متعددی دارد که در میان آنها برخی مربوط به مدرسه است؛ و در بین موارد مربوط
به مدرسه ،عواملی فیزیکی مانند تخصیص صحیح و کافی منابع و تجهیزات آموزشی میتواند در کاهش افت تحصیلی
دانشآموزان تاثیرگذار باشد .برخی از عواملی که روی کاهش کیفیت آموزشی تاثیرگذارند عبارتاند از )5( :پایین بودن نسبت
معلم به شاگردان و ( )4کمبود سرانه فضای آموزشی (مساحت اختصاصیافته به هر دانشآموز در مدرسه) و ( )9همچنین چند
نوبته بودن مدارس .در شرایطی که تعداد مدارس اندک و تعداد شاگردان زیاد باشد ،مساحت اختصاصیافته به هر دانشآموز
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کاهش مییابد و این به معنای تراکم بیشازاندازه دانشآموزان در مدرسه است که باعث کاهش کیفیت آموزشی میگردد.
همچنین زمانی که تعداد معلمین نسبت به شاگردان کاهش مییابد طبیعتا مدیریت کلاس درسی دشوار میگردد و امکان
رسیدگی به تکتک دانشآموزان نخواهد بود که این امر باعث افت کیفیت آموزشی میگردد .در چنین حالاتی که کمبود منابع
آموزشی وجود دارد نیل به اهداف و چشماندازهای آموزشی کشور بسیار دشوار خواهد بود .برای حل معضل کمبود منابع
آموزشی و تعداد مدارس نسبت به جمعیت دانشآموزی موجود در برخی نقاط کشور ،مدارس بهصورت چند نوبته مورد استفاده
قرار میگیرند .بدین ترتیب که برای استفاده بیشتر از فضای آموزشی محدود ،گروهی از شاگردان صبح و گروه دیگر بعدازظهر
به مدرسه میروند .در برخی از نقاط که این معضل شدید است ،مدارس سه نوبته را شاهد هستیم! اگرچه چند نوبته بودن باعث
استفاده کاراتر از فضای آموزشی میشود ،اما بدون شک دارای کیفیت آموزشی پایینتری نسبت به مدارس تک نوبته خواهد
بود؛ زیرا بعدازظهرها شاگردان و حتی معلمان خسته هستند و کارایی تدریس معلمان پایینتر است و ذهن کودکان آمادگی
پذیرش کمتری دارد .از طرفی هنوز در برخی از نقاط روستایی کشور شاهد تشکیل کلاسهای چندپایه هستیم .بدینصورت که
تعداد شاگردان هر پایه کم هستند و با محدودیت تعداد معلم و فضای آموزشی مواجه هستیم .لذا شاگردان مقاطع مختلف در
یک کلاس حضور دارند و معلم به ترتیب در فرصت کوتاهی برخی مطالب مرتبط با هر پایه را تدریس میکند.
در صورت عدم تناسب منابع و جمعیت دانشآموزی و درنتیجه پایین بودن سطح کیفیت آموزشی دانش آموزان دچار
افت تحصیلی میشوند .به این معنا که تعدادی از تحصیل بازمیمانند ،تعدادی مرتبا پایههای تحصیلی را تکرار میکنند و
عدهای نیز با کاهش یادگیری و سطح سواد مواجه میشوند؛ و بهطورکلی میتوان گفت آموزشوپرورش در حالت بهینهی
بهرهوری خود نخواهد بود .افت تحصیلی از هر نوعی که باشد ،از یکسو هزینههای شخصی و اجتماعی تخصیصیافته برای
تعلیم و تربیت را به هدر میدهد و از سوی دیگر خسارات جبرانناپذیری ازلحاظ روانی و اجتماعی به نسل پویا و جوان وارد
میسازد که اتلاف وقت ایام جوانی دانش آموزان و نفرت از تحصیل دانش از سوی آنان در محاسبات کمی نمیگنجد.
در هر نظام آموزشی عوامل بسیاری با یکدیگر عمل میکنند تا یادگیری و پیشرفت برای دانشآموزان حاصل شود .با در
نظر گرفتن تجزیهوتحلیل دروندادهایی از قبیل متغیرهای فیزیکی میتوان با آگاهی بیشتری اقدام به برنامهریزی نمود ].[2
فضای فیزیکی بهعنوان یکی از اجزای محیط یادگیری بر کیفیت آموزش و همچنین میزان یادگیری تاثیر بسزایی دارد ].[1
اندازه و مساحت فضای آموزشی یکی از اجزای اصلی محیط فیزیکی است .با توجه به اینکه بیشتر مدارس کشور در حال حاضر
با کمبود امکانات آموزشی و عدم وجود فضای مناسب جهت اجرای صحیح برنامههای آموزشی و پرورشی مواجه هستند ،حتی
در صورت وجود برنامههای آموزشی مناسب ارتقای کیفیت تحصیل با مشکلاتی روبهرو است ] .[6برای ارائه کیفیت آموزشی
مطلوب در سطح کشور ،قدم اول تامین منابع اولیه جهت آموزش یعنی فضای کافی و مناسب آموزشی است .برای تخصیص
صحیح منابع آموزشی در آینده ،نیاز به برنامهریزی وجود دارد .این برنامهریزی به معنای تخصیص بودجه جهت ساخت و
نوسازی فضاهای آموزشی ،استخدام معلمان و  ...است .برای برنامهریزی دقیق نیازمند دانستن تعداد دانشآموزان هر پایه
تحصیلی در سالهای آینده هستیم .لذا در این پژوهش با استفاده از یک مدل پویاییشناسی سیستم ،به پیشبینی جمعیت
دانش آموزان پایه اول تا نهم در کل کشور تا سال  5241پرداخته میشود؛ و با توجه به آن برنامهریزی در سطح ملی برای
تخصیص بودجه و ساخت فضای آموزشی صورت میگیرد.
در ادامهی این پژوهش در بخش ( )4به پیشینه تحقیق و در بخش ( )9به روششناسی پژوهش پرداخته شده است .در
بخش ( )2مدل تشریح شده است و اعتبارسنجی صورت گرفته است .سپس شبیهسازی انجام شده و نتایج آن در سناریو
تخصیص بودجه های مختلف تحلیل شده است .بخش ( )1نیز به نتیجه گیری اختصاص دارد.
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 -5پیشینه تحقیق
میرزایی و ضرغامی ] [7تحولات جمعیتشناختی آموزش ابتدایی ایران در سالهای  5911-11را بررسی کردهاند .آنها
اشاره مختصری به روندهای جمعیتی کشور در سالهای مذکور نموده و در این بازه زمانی به تحلیل آمارهای مرتبط با عدالت
آموزشی در شهر و روستا و هم چنین عدالت جنسیتی پرداختهاند .همچنین بیان میکنند که در دهههای اخیر در رابطه با دو
شاخص پوشش تحصیلی و عدالت جنسیتی رشد چشمگیری داشتهایم .خیرآبادی ] [9به تاثیر جمعیت بر برنامهریزی آموزشو-
پرورش با روش تحلیلی-تبیینی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی پرداخته است .او به تاثیرات منفی افزایش جمعیت
بر آموزشوپرورش در جهان می پردازد و آماری از وضعیت سواد ،اشتغال به تحصیل و نابرابری جنسیتی در حوزه آموزش در
جهان ارائه میدهد .کرامتی و همکاران ] [1در پژوهشی به مقایسه فضای آموزشی مدارس متوسطه دولتی و غیردولتی شهر
کرج با روش توصیفی از نوع همبستگی پرداختهاند .بر اساس نتایج آنان ،فضای آموزشی و عناصر تشکیلدهنده آن با عملکرد
تحصیلی دانشآموزان رابطه دارد .ضرغامی ] [1به تحولات جمعیت دانشآموزی در ایران پرداخته است .در این پژوهش با توجه
به آخرین پیشبینیهای سازمان ملل ،تعداد جمعیت بالقوه دانشآموزان به تفکیک مقاطع تحصیلی مشخص شده است و با دو
فرض ادامه وضعیت  51سال گذشته و رسیدن به وضعیتی مطلوبتر ،تحلیلی از روندهای آینده تا سال  5211ارائه شده است.
امیری ] [3در پژوهشی آثار تحولات جمعیتی بر شاخصهای کمی آموزش را بررسی نموده و به پیشبینی جمعیت دانشآموزی
ایران تا سال  5213پرداخته است .وی بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سالهای متفاوت ،میزان ثبتنام و دسترسی
به سطوح مختلف تحصیلی در میان گروههای مختلف سنی و جنسی را مطالعه کرده است .نتایج این مطالعه حاکی از آن است
که جمعیت دانشآموزی ایران در دهههای اخیر تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است .وی بیان کرده است که با توجه به
پیشبینیهای سازمان ملل چنانچه میزان ثبتنام در سال  5213نسبت به سال  5931تغییری نداشته باشد ،با وجود حدود
دو برابر شدن جمعیت ایران در سال  5213نسبت به  ،5961جمعیت کل دانشآموزان این دو دوره برابر خواهد بود که این
پدیده به دلیل سالخوردگی جمعیت است .لوتز و همکاران ] [51در تحقیقی وضعیت دسترسی به آموزش گروههای سنی و
جنسیت مختلف را در  541کشور جهان از جمله ایران بررسی کردهاند و وضعیت آموزش ایران را تا سال  4191پیشبینی
نمودهاند .آنها بر اساس رویکردی چندسطحی پیشبینی کردهاند که تا سال  5213بیسوادی در سنین زیر  91سال در ایران
محو میگردد و بخش وسیعی از جمعیت بزرگسال دارای تحصیلات متوسطه هستند .اما آنان برآوردی از پوشش تحصیلی
کودکان و نوجوانان ارائه ندادهاند .حسینی نسب و همکاران ] [55به بررسی وضع موجود فضای فیزیکی و تجهیزات آموزشی
مدارس متوسطه شهر تبریز پرداختهاند .روش تحقیق آنان از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ نوع ،توصیفی پیمایشی میباشد.
ب رای سنجش وضعیت فضا و تجهیزات از پرسشنامه و استانداردهای سازمان نوسازی مدارس و شاخصهای برنامه توسعه
کشوری استفاده کردهاند .نتایج حاکی از آن است که میانگین سرانه فضاهای آموزشی و پرورشی پایینتر از میانگین سرانه
استاندارد نوسازی مدارس هستند .احمدزاده ] [54در پایاننامه کارشناسی ارشد خود به مطالعه هرم تحصیلی و تغییرات
شاخصهای جمعیتی دانشآموزان شهر تهران طی سالهای  5911تا  5931پرداخته است .در این پژوهش روش جمعآوری
دادهها با استفاده از تکنیکهای کمی جمعیت-شناسی و محاسبات آماری انجام شده است .نتایج تحقیق وی نشاندهنده
کاهش جمعیت دانشآموزی و منابع مرتبط در این سالهاست و همچنین همین روند کاهشی را برای سال  5211پیشبینی
مینماید .سهرابی و قاسمیان ] [59در مقالهای به آیندهنگری در مورد کارایی داخلی و تقاضای آموزشوپرورش در ایران در
سالهای  5979-34میپردازند .ایشان نرخهای جریان دانشآموزی را در هر یک از سطوح تحصیلی بر اساس سه گزینه با
استفاده از بسته نرمافزاری صفحه گسترده محاسبه کرده و تعداد دانشآموزان هر سطح را محاسبه مینمایند .شاخصهای
کارایی داخلی نظام آموزشی برحسب گزینههای سهگانه با استفاده از کوهورت تحصیلی و نمودارهای جریان دانشآموزی در
تمام مقاطع تحصیلی به دست آمده و گزینه بهینه معرفی شده است.
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با توجه به بررسیهای انجام شده ،در ایران مطالعات علمی کمی در زمینه آیندهنگری در مورد تحول جمعیت محصلان
انجام شده است و پژوهشی که به مدلسازی جمعیت دانشآموزان با روش پویاییهای سیستم بپردازد یافت نشد .پژوهشهایی
که در رابطه با این موضوع صورت گرفته است عمدتا به تحلیلهای آمارهای سازمان ملل و همچنین ثبت احوال و آموزش-
وپرورش کشور پرداختهاند و در آنها مدلسازی براساس پارامترهای تعیینکننده جمعیت دانش آموزان صورت نگرفته است.

 -3روش شناسی
روششناسی این پژوهش در قالب تحلیل سیستمی است .در رویکرد سیستمی ،روش پویاییشناسی سیستم مد نظر قرار
گرفته است .برای انجام این پژوهش نیاز به برآورد جمعیت انسانی در سالهای آینده و تخصیص منابع مورد نیاز برای آن می
باشد .از آنجایی ک ه سیستم جمعیت انسانی رفتاری پویا در طول زمان دارد ،یکی از ابزارهای مناسب برای مدلسازی آن،
پویاییشناسی سیستم میباشد .همچنین از آنجایی که گذر زمان موجب فرسوده شدن بنای مدارس میگردد ،در مواجهه با
منابع نیز رفتاری پویا را شاهد هستیم .پویاییشناسی سیستم برای مدلسازی و در نتیجه تحلیل و پیشبینی رفتار سیستمهای
مختلف مانند سیستمهای اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی ،مدیریتی و  ...استفاده میشود و می تواند در برنامه ریزیها و
سیاستگذاریها ابزاری قدرتمند در اختیار مدیران و تصمیمگیران قرار دهد .به این صورت که در محیط آزمایشی نرمافزار و با
حداقل هزینهی ممکن ،سیاستهای مختلف بر روی مدل امتحان شده و رفتار بازخوردی آن مشاهده میگردد و براساس آن
بهترین تصمیم اتخاذ میگردد .محاسبات پویاییشناسی سیستم مبتنی بر معادلات دیفرانسیل میباشد اما با وجود نرمافزارهای
شبیهسازی برپایهی این روش نیازی به حل تحلیلی این معادلات نمیباشد.
پویایی شناسی سیستم اولین بار توسط فارستر به عنوان یک روش مدلسازی و شبیهسازی جهت تحلیل سیاستهای
بلندمدت معرفی شد .استرمن با کتاب «پویایی شناسی کسب و کار» نقش مهمی در ارائه مدلهای کاربردی برای شرایط
مختلف مسائلی که دارای پویایی میباشند ،ایفا کرد .گامهای این روششناسی با توجه به کتاب استرمن عبارت است از:
.5
.4
.9
.2
.1
.6
.7

تعریف مسئله پویا و دامنهی آن
تعیین متغیرها و ارتباط آنها با یکدیگر
ترسیم نمودار علی-معلولی
انتخاب نرم افزار مناسب برای شبیهسازی
ساختن مدل موجوی-جریان
شبیه سازی مدل ساخته شده
اعتبارسنجی مدل

 -4مدلسازی ،بررسی و تحلیل دادهها
 -1-4بررسی رفتار پویا
عوامل موثر بر روند تغییرات جمعیت دانشآموزی شامل عوامل جمعیت شناختی (باروری ،مرگومیر و مهاجرت) و
شاخصهای آموزشی که بیانگر میزان پوشش تحصیلی هستند ،است .تغییرات جمعیتی ناشی از باروری بر تقاضا برای آموزش
تاثیرگذار است .بهطورکلی ،تغییر میزان موالید ،تعداد کودکان در آموزش ابتدایی شش سال بعد ،تعداد دانشآموزان در مدارس
متوسطه را  54سال بعد و تعداد دانشجویان در آموزش عالی را  51سال بعد تحت تاثیر قرار خواهد داد ] .[52همچنین
مرگومیر نوزادان و کودکان قبل از رسیدن به سن هفتسالگی در جمعیت کودکان لازمالتعلیم پایه اول ابتدایی موثر است و
برنامهریزان آموزشی توجه ویژهای به آن دارند ،چون سطح مرگومیر کودکان کمسن نسبتا بالاست .ارتقا از یک پایه تحصیلی به
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مرتبهی بالاتر فقط نتیجهی موفقیت در دروس و امتحانات نیست بلکه احتمال بقاء نیز در این موضوع موثر است .همچنین
مهاجرتها نیز باید در نظر گرفته شود .ازآنجاکه این پژوهش قصد دارد جمعیت کل دانشآموزان کشور را برآورد نماید ،تنها
مهاجرتهای برونمرزی را لحاظ مینماید .زمانی که پوشش تحصیلی کامل باشد ،جمعیت لازمالتعلیم برابر با جمعیت دانش-
آموزی است و عوامل رشد جمعیت ،عوامل اصلی تعیینکننده تعداد دانشآموزان هستند.
جمعیت دانشآموزی ایران در دهههای اخیر همانطور که در شکل شماره  5دیده میشود ،تحولات قابلتوجهی داشته است.
سیر رشد آن تا میانهی دهه  5971ادامه داشته و پسازآن روند کاهشی پیداکرده است.

شکل  1تغییرات جمعیت دانشآموزی کشور در دهههای اخیر (منبع :سالنامه آماری آموزشوپرورش )24-22

برای تحلیل تغییرات جمعیت دانشآموزی میبایست شاخصهای مرتبط با آن را که معرفی شد ،بررسی نمود.
باروری :قبل از اجرای مرحله اول برنامههای تنظیم خانواده در سال  5926میزان باروری در حد بالایی قرار داشت .این برنامهها
باعث اندکی کاهش در باروری شد .میزان باروری کل ) (TFRدر سال  5911در کشور برابر با  6/4فرزند بود .بعد از پیروزی
انقلاب اسلامی جمعیت بهعنوان مهمترین سرمایه کشور تلقی شد بهطوریکه باروری کل به  6/3فرزند در سال  5913افزایش
یافت .این روند تا سال  5969ثابت ماند و بعدازآن تا سال  5966بهصورت آهسته کاهش پیدا کرد و به  1/76فرزند رسید.
پسازآن و بهویژه بعد از اجرای برنامههای تنظیم خانواده در سال  5961میزان باروری کل روند کاهش پرشتاب شدیدی را طی
کرد بهطوریکه در سالهای  5971و  5971به ترتیب به  2/3و  4/14فرزند کاهش یافت .روندهای کاهشی در سالهای بعد
هم چنان ادامه یافت و میزان باروری کل به زیر سطح جانشینی رسید.
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شکل  5تغییرات نرخ باروری در ایران در مقایسه با سایر کشورها ][51

شکل  3نمودار تغییرات نرخ مرگومیر کودکان در ایران در مقایسه با سایر کشورها ][51

همچنین تا دهه  5971رشد چشمگیری در بهداشت و پزشکی رخ داد که موجب جلوگیری از مرگومیر کودکان و نوزادان
گردید و میزان مرگومیر نوزادان و اطفال از  593در هزار در سال  5921به حدود  41در هزار در سال  5911تقلیل یافت.
به طور همزمان پوشش ثبتنام در مناطق شهری تا سال  5961و در مناطق روستایی تا سال  5971افزایش قابل توجهی پیدا
کرد .درنتیجه جمعیت کودکان لازمالتعلیم افزایش یافت .درواقع ترکیب رشد سریع جمعیت و نیز افزایش اهمیت تحصیل و
هدفگیری در راستای افزایش سطح سواد پس از انقلاب اسلامی ،رشد مضاعفی را برای جمعیت دانشآموزی کشور ایجاد کرد.
اما پسازآن به دلیل کاهش شدید باروری ،جمعیت دانش آموزان افت قابلتوجهی پیدا کرد .بسیاری از شاخصهای مربوط به
کیفیت آموزشی مانند نسبت دانشآموز به معلم ،تراکم دانشآموز در مدرسه و هزینه سرانه برای هر دانشآموز در دهه 5911
رو به بهبود بودند اما در دهه  5961از استانداردهای لازم دور گشتند و مجددا از اوایل دهه  5971روند رو به بهبودی را آغاز
کردند.
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 -5-4مدلسازی
همانطور که در شکل  2ملاحظه میگردد ،جمعیت لازمالتعلیم با توجه به پارامترهای جمعیتشناسی ویژه گروههای
سنی مختلف به دست میآید .سپس با توجه به شاخصها ی آموزشی در هر مقطع تحصیلی ،جمعیت دانش آموزان هر مقطع
محاسبه میگردد .با در نظر گرفتن اضافه شدن سالانه مساحت فضای آموزشی که میزان آن را بودجه سالانه اختصاصیافته به
سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور توسط دولت تعیین میکند و همچنین کاهش آنکه بهواسطهی فرسودگی مدارس
صورت میگیرد ،سرانه فضای آموزشی در طول سالهای موردنظر به دست میآید .با توجه به میزان فاصله از استاندارد فضای
آموزشی ،سیاستهای مختلف مرتبط با بودجه موردبررسی قرار میگیرد.

شکل  4نمودار ارتباط متغیرها با یکدیگر

در زیر نمودار کامل علی-معلولی و جریان-موجودی قابل مشاهده است .در ادامه قسمتهای مختلف مدل جریان-
موجودی تشریح شده است.
ساخت هزینه

ساالنه بودجه
+

-

+

+

ساله  15-50جمعیت

-

فضای ساخت نرخ
آموزشی

بنای استهالک نرخ
مدارس

خالص مهاجرت نرخ
15-50

میر و مرگ نرخ
15-50
+

+

خالص مهاجرت نرخ
+
0-15
ساله  0-15جمعیت -

کهنسال جمعیت+
+
ولد و زاد نرخ

+

آموزشی مساحت

+

+
میر و مرگ نرخ
0-15

+
آموزشی فضای سرانه
-

میر و مرگ نرخ

+
ساله  0-7جمعیت

+
+
آموزی دانش جمعیت
+
+

خالص مهاجرت نرخ
+

-

+

+

ابتدایی اول جذب نرخ

پایه تکرار نرخ
تحصیل ترک نرخ

شکل  2نمودارکامل علی-معلولی پیش بینی منابع آموزشی مورد نیاز
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 1-5-4زیر مدل زنجیره سنی جمعیت
این قسمت از مدل شامل یک زنجیره سنی متشکل از سه گروه سنی است .گروه میانسال که توانایی باروری دارند با
توجه به نرخ زادوولد سال  5931که فرض شده است همین نرخ در سالهای آینده ادامه پیدا کند ،به تولید جمعیت موالید
میپردازند .گروههای سنی علاوه بر رشد و پیر شدن ،از طریق خالص مهاجرتها و مرگومیر ویژه سنی تغییر میکنند.

FMR o
FMR m
migration o

migration m

migration s
ypc s

ypc m

0-14

15-49

50-120

growth1

growth2

death o

FMR s

birth rate

death s
death m
FDR o

FDR s
FDR m
gender ratio
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شکل  2نمودار انباشت و جریان زیر مدل گروههای سنی جمعیت ایران

 5-5-4زیر مدل تعداد دانش آموزان مقاطع تحصیلی
مانند زیر مدل قبل ،جمعیت دانش آموزان بهصورت یک فرآیند زنجیره سنی از انباشتهای پیدرپی است .افرادی که به
سن  6سالگی میرسند با توجه به نرخ جذب پایه اول ابتدایی ،برای ورود به مدرسه ثبتنام مینمایند .در هر پایه تحصیلی
تعداد دانش آموزان بهواسطهی مرگومیر و مهاجرت مربوط به آن گروه سنی تغییر میکند .همچنین تعدادی از دانش آموزان
ترک تحصیلکرده و عدهای در امتحان پایان سال مردود شده و به تکرار آن پایه میپردازند .تعداد دانش آموزان مقطع ابتدایی
از جمع  6پایه اول و تعداد دانش آموزان مقطع متوسطه از جمع  9پایه بعدی حاصل میشود .در این مدل از بازگشت افراد
ترک تحصیلکرده به مدرسه صرفنظر شده است .همچنین شاخصهای آموزشی مانند نرخ ترک تحصیل و تکرار پایه بهعنوان
پارامترهای مدل در نظر گرفتهشده است و فرض شده که در آینده سیری مانند  51سال اخیر داشته باشد.
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 نمودار انباشت و جریان زیر مدل جمعیت دانش آموزان ابتدایی و متوسطه اول8 شکل

 زیر مدل سرانه فضای آموزشی3-5-4
در این قسمت از مدل جمع مساحت مدارس قابلاستفاده و ایمن برای دانشآموزان بهعنوان یک متغیر انباشت در نظر
 با توجه به نرخ استهلاک بهطور سالانه مقداری از این مساحت کم شده و به مدارس فرسوده و غیرقابل استفاده.گرفتهشده است
 با توجه به میزان بودجه اختصاصیافته برای ساخت و تجهیز مدارس متوسطه اول و هزینهی ساخت و تجهیز.تبدیل میگردد
 از تقسیم مساحت مربوط به مدارس متوسطه اول کل کشور بر. میزان این مساحت افزایش پیدا میکند،هر مترمربع از مدرسه
 مشابه این زیر مدل برای. سرانه فضای آموزشی آن سال محاسبه میگردد،تعداد دانشآموزان این مقطع در هرسال تحصیلی
.مقطع ابتدایی هم وجود دارد
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شکل  2نمودار انباشت و جریان زیر مدل سرانه فضای آموزشی متوسطه اول

 -3-4اعتبارسنجی مدل
برای اعتبارسنجی مدل مطابق با کتاب پویایی شناسی کسب و کار استرمن از روش تست شرایط حدی استفاده شده
است .به این صورت که با افزایش و کاهش زیاد پارامترهای مدل ،رفتار متغیرها بررسی شده است .این رفتارها مطابق انتظار
است؛ لذا روابط مدل از صحت کافی برخوردار است .به عنوان نمونه زمانی که نرخ زاد و ولد افزایش داده میشود ،جمعیت
دانشآموزی در سالهای آینده افزایش مییابد .یا زمانی که مقادیر ترک تحصیل ،مرگ و میر و مهاجرتهای ویژه سنی افزایش
مییابد ،تعداد دانشآموزان کم شده و سرانه فضای آموزشی افزایش مییابد .همچنین با کاهش بودجه اختصاصیافته به ساخت
و نوسازی مدارس ،سرانه مساحت آموزشی رفتار کاهشی از خود نشان میدهد.

 4-4شبیهسازی و تحلیل دادهها
سال شروع شبیهسازی 5931 ،است .پارامترهای مربوط به زادوولد ،نسبت جنسیت افراد ،مرگومیر و مهاجرت با توجه به
سرشماری نفوس و مسکن در این سال که آخرین سرشماری صورت گرفته است ،تعیینشده است .همچنین پارامترهای مربوط
به ترک تحصیل و تکرار پایه با توجه به سیری که در  51سال اخیر داشته است ،از دادههای بانک جهانی استخراج شده است.
پارامترهای مربوط به جمعیت دانش آموزان هر پایه تحصیلی ،بودجه سالانه و مساحت مراکز آموزشی در سال پایه از سالنامه
آماری آموزشوپرورش برگرفتهشده است .شبیهسازی تا سال  5241یعنی به مدت  41سال انجام میشود و نتایج پیشبینی
جمعیت دانشآموزی در سالهای آینده به شکل زیر است:
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شکل  12روند تغییرات جمعیت دانش آموزان مقطع ابتدایی در سالهای پیش رو
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شکل  11روند تغییرات جمعیت دانش آموزان مقطع متوسطه اول در سالهای پیش رو

همانطور که در شکلها قابلمشاهده است ،درصورتیکه نرخ زادوولد و همچنین سایر پارامترهای مرتبط با شاخصهای
جمعیتی و آموزشی مطابق مقادیر فعلی باشند و تغییر چشمگیری نکنند ،جمعیت دانشآموزی در سالهای آینده افزایش
قابلتوجهی خواهد داشت .علت این امر آن است که موالید دهه  ،61اکنون در سنین باروری هستند و درنتیجه تعداد موالید با
توجه به تعداد زیاد والدین ،افزایش خواهد یافت .بیشترین جمعیت دانشآموزان ابتدایی با مقدار  1651111نفر در سال 5215
و بیشترین جمعیت دانش آموزان متوسطه اول در سال  5211با مقدار  9771111نفر خواهد بود؛ و پسازآن درصورتیکه
سیاستهای جمعیتی خاصی اعمال نگردد ،جمعیت دانش آموزان کاهش خواهد یافت.
 1-4-4شبیه سازی به ازای بودجه فعلی (حالت پایه)
در حال حاضر سرانه آموزشی در کشور برابر با  1/4مترمربع است؛ که بخشی از آن را مدارس فرسوده شامل میشود.
استاندارد فضای آموزشی در کشور  1/2مترمربع به ازای هر دانشآموز است که هماکنون فاصله قابلتوجهی با آن داریم.
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درصورتیکه بودجهای مطابق بودجه سال  5931که  5111میلیارد تومان ذکرشده است ،سالانه به سازمان نوسازی و تجهیز
مدارس کشور اختصاص داده شود ،با فرض ثابت ماندن هزینه ساخت واحد مساحت مدارس ،نتیجه شبیهسازی به شکل زیر
خواهد بود:
p area capita
5

4.5

m2/persons

4

3.5

1420

1415

1405
1410
)Time (Year

1400

3
1395

p area capita : Current

شکل  15تغییرات سرانه آموزشی مربوط به دانش آموزان ابتدایی در سالهای آینده در سناریو پایه
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شکل  13تغییرات سرانه آموزشی مربوط به دانش آموزان متوسطه اول در سالهای آینده در سناریو پایه

همانطور که در شکلهای بالا مشاهده میشود ،بهطورکلی با توجه به فرسوده بودن درصد بالایی از مدارس کشور و
اینکه با در نظر گرفتن استهلاک ،روزبهروز بر تعداد آنها افزوده میگردد ،نهتنها سرانه آموزشی روبه افزایش نیست بلکه
سالبهسال بیشتر از استاندارد آن دور میشویم .این کاهش برای دانش آموزان ابتدایی تا سال  5215و برای دانش آموزان
متوسطه اول تا سال  5211که در آن بیشینه جمعیت دانشآموزی را داریم با شیب تندی رخ خواهد داد.
 5-4-4شبیه سازی به ازای بودجه  5برابر مقدار فعلی
در صورت دو برابر شدن بودجه سالانه سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور ،نتایج شبیهسازی بهاینترتیب خواهد بود:
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شکل  14تغییرات سرانه آموزشی مربوط به دانش آموزان ابتدایی در سالهای آینده در سناریو بودجه  5برابر
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شکل  12تغییرات سرانه آموزشی مربوط به دانش آموزان متوسطه اول در سالهای آینده در سناریو بودجه  5برابر

همانطور که در نتایج شبیهسازی این سناریو شاهد هستیم تا رسیدن به بیشینه جمعیت دانشآموزی با کاهش سرانه
آموزشی و سپس با افزایش آن روبهرو خواهیم بود .همچنین سرانه از مقدار  9/71و  2مترمربع کمتر نخواهد شد.
 3-4-4شبیه سازی به ازای بودجه  3برابر مقدار فعلی
در صورت سه برابر شدن بودجه سالانه سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس ،نتایج به شرح زیر خواهد بود:
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شکل  12تغییرات سرانه آموزشی مربوط به دانش آموزان ابتدایی در سالهای آینده در سناریو بودجه  3برابر
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شکل  12تغییرات سرانه آموزشی مربوط به دانش آموزان متوسطه اول در سالهای آینده در سناریو بودجه  3برابر

در این سناریو همانطور که قابلمشاهده است در کمترین حالت سرانه آموزشی  2/41را خواهیم داشت و در سال 241
به سرانهای نزدیک به  1/1مترمربع خواهیم رسید.

 -2نتیجهگیری
در شبیهسازی انجامشده ازآنجاییکه درصد قابلتوجهی از مدارس فعلی کشور فرسوده است ،سرانه حال حاضر کمتر از
مقادیر اعلامشده توسط وزارت آموزشوپرورش است؛ زیرا سرانه موردنظر در این پژوهش با در نظر گرفتن مساحت ابنیهی ایمن
و مقاوم محاسبه شده است .همچنین بسیاری از مدارس کشور در حال حاضر با هزینه خیرین مدرسهساز بنا میشوند ،اما در
این پژوهش فرض بر آن است که تنها منبع تامین هزینه ساخت مدارس بودجه دولتی تخصیصیافته به سازمان نوسازی،
توسعه و تجهیز مدارس کشور است .لذا پیشبینیهای این پژوهش با رویکرد بدبینانه انجامشده است؛ اما نتایج بهطورکلی
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حاکی از آن است که چنانچه شاخصهای جمعیتشناختی و آموزشی تغییرات قابلتوجهی نداشته باشند و روند سالهای
اخیر را ادامه دهند ،با افزایش جمعیت دانشآموزی در سالهای آینده روبهرو خواهیم بود؛ و چنانچه سرمایهگذاری صحیح و
کافی برای بازسازی و مقاومسازی مدارس صورت نگیرد ،نهتنها وضعیت منابع آموزشی رو به بهبود نخواهد رفت بلکه روزبهروز از
استانداردها فاصله میگیرد .همچنین مشکلاتی که اکنون در آموزشوپرورش شاهد هستیم مانند حوادثی که در اثر ایمن نبودن
فضای آموزشی و کمبود تجهیزات بروز چند وقت یکبار رخ میدهد و یا مشکلات ناشی از کمبود فضای آموزشی مانند چند
نوبته بودن مدارس ،تراکم بیشازاندازه دانشآمو زان در کلاس و نبود مدارس در برخی از مناطق کشور روزبهروز تشدید
میگردد.
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پویایی شناسی سیستمها :ابزار شناسایی و تحلیل موانع ایجاد سازمان یاد
گیرنده
سید مهدی

*، 1
بدیعی

تهران ،دانشگاه صنعتی شریفMehdi.Badiei@alum.sharif.edu ،

چكیده
با مرور کارهای انجام شده در زمینه یادگیری سازمانی ،متوجه می شویم که تلاشها در جهت ایجاد سازمان یادگیرنده به
دو بخش کلی تقسیم می شوند .اول ،افزایش ظرفیت جذب کنندگی بالفعل از طریق جذب ،مستندسازی ،و به اشتراک
گذاری دانش درون و خارج سازمان و دوم ،افزایش ظرفیت جذب کنندگی بالفعل از طریق بکارگیری دانش کسب،
مستند ،و به اشتراک گذاشته شده ،در فرآیندها و روتی نهای سازمان جهت خلق ارزش و بهره برداری از مزایا و منافع آن.
در این مقاله ،با استفاده از پویایی شناسی سیستمها و با کمک مفاهیم یادگیری سازمانی ،مدلی یکپارچه ارائه شده است
که چرخه های علت و معلولی تشکیل دهنده آن ،مسیرهایی را نشان می دهند که نیاز است طی شوند تا همزمان با انجام
کارهای روتین و روزمره مبتنی بر پایه دانش اولیه حاصل از یادگیریهای قبلی ،امکان ارتقاء ظرفیت جذب کنندگی بالقوه
و بالفعل و دستیابی به یادگیریهای جدید فراهم شود .سپس ،چالشهایی که به هنگام طی کردن این مسیرها رخ خواهند
داد و مانع تکمیل چرخه های یادگیری می شوند ،شناسایی شده و با کمک مفاهیم تفکر سیستمی مانند "تأخیر" و
"پیشخوران و پسخوران" تحلیل گردیده اند و پیشنهادهایی جهت پاسخگویی به آنها ارائه شده است .این مدل تصویری
یکپارچه از چرخه های شامل فعالیتها و فرآیندهای درون سازمان در اختیار مدیران قرار می دهد که به کمک آن می
توانند بین تلاشهای مورد نیاز جهت انجام کارهای روتین و روزمره بوسیله توانمندیهای حاصل از یادگیریهای قبلی و
کوششهای ضروری برای ارتقاء قابلیتها از طریق حصول یادگیریهای جدید ،توازن برقرار کنند و با اجتناب از تکرار
خطاهای گذشته (از طریق ایجاد و مدیریت یکپارچه سیستمی شامل درس آموخته ها ،ریسکها ،و تغییرات) ،منابع کمیاب
سازمان را به بهترین شکل ممکن در راستای حرکت به سوی رشد و توسعه و خلق ارزش و مزیت رقابتی پایدار بکار
بگیرند.
واژههای كلیدی :تفکر سیستمی ،یادگیری سازمانی ،ظرفیت جذب کنندگی بالقوه و بالفعل ،پیشخوران و پسخوران،
تأخیر ،بهره وری منابع.

 -1مقدمه
همانطور که از عنوان انتخاب شده مشخص است ،در این مقاله با استفاده از پویایی شناسی سیستمها مدلی یکپارچه
ایجاد شده است که اجزاء تشکیل دهنده چرخه های علت و معلولی آن مفاهیم مرتبط با یادگیری سازمانی هستند .سپس ،از

 1و * -سید مهدی بدیعی ،دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک و  ،MBAدارای گواهینامههای مدیریت حرفهای پروژه ) (PMPو
مدیریت حرفهای ریسک پروژه )(PMI-RMP
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این مدل بعنوان ابزاری جهت شناسایی و تحلیل موانع ایجاد سازمان یادگیرنده استفاده شده و راهکارهایی جهت پاسخگویی به
موانع و مشکلات شناسایی شده ارائه شده است .یادگیری قابلیتی است که طی گذر زمان حاصل می شود و برای شناسایی و
تحلیل موانع تحقق الزامات دستیابی به آن ،به ابزاری نیاز است که بصورت یکپارچه روابط و چرخه های علت و معلولی بین آن
الزامات را در گذر زمان تصویر و تبیین نماید .پویایی شناسی سیستمها تمامی ویژگیهای بیان شده را دارا می باشد و بنابراین،
ابزاری مناسب جهت خلق مدل مورد نظر است.
در ادامه مقاله ،ابتدا ادبیات مرتبط با موضوع بررسی می شود؛ سپس ،اجزاء مدل شامل چرخه های مرتبط با انجام
کارهای روتین و روزمره ،فرآیندهای مرتبط با افزایش ظرفیت جذب کنندگی بالقوه و چرخه های مرتبط با افزایش ظرفیت
جذب کنندگی بالفعل معرفی می شوند؛ پس از آن ،چالشهایی که به هنگام طی کردن این مسیرها رخ خواهند داد و مانع تکمیل
چرخه های یادگیری می شوند ،شناسایی شده و با کمک مفاهیم تفکر سیستمی مانند "تأخیر" و "پیشخوران و پسخوران" تحلیل خواهند
گردید؛ در پایان ،پیشنهادهایی جهت پاسخگویی به چالشها و موانع شناسایی شده ارائه خواهد شد و مثالهایی در مورد کارکرد مدل جهت
تحلیل مسائل و موضوعات در حوزه های مختلف ذکر خواهد شد.

 -2مرور ادبیات
دانش ،هم از لحاظ سطح تأثیر گذاری آن (فردی ،گروهی ،یا سازمانی) و هم از جنبه چگونگی بهره برداری عملی و واقعی
از آن ،نقش مهمی در شکل گیری ابعاد مختلف دیدگاههای محققان در مورد یادگیری سازمانی ایفا می کند .بسیاری از
تئوریهای "شناختی و رفتاری" 1که مرتبط با حوزه روانشناسی هستند ،توسط تئوریسینهای مدیریت مورد توجه قرار گرفته اند.
در واقع ،در مورد اینکه اگر شناخت یا رفتار ،هر یک به تنهایی تغییر کنند ،یادگیری رخ داده است یا نه ،اجماعی بین محققان
حاصل نشده است ،اما تمامی نظریه های ارائه شده در این مورد اتفاق نظر دارند که اگر هم شناخت و هم رفتار تغییر کنند،
حتما یادگیری (یادگیری یکپارچه )2اتفاق افتاده است .بنابراین ،ما می توانیم از سطوح یادگیری و ابعاد شناختی و رفتاری
جهت بهبود دیدگاه خود در مورد انواع مختلف یادگیری استفاده کنیم .در این راستا ،موضوع چالش برانگیز ،ارزیابی فرآیند
مورد نظر به منظور توسعه درک و فهم این است که چگونه تغییرات ایجاد شده در شناخت ،چه به صورت تدریجی و چه به
صورت دگرگونی سریع ،با تغییر رفتار در سطوح فردی ،گروهی ،و سازمانی مرتبط است و چگونه تغییرات ایجاد شده ،عملکرد را
تحت تأثیر قرار می دهند ].[1
بطور کلی ،دانش دارای دو بعد "صریح و ضمنی" 3است ] .[2دانش صریح دانشی است که ما می توانیم آن را کد گذاری
کنیم و در قالبی رسمی و سیستماتیک انتقال دهیم .بنابراین ،کتابها ،ویژگیها و مشخصات فنی ،و استانداردهای طراحی نمونه
های مختلف دانش صریح می باشند .در مقابل ،ما تنها از طریق کنشگری ،تعهد ،و مشارکت در یک بستر خاص می توانیم
دانش ضمنی را انتقال دهیم ،زیرا این بعد دانش در ذهن و جسم انسان ریشه دارد و به سختی قابل کد گذاری است].[3
در راه ایجاد سازمان یادگیرنده ضروری است که از طریق اجرای فرآیندهای پویای تبدیل دانش (اجتماعی سازی ،4برونی
سازی ،5ترکیب ،6و درونی سازی )7بین دو بعد دانش (ضمنی و صریح) ،درون سازمان "مارپیچ دانش" بوجود آوریم .تبدیل
دانش ضمنی به دانش ضمنی جامع تر و کاملتر (اجتماعی سازی) زمانی رخ می دهد که دانش ضمنی درون یک فرد از طریق
- Cognitive and Behavioral
- Integrated Learning
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- Socialization
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- Combination
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تعامل و گفتگو با افراد دیگر به اشتراک گذاشته شود .تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح (برونی سازی) ،زمانی رخ می دهد که
یک فرد قادر باشد زیربنای دانش ضمنی خود را تفکیک و دسته بندی نماید .تبدیل دانش صریح به دانش صریح جامعتر و
کاملتر (ترکیب) زمانی ممکن می شود که قطعات مجزای دانش صریح به صورت یک مجموعه یکپارچه جدید با یکدیگر ترکیب
شوند .تبدیل دانش صریح به دانش ضمنی (درونی سازی) زمانی اتفاق می افتد که دانش صریح جدید توسط شرکت و اعضای
آن جهت توسعه ،ارتقاء ،و بازسازی دانش ضمنی موجود ،به اشتراک گذاشته شده و مورد استفاده قرار گیرد ].[4
برای اینکه اجتماعی سازی بصورت مؤثر انجام شود ،نیاز است که افراد مدلهای ذهنی خود را به اشتراک بگذارند .مدلهای
ذهنی 1عبارتند از تصورات ما در مورد نحوه کارکرد دنیا .این تصاویر چنان در عمق وجود ما کاشته شده اند که نحوه مشاهده و
تفسیر ما از واقعیت را تحت تأثیر قرار داده و نفوذ پررنگ و قدرتمندی بر روی رفتار و عملکرد ما دارند ] .[5مدلهای ذهنی
نماینده دیدگاههای ما در مورد جهان هستند .این دیدگاهها شامل ادراکات صریح و ضمنی می باشند .مدلهای ذهنی بستری را
برای مشاهده و تفسیر موضوعات جدید فراهم می کنند و نحوه ارتباط اطلاعات ذخیره شده با شرایط داده شده را تعیین می
کنند .مدلهای ذهنی جایی هستند که بخش اعظمی از دانش سازمان (هم در مورد چگونگی و هم در مورد چرایی) در آن قرار
دارد ].[6
در م واردی که پیروی از مدلهای ذهنی که بر مبنای فرضیات گذشته شکل گرفته اند نتایج مطلوبی به دنبال ندارد ،نیاز
است که افراد ،بویژه مدیران و تصمیم گیران سازمان ،با استفاده از مفهوم یادگیری دو حلقه ای و از طریق به جریان انداختن
حلقه دوم یادگیری ،پیش فرضهایی را که مد لهای ذهنی آنها را شکل داده است ،مورد ارزیابی مجدد قرار دهند .یادگیری دو
حلقه ای 2شامل نمایان ساختن و به چالش کشیدن فرضیاتی است که دارای ریشه هایی عمیق در یک سازمان هستند و پیش
از آن به دلیل عدم شناسایی آنها یا عدم امکان زیر سؤال بردن آنها ،در دسترس نبوده اند .یادگیری دو حلقه ای از طریق تغییر
نحوه تعریف و چارچوب دهی به مسائل می تواند راه حلهای بالقوه متفاوتی ارائه کند و فرصتهایی را برای برداشتن گامهای
متناوب به سوی بهبود فراهم کند ].[7
از طرف دیگر ،ظرفیت جذب کنندگی 3دانش یک سازمان از چهار قابلیت مجزا و البته مکمل ،تشکیل می شود .اولین
قابلیت ،اکتساب و فراگیری 4دانش خلق شده در خارج سازمان می باشد .قابلیت دوم همگون سازی 5دانش کسب شده می
باشد .همگون سازی عبارتست از تحلیل ،پردازش ،تفسیر ،و درک اطلاعات بدست آمده از منابع خارجی بوسیله روتینها و
فرآیندهای سازمان .سومین قابلیت ،دگرگونی 6دانش می باشد که عبارتست از توانایی اصلاح و توسعه روتینهای سازمانی جهت
فراهم سازی امکان ترکیب دانش موجود در سازمان با دانش خارجی که کسب و همگون شده است .چهارمین و آخرین قابلیت،
توانایی سازمان در بهره برداری 7از دانش کسب ،همگون ،و دگرگون شده می باشد .بعبارت دیگر ،این قابلیت سازمانی بر پایه
روتینهایی است که به سازمان اجازه می دهند تا از طریق بکار گیری دانش کسب و دگرگون شده ،شایستگیهای کنونی خود را
ارتقاء دهد یا به توانمندیها و شایستگیهای جدیدی دست پیدا کند .بعلاوه ،ظرفیت جذب کنندگی به دو دسته بالقوه و بالفعل8
قابل تقسیم بندی است .ظرفیت جذب کنندگی بالقوه ،نشاندهنده میزان توانایی سازمان در اکتساب و همگون سازی دانش
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خارجی و ظرفیت جذب کنندگی بالفعل ،بیانگر قابلیت سازمان برای دگرگون سازی و بهره برداری از دانش کسب و همگون
شده بوسیله بکارگیری آن در فرایندهای عملیاتی و کمک به ارتقاء عملکرد شرکت است .ظرفیت جذب کنندگی بالقوه و بالفعل
دارای نقشهای مجزا ولی مکمل می باشند .نسبت ظرفیت جذب کنندگی بالفعل به ظرفیت جذب کنندگی بالقوه ،بعنوان
شاخص کارایی 1یا ) (ηتعریف می شود ].[8
همچنین ،ظرفیت جذب کنندگی دارای دو جزء اصلی پایه دانش اولیه و شدت تلاش 2است .پایه دانش اولیه شامل
واحدهای دانش فردی قابل دسترس درون سازمان می باشد .شدت تلاش نمایانگر میزان انرژی صرف شده توسط اعضای
سازمان جهت حل مسائل می باشد .هنگامی که هم پایه دانش اولیه و هم شدت تلاش بالا باشد ،ظرفیت جذب کنندگی بالا
خواهد بود .زمانی که میزان هر دو پایین باشد ،ظرفیت جذب کنندگی پایین است .سازمانهایی با پایه دانش اولیه بالا و شدت
تلاش پایین ،به تدریج ظرفیت جذب کنندگی خود را از دست خواهند داد .در مقایسه ،سازمانهایی با پایه دانش اولیه پایین و
شدت تلاش بالا ،قادر خواهند بود که ظرفیت جذب کنندگی خود را ارتقاء دهند ،زیرا تلاشهای مکرر برای یادگیری و حل

مسائل ،سطح دانش اولیه مرتبط با تلاشها را افزایش خواهد داد.[3] .

علاوه بر این ،یادگیری سازمانی ،چهار فرآیند شهود ،3استدلال و تفسیر ،4یکپارچه سازی ،5و نهادینه سازی 6را شامل می
شود که در سه سطح فرد ،گروه ،و سازمان به وقوع می پیوندند .سه سطح یادگیری ،ساختاری را تعریف می کنند که از طریق
آن یادگیری سازمانی رخ می دهد .فرآیندها مانند چسبی هستند که قسمتهای مختلف ساختار را به هم متصل می کنند ].[9
در کنار موارد ذکر شده ،شایستگی که در زمان تلاش جهت افزایش ظرفیت جذب کنندگی نقش محوری و زیربنایی ایفا
می کند ،تفکر تحلیلی است .این قابلیت هم توسط مدیران و هم توسط دیگر افراد سازمان مورد استفاده قرار خواهد گرفت .در
واقع هم مدیران سازمان به هنگام استفاده از دیدگاه استراتژیک خود (حاصل تجربه ،تخصص ،و شهود مدیریتی) جهت تدوین
استراتژیها و اخذ تصمیمات به این قابلیت نیاز دارند و هم دیگر افراد سازمان در زمان کنشگری و کاوشگری استراتژیک جهت
شناسایی و پیشنهاد ایده های نوآورانه و اقدامات مبتکرانه نیازمند بهره مندی از توانایی تفکر تحلیلی هستند ].[10
در کتاب بدنه دانش تحلیل کسب و کار ] ، [11شایستگیهای محوری و اساسی که جهت شکل گیری تفکر تحلیلی مورد
نیاز هستند معرفی شده اند .این ویژگیها عبارتند از تفکر سیستمی ،7تفکر خلاقانه ،8تفکر مفهوم گرا ،9و تفکر تجسم گرا.10
همانطور که در شکل  1قابل مشاهده است ،شخصی ک ه از قابلیت تفکر تحلیلی برخوردار است ،با توجه حوزه تخصصی خود و
سطح و رده سازمانی که در آن مشغول فعالیت است ،از ابزار و تکنیکهایی مانند برنامه ریزی استراتژیک ،مدیریت دانش،
مهارتهای مذاکره ،و  ...استفاده نموده و نقش خود را جهت کمک به تحقق چشم انداز و اهداف سازمان ایفا خواهد کرد.

1

- Efficiency Factor

2

- Prior Knowledge Base and Intensity of Effor
- Intuiting

3
4

- Interpreting
- Integrating

5
6

- Institutionalizing
- System Thinking

7
8

- Creative Thinking
- Conceptual Thinking

9

10

- Visual Thinking
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شكل  :1قابلیتهای یک تحلیلگر استراتژیک

 -3چرخه های پویای مرتبط با كارهای روتین و روزمره
در این قسمت ،با استفاده از مفاهیم ارائه شده و با کمک چرخه های علت و معلولی پویایی شناسی سیستمها خلق مدل
یکپارچه مورد نظر را آغاز می نماییم .در ابتدا ،چرخه هایی را در نظر می گیریم که در آنها کارهای روتین و روزمره با استفاده
از پایه دانش اولیه ای که در سازمان موجود است انجام می شود .استرمن ] [12روابط علت و معلولی مرتبط با نتایج و
پیامدهای حاصل از فشردگی برنامه کاری را بیان نموده است .در واقع این روابط علت و معلولی چرخه های مرتبط با کارهای
روتین و رزمره را شکل خواهند داد .در شکل  2اجزاء مختلف این چرخه ها و نحوه ارتباط آنها نمایش داده شده است.
همانطور که در شکل قابل مشاهده است ،با افزایش فشردگی برنامه کاری ،شدت تلاش مورد نیاز جهت انجام کارها و در
نتیجه میزان کار تکمیل و تأیید شده (افزایش کارایی) افزایش خواهد یافت و به تبع آن دوباره کاری و کار باقیمانده کاهش می
یابد و در نهایت با کاهش فشردگی برنامه کاری اولین چرخه کامل خواهد شد .از طرف دیگر و در چرخه دوم ،اگر افزایش
فشردگی برنامه های کاری موجب نیاز به تلاش بسیار زیاد برای انجام کارها شود ،خستگی و عدم تمرکز افزایش یافته و کار
انجام شده در واحد زمان ،و در نتیجه کارایی کاهش می یابد که این خود موجب افزایش دوباره کاری ،افزایش کار باقیمانده ،و
در نهایت سبب افزایش بیش از پیش فشردگی برنامه کاری خواهد شد .از سوی دیگر در چرخه سوم ،افزایش بیش از حد
فشردگی برنامه کاری ،موجب افزایش نیاز به انجام چند کار غیر مرتبط می شود ،که این خود موجب افزایش خستگی و عدم
تمرکز برای انجام هر کار ،و در ادامه موجب کاهش کار انجام شده در واحد زمان ،کاهش کارایی ،افزایش دوباره کاری ،افزایش
ک ار باقیمانده ،و در نهایت موجب افزایش هر چه بیشتر فشردگی برنامه کاری خواهد شد .علاوه بر اینها و در چرخه های چهارم
و پنجم  ،افزایش نامتعارف فشردگی برنامه کاری ،هم بطور مستقیم و هم بطور غیر مستقیم و از طریق افزایش نیاز به انجام چند
کار غیر مرتبط ،موجب کاهش زما ن صرف شده برای انجام هر کار خواهد شد ،که این موضوع موجب افزایش میزان خطا در
انجام کارها ،کاهش کارایی  ،افزایش دوباره کاری ،افزایش کار باقیمانده ،و در نتیجه ،افزایش قابل توجه فشردگی برنامه کاری
خواهد شد.
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شكل  :2اجزاء مختلف این چرخه های مرتبط با كارهای روتین و روزمره

از منظری دیگر ،همانطور که در شکل قابل مشاهده است ،در تمامی چرخه های بیان شده افزایش کارایی موجب افزایش
موفقیت و رضایت حاصل از عملکرد و افزایش اثربخشی نحوه مدیریت منابع سازمان خواهد شد.
به هنگام فعالسازی چرخه های شرح داده شده در این قسمت ،مدیران سازمان تلاش خواهند نمود که با استفاده از
قابلیتهای موجود درون سازمان که مبتنی بر پایه دانش اولیه حاصل از یادگیریهای نهادینه سازی شده قبلی هستند ،به بهترین
شکل ممکن بین منابع در دسترس و فشردگی برنامه های کاری توازن و تعادل ایجاد کنند ،تا از این طریق کارایی و اثربخشی
فعالیتها و فرآیندهای اجرا شده افزایش یابد.

 -3چرخه های پویای مرتبط با ظرفیت جذب كنندگی
 -1-3ظرفیت جذب كنندگی بالقوه :ظرفیت جذب کنندگی بالقوه ،علاوه بر اینکه از طریق کسب و همگون سازی
(تحلیل ،پردازش ،تفسیر ،و درک) دانش خارج از سازمان افزایش می یابد ،بوسیله استخراج و مستند سازی دانش ضمنی افراد
درون سازمان (مانند درس آموخته های حاصل از تجارب کاری) نیز افزایش خواهد یافت .بعبارت دیگر ،به هنگام افزایش
ظرفیت جذب کنندگی بالقوه ،سه فرآیند پویای تبدیل دانش ،شامل اجتماعی سازی ،برونی سازی ،و ترکیب به طور متناوب
اجرا خواهند شد ،اما فرآیند درونی سازی بعنوان چهارمین فرآیند تبدیل دانش ،در مراحل بعدی و در زمان تلاش جهت ارتقاء
ظرفیت جذب کنندگی بالفعل بکار گرفته خواهد شد.
روشهایی که جهت افزایش ظرفیت جذب کنندگی بالقوه از طریق کسب و همگون سازی دانش موجود در خارج از
سازما ن مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از مشاوره با خبرگان خارج از سازمان جهت بهره مندی از دانش ضمنی آنها،
استخدام نیروهای برخوردار از دانش و تجربه (دانش ضمنی) کافی در زمینه تخصصی مورد نظر ،و مطالعه و بررسی منابع دانش
صریح (مانند کتابها ،مقالات ،استانداردها ،و  )...موجود در خارج از سازمان .نکته قابل توجه این است که ،پایه دانش اولیه ای که
افراد سازمان از آن برخوردار هستند ،نمایانگر کیفیت سرمایه انسانی آن سازمان می باشد و مبنای تمامی روشهای بیان شده
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جهت افزایش ظرفیت جذب کنندگی بالقوه و بالفعل خواهد بود .در شکل  3اجزاء مختلف فرآیندهای مرتبط با افزایش ظرفیت
جذب کنندگی بالقوه در ترکیب با چرخه های مرتبط با کارهای روتین و روزمره ارائه شده اند.

شكل  :3تركیب چرخه های مرتبط با كارهای روتین و روزمره با فرآیندهای مرتبط با افزایش ظرفیت جذب كنندگی بالقوه

در اولین و دومی ن فرآیند ،هر چه میزان بهره مندی افراد سازمان از پایه دانش اولیه بیشتر باشد و همچنین ،هر چه منابع
مالی بیشتری وجود داشته باشد ،امکان بهره مندی از مشاوران خارج از سازمان و همچنین ،امکان استخدام نیروهای برخوردار
از دانش و تخصص مورد نیاز افزایش خواهد یافت و ای ن موضوع سبب ارتقاء ظرفیت جذب کنندگی بالقوه خواهد شد .از طرف
دیگر و در فرآیند سوم ،در صورت عدم دسترسی به منابع مالی کافی ،می توان با صرف زمان بیشتر و از طریق مطالعه و بررسی
منابع دانش صریح خارج از سازمان میزان ظرفیت جذب کنندگی بالقوه را افزایش داد .در واقع ،در این سه فرآیند با توجه به
میزان و اولویت استفاده از منابع در دسترس ،یکی از روشهای ذکر شده یا ترکیبی آنها برای افزایش ظرفیت جذب کنندگی
بالقوه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
از طرف دیگر ،همانطور که در فرآیند چهارم قابل مشاهده است ،استخراج و مستندسازی دانش ضمنی افراد ،بعنوان
مهمترین منبع دانش موجود در داخل سازمان ،منجر به ارتقاء ظرفیت جذب کنندگی بالفعل خواهد شد .این دانش با استفاده
از روشهای مختلفی مانند تشکیل کارگروههای تخصصی و مصاحبه با خبرگان درون سازمان می تواند استخراج و مستند سازی
گردد .همچنین ،هر یک از افراد سازمان می توانند تجارب کاری و درس آموخته های خود را در فرآیند مدیریت درس آموخته
ها ثبت و مستندسازی نمایند.
در ادامه ،چگونگی کارکرد و نحوه ارتباط بین اجزاء مختلف فرآیندهای معرفی شده جهت افزایش ظرفیت جذب کنندگی
بالقوه سازمان را بررسی می نماییم .در این راستا ،اولین گام عبارتست از شناسایی صحیح و دقیق منابع دانش خارج و داخل
سازمان .بعبارت دیگر ،منابع دانش خارجی ،به شکلهای گوناگونی ظرفیت جذب کنندگی را تحت تأثیر قرار می دهند .شرکتها
دانش را از منابع مختلفی در محیطشان بدست می آورند و تنوع این منابع بعلاوه درجه همپوشانی بین آنها و پایه دانش اولیه
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شرکت بطور قابل توجهی توانمندیهای مرتبط با کسب و همگون سازی دانش که ظرفیت جذب کنندگی بالقوه را شکل می
دهند ،تحت تأثیر قرار می دهد .علاوه بر این ،تجارب گذشته از طریق مشخص نمودن حوزه های جستجوی دانش ،نحوه توسعه
قابلی تهای شرکت جهت کسب دانش را تحت تأثیر قرار می دهند .در واقع ،ظرفیت جذب کنندگی بالقوه ،یک قابلیت وابسته به
مسیر است که بوسیله تجارب گذشته که بعنوان حافظه سازمانی درونی سازی شده اند ،تحت تأثیر قرار می گیرد .تجربه،
جایگاه شرکت در زمینه جستجوی دانش و همچنین ،توس عه قابلیتهای وابسته به مسیری را که جهت کسب و همگون سازی
دانش خلق شده در خارج از سازمان مورد استفاده قرار می گیرند ،تحت تأثیر قرار خواهد داد ].[8
پس از شناسایی منابع دانش  ،جهت افزایش ظرفیت جذب کنندگی بالقوه ضروری است که از طریق اجرای سه رکن
تبدیل دانش (اجتماعی سازی ،برونی سازی ،و ترکیب) بین دو بعد دانش (ضمنی و صریح) فرآیند پویای یادگیری درون
سازمان جاری گردد .بعبارت دیگر ،به هنگام مشاوره با خبرگان خارج سازمان یا در زمان استخراج دانش ضمنی افراد درون
سازمان (شامل افرادی که جهت ارتقاء پایه دانش اولیه ،از خارج سازمان استخدام شده اند) ،از طریق تعامل و گفتگو در
کارگروههای تخصصی یا مصاحبه های انفرادی ،دانش ضمنی آنها به اشتراک گذاشته شده و مستند (اجتماعی سازی و برونی
سازی) می شود و سپس دانش مستند شده با منابع دانش صریح خارج از سازمان که با موضوع مورد نظر مرتبط می باشد
مقایسه و ارزیابی شده و در موارد مورد نیاز با آن ترکیب می گردد.
برای آنکه اجتماعی سازی به خوبی انجام شود باید اطلاعات حاصل از به اشتراک گذاری دانش ضمنی افراد ،تحلیل،
پردازش ،تفسیر ،و درک شده و یا بعبارت دیگر ،همگون سازی شود .قابلیت شرکتها در زمینه کسب و همگون سازی دانش
(افزایش ظرفیت جذب کنندگی بالقوه) تعیین کننده میزان انعطاف پذیری آنها برای ساختاردهی مجدد منابع است.
مکانیزمهای تعاملات اجتماعی موجب تسهیل به اشتراک گذاری دانش بین افراد سازمان می شوند و از این طریق توانایی فهم و
دریافت مشترک و قابلیت همگون سازی دانش را ارتقاء می دهند .بنابراین ،می توان گفت که تعاملات اجتماعی فاصله بین
ظرفیت جذب کنندگی بالقوه و بالفعل را کاهش می دهند و از این طریق موجب افزایش شاخص کارایی ) (ηمی شوند .البته،
ممکن است که موانع ساختاری ،شناختی ،رفتاری ،و سیاسی ،مانع به اشتراک گذاری و یکپارچگی دانش شوند .تعدادی از این
موانع در بخش بعدی مقاله مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت.
از منظری دیگر ،برای رخ دادن یادگیری در سطح فردی درون سازمان ،ضروری است که افراد مدلهای ذهنی خود را
بهبود و ارتقاء دهند .اجتماعی سازی دانش ضمنی بعنوان اولین گام در حرکت از یادگیری فردی به سوی یادگیری سازمانی
هنگامی رخ می دهد که افراد مدلهای ذهنی خود را به اشتراک بگذارند .همچنین ،تصریح و آشکار سازی آن مدلهای ذهنی
برای توسعه مدلهای ذهنی مشترک جدید حیاتی می باشد .بعبارت دیگر ،چرخه یادگیری فردی ،فرآیندی است که از طریق آن
باورهای فرد تغییر می کنند و سپس ،آن تغییرات در مدلهای ذهنی فردی کد گذاری می شوند .در فرآیند اجتماعی سازی
دانش ضمنی و به هنگام به اشتراک گذاری مدلهای ذهنی ،چرخه های یادگیری فردی از طریق نفوذ بر مدلهای ذهنی افراد و
گروههای مختلف سازمان ،یادگیری در سطح سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهند و از این طریق موجب افزایش ظرفیت جذب
کنندگی بالقوه می شوند.
1
دیاگرامهای چرخه علت و مدلهای پویایی شناسی سیستم ،مانند مدل ارائه شده در این مقاله می توانند بعنوان ابزاری
بسیار مفید و مؤثر جهت شناسایی ،تفکیک ،و به اشتراک گذاری مدلهای ذهنی مورد استفاده قرار گیرند .این مدلها به ما اجازه
می دهند که مسائل مرتبط با چرخه های ناقص یادگیری را شناسایی نموده و جهت بهبود آنها تلاش کنیم.
در پایان  ،ذکر این نکته ضروری است که بدون تردید سازمانها نیاز دارند که ظرفیت جذب کنندگی بالقوه خود را ارتقاء
دهند ،زیرا واضح است که بدون کسب دانش امکان بهره برداری از آن وجود نخواهد داشت .از طرف دیگر ،ممکن است که
1

- Causal Loop Diagrams
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سازمانی دانش را کسب نموده و آن را تحلیل ،پردازش ،و درک (همگون) کند اما قابلیت و توانمندی لازم جهت دگرگون سازی
و بهره برداری از دانش کسب و همگ ون شده را برای خلق ارزش جدید و افزایش سودآوری نداشته باشند .بنابراین ،بالا بودن
ظرفیت جذب کنندگی بالقوه الزاما منجر به ارتقاء عملکرد از طریق افزایش کارایی و یا کاهش خطا نمی شود .به همین دلیل
در شکل  3ارتباط بین ظرفیت جذب کنندگی بالقوه با کارایی و میزان خطا با خط چین قرمز نشان داده شده است.
 -2-3ظرفیت جذب كنندگی بالفعل :همانطور که در بخش قبل بیان شد ،ممکن است که سازمانی ظرفیت جذب
کنندگی بالقوه خود را ارتقاء دهد اما قابلیت و توانمندی لازم جهت دگرگون سازی و بهره برداری از دانش کسب و همگون شده
را برای خلق ارزش جدید و افزایش سودآوری نداشته باشد .بعبارت دیگر ،نیاز است که سازمان ظرفیت جذب کنندگی بالفعل
خود را افزایش دهد ،یعنی اینکه بتواند دانش کسب شده را با توجه به نیازهای خاص خود دگرگون نموده و سپس از آن بهره
برداری نماید .در شکل  4چرخه های پویای افزایش ظرفیت جذب کنندگی بالفعل همراه با فرآیندهای مرتبط با افزایش
ظرفیت جذب کنندگی بالقوه و چرخه های کارهای روتین و روزمره بصورت یک مدل یکپارچه نشان داده شده اند.
در اولین گام جهت افزایش ظرفیت جذب کنندگی بالفعل ،دگرگون سازی دانش از طریق کنشگری و کاوشگری
استراتژیک انجام خواهد شد .بعبارت دیگر ،افراد مستعد و خلاق سازمان با استفاده از ظرفیت جذب کنندگی بالقوه ای که از
طریق کسب و همگون سازی دانش توسعه یافته است ،ریسکهایی (فرصتها و تهدیدها) که سازمان با آنها مواجه است را
شناسایی نموده و ایده های نوآورانه و اقدامات مبتکرانه ای را جهت بهره برداری از مزایا و منافع فرصتها و کاستن از اثرات
نامطلوب تهدیدها پیشنهاد خواهند داد .این ریسکها و ایده های نوآورانه و اقدامات مبتکرانه مرتبط با آنها ،مبنایی خواهند بود
برای تعریف برنامه های بهبود فرآیند و پروژه های بهبود درون سازمانی .سپس ،برنامه ها و پروژه های ارائه شده پس از تأیید
در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک ،در بخشهایی از سازمان که بیشترین احتمال اجرای موفق آنها وجود داشته باشد ،بصورت
آزمایشی اجرا خواهند شد .در زمان اجرای آزمایشی این برنامه ها و پروژه ها ،فرصتی ایجاد می شود که اعضای کارگروه مسئول
اجرای آنها ضمن بحث و تبادل نظر در مورد نحوه بکارگیری عملی یادگیری حاصل از افزایش ظرفیت جذب کنندگی بالقوه
(شامل فرآیندهای اجتماعی سازی ،برونی سازی ،و ترکیب) به درونی سازی دانش (تبدیل دانش صریح به دانش ضمنی)
بپردازند .همچنین ،اجرای این برنامه ها و پروژه ها ،از طریق کمک به توسعه فهم و ادراک مشترک و گسترش رفتارها و اعمال
هماهنگ و یکپارچه بین اعضای کارگروه مورد نظر ،بعنوان پلی جهت انتقال یادگیری از سطح فرد به سطح گروه عمل خواهد
نمود  .علاوه بر این ،مدیران سازمان بر اساس اطلاعاتی که در مورد نتایج و دستاوردهای حاصل از اجرای آزمایشی برنامه های
بهبود فرآیند و پروژه های بهبود کسب می کنند ،در مورد نحوه و میزان نهادینه سازی یادگیریهای جدید و بروزرسانی
سیستمها و ساختارهای سازمان تصمیم گیری خواهند نمود .بروزرسانی سیستمها و ساختارها بر مبنای یادگیریهای جدید
مهمترین گام در انتقال یادگیری از سطح گروه به سطح سازمان است.
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شکل  : 4مدل یکپارچه حاصل از ترکیب چرخه های مرتبط با افزایش ظرفیت جذب کنندگی (بالقوه و بالفعل) با چرخه های مرتبط با انجام کارهای روتین و روزمره
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از طرف دیگر ،تصمیمات مدیران سازمان در مورد میزان و چگونگی تخصیص منابع جهت بکارگیری تکنولوژی و نیروهای
متخصص به هنگام اجرای آزمایشی برنامه های بهبود فرآیند و پروژه های بهبود و سپس ،در زمان نهادینه سازی یادگیریهای
جدید از طریق بروزرسانی سیستمها و ساختارها ،در افزایش ظرفیت جذب کنندگی بالفعل نقش کلیدی و حیاتی ایفا خواهند
نمود .بطور مشابه ،رویکردها و تصمیمات اتخاذ شده در ارتباط با چگونگی و میزان تخصیص منابع جهت استخدام متخصصین و
مشاوره با خبرگان خارج از سازمان ،تأمین منابع دانش صریح موجود در خارج سازمان ،و ایجاد انگیزه در افراد سازمان برای به
اشتراک گذاری و مستند سازی درس آموخته های حاصل از تجارب کاری گذشته ،در افزایش ظرفیت جذب کنندگی بالقوه
نقشی تعیین کننده بر عهده خواهد داشت.
علاوه بر موارد ذکر شده ،همانطور که در شکل  4نمایش داده شده است ،شناسایی و مدیریت ریسکها (تهدیدها و
فرصتها) می تواند موجب کاهش تکرار خطاهای گذشته و در نتیجه مدیریت بهینه منابع شود .در اینجا ممکن است این سؤال
مطرح شود که مدیریت ریسکها چگونه موجب کاهش خطاهای گذشته می شود .بطور خوشبینانه ،می توان فرض کرد که پس
از اجرای کارها و فعالیتها ،هیچ گونه انحرافی نسبت به برنامه ری زی اولیه وجود نداشته باشد ،و بدون مواجهه با هیچ تغییری،
محصول یا خدمت نهایی بطور کامل با محدوده اولیه تعیین و تأیید شده مطابقت داشته باشد؛ اما در دنیای واقعی ،احتمال
انجام دقیق و کامل کارها و فعالیتها ،بدون بروز انحراف نسبت به برنامه ریزی اولیه نزدیک به صفر است و ما بیشتر اوقات با
تغییرات و انحرافاتی مواجه خواهیم بود .بنابراین ،باید جهت اصلاح انحرافات و دستیابی به اهداف تعیین شده ،فرآیند مدیریت
تغییرات را اجرا نماییم .از سوی دیگر ،اگر ما بتوانیم رخدادهایی را که موجب بروز انحرافات احتمالی از برنامه اولیه می شوند و
تأثیرات مثبت یا منفی بر اهداف مورد نظر خواهند داشت ،پیش از وقوع آنها پیش بینی نماییم ،می توانیم برای مواجهه با آنها
پاسخهای مناسبی در نظر بگیریم و اثر مثبت احتمالی وقوع رخداد مورد نظر را افزایش داده و یا اثر منفی آنرا کاهش دهیم .در
واقع ،ما فرآیند م دیریت ریسک را اجرا نموده ایم ،زیرا طبق تعریف استاندارد بدنه دانش مدیریت پروژه ] ،[13ریسک عبارتست
از رخداد احتمالی که در صورت وقوع ،اهداف ما را بطور مثبت یا منفی تحت تأثیر قرار خواهد داد .بعبارت دیگر ،اجرای فرآیند
مدیریت ریسک ،همانند اجرای فرآیند مدیریت تغییرات بصورت پیشدستانه 1می باشد .یکی از مهمترین ورودیهایی که جهت
اجرای فرآیند مدیریت ریسک مورد استفاده قرار می گیرد ،درس آموخته های حاصل از کارها و فعالیتهای گذشته بعنوان
بخشی از ظرفیت جذب کنندگی بالقوه سازمان است .همچنین ،اصلی ترین منشاء ایجاد درس آموخته ها و کسب تجارب ،نتایج
حاصل از انحرافات و تغییرات و نحوه مدیریت آنها در کارها و فعالیتهای گذشته است.
با توجه به تعاریف ارائه شده ،با ایجاد سیستمی جهت پایش و مدیریت یکپارچه فرآیند مدیریت درس آموخته ها (بعنوان
قسمتی از فرآیند مدیریت دانش) ،فرآیند مدیریت ریسک ،و فرآیند مدیریت تغییرات ،می توانیم بر اساس تجارب و درس
آموخته های بدست آمده ،با استفاده از ابزاری با عنوان "فرآیند مدیریت ریسک" ،انحرافات و تغییرات احتمالی آینده را پیش
بینی نموده و به کمک آن ،برنامه های بهبود فرآیند و پروژه های بهبود را جهت اجرای هر چه بهتر فرآیندها و جلوگیری از
تکرار خطاهای گذشته تهیه و اجرا نماییم .همانطور که در شکل  5قابل مشاهده است ،خروجی هر یک از اجزاء چرخه شکل
گرفته  ،که شامل اقدامات و برنامه هایی جهت پاسخ به ریسکها ،مدیریت تغییرات و مستند سازی درس آموخته ها است ،می
تواند مبنای تهیه و اجرای برنامه های بهبود فرآیند در پروژه ها و واحدهای مختلف سازمان باشد .همچنین ،خروجی برنامه
های بهبود فرآیند ،ممکن است از طریق نهادینه سازی یادگیریهای جدید و بروزرسانی ساختار و سیستمهای سازمان،
فرآیندهای مدیریت درس آموخته ها ،ریسک و تغییرات را تحت تأثیر قرار دهند .چرخه های شامل این فرآیندها ،می توانند در
سطوح مختلف (فرد ،گروه ،و سازمان) شکل بگیرند ولی محتوای اجزاء آنها در بسترهای مختلف (بخشها ،واحدها ،و پروژه ها)

1

- Proactive
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متفاوت خواهد بود؛ بعنوان مثال ،نوع و محتوای اجزاء فرآیند مدیریت تغییرات (شامل سند ثبت تغییرات) در پروژه و
واحدهای سازمان ،با یکدیگر متفاوت است.

شكل  :3اجزاء تشكیل دهنده سیستم یكپارچه مدیریت درس آموخته ها ،ریسكها ،و تغییرات

همانطور که در شکل  5مشاهده می شود ،خطی که از فرآیند مدیریت درس آموخته ها به سمت فرآیند مدیریت تغییرات
رسم شده است ،بصورت خط چین می باشد ،زیرا اگر از خروجیهای فرآیند مدیریت درس آموخته ها به جای فرآیند مدیریت
ریسک بعنوان ورودی فرآیند مدیریت تغییرات استفاده شود ،نشاندهنده این است که مورد مشابه با انحراف یا تغییری که
اکنون با آن مواجه هستیم ،قبلا رخ داده است و اثرات و پیامدهای آن بعنوان درس آموخته ثبت شده است ولی در فعالیت
کنونی بعنوان ریسک شناسایی نشده و برای پاسخگویی به آن برنامه ریزی نشده است .این موضوع نشاندهنده تکرار خطاهای
گذشته و عدم استفاده از فرآیند مدیریت ریسک جهت ایجاد آمادگی کافی و مناسب برای ممانعت از تکرار آن خطاها و
اشتباهات است.

 -3بحث و بررسی نتایج و خروجیهای مدل
به هنگام عبور از مسیرهای نشان داده شده در چرخه های علت و معلولی شکل  ،4با مسائل و چالشهای مختلفی مواجه
خواهیم شد .یکی از مهمترین آنها مرتبط با مفاهیم "پیشخوران و پسخوران" ] [9است .در واقع ،در راستای مدیریت بهینه
منابع جهت دستیابی به اهداف تعیین شده ،نیاز است که چرخه های مرتبط با کارهای روتین و روزمره بطور یکپارچه با چرخه
های مرتبط با افزایش ظرفیت جذب کنندگی (بالقوه و بالفعل) اجرا و مدیریت شوند .این موضوع موجب می شود که بین
دستیابی به یادگیری جدید از طریق افزایش ظرفیت جذب کنندگی بالقوه و بالفعل (پیش خوران )1و بهره برداری از چیزهایی
که قبلا فرا گرفته شده اند از طریق اجرای چرخه های کارهای روتین و روزمره (پسخوران یا بازخورد ،)2تنش و کشمکشی ایجاد
شود .از طریق فرآیندهای پیشخوران ،ایده ها و اقدامات جدید از سطح فرد به گروه ،و از سطح گروه به سازمان جریان پیدا می
کنند و موجب افزایش ظرفیت جذب کنندگی می شود .در همین زمان ،چیزی که قبلا فرا گرفته شده و در ساختار و
سیستمهای سازمان نهادینه شده است از طریق فرآیند پسخوران و بوسیله تعریف و اجرای برنامه های کاری از سطح سازمان به
گروه ،و از سطح گروه به فرد بازخورد داده می شود و عملکرد در سطوح گروه و فرد را تحت تأثیر قرار می دهد .طبیعت و

1

- Feedforward

2

- Feedback
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ماهیت همزمان بودن پیشخوران و پسخوران ،موجب ایجاد تنشی می شود که نتیجه آن صف آرایی سطوح در مقابل یکدیگر
است .اهمیت این تعاملات بطور خاص از دو جنبه قابل توجه و تأمل است.
اول اینکه ،به هنگام اجتماعی سازی و برونی سازی دانش ضمنی ،نیاز است که یادگیری فردی به یادگیری بین افراد یا
گروهها تبدیل شود .این موضوع مستلزم این است که نقشه های شناختی که بطور شخصی ساختار یافته اند ،به گونه ای
یکپارچه شوند که یک ادراک مشترک در بین اعضای گروه حاصل شود .چالشهای زیادی در سر راه تغییر یک واقعیت مشترک
موجود وجود دارد .اولین چالش این است که افراد باید بتوانند بوسیله کلمات و رفتار ،در مورد نقشه شناختی خود گفتگو کنند.
به دلیل اینکه تعداد زیادی از جنبه های مدلهای ذهنی ضمنی هستند ،نیاز است که فرآیندهای اجتماعی سازی (به اشتراک
گذاری دانش ضمنی) و برونی سازی (تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح) جهت به اشتراک گذاری نقشه های شناختی از
طریق نمایان سازی و تفکیک ایده ها و مفاهیم اجرا گردند .علاوه بر این ،با فرض اینکه افراد بتوانند نقشه های شناختی خود را
نمایان و تفکیک کنند ،چالش دیگری هم وجود خواهد داشت و آن مرتبط با دستیابی به تفسیری جامع از نقشه های شناختی
افراد مختلف است .صریح و واضح شدن چیزی ،الزاما به معنی دستیابی به فهم و درکی مشترک در مورد آن نیست .ملاک و
مبنای واقعی در مورد دستیابی به ادراک مشترک ،بروز اعمال و رفتار هماهنگ و منسجم است.
دوم اینکه ،در اولویت قرار داشتن انجام کارهای روتین و روزمره بر اساس یادگیریهای نهادینه شده قبلی به راحتی می
تواند تلاش جهت افزایش ظرفیت جذب کنندگی بالفعل از طریق نهادینه سازی یادگیریهای جدید را تحت تأثیر قرار دهد .در
سازمانهایی که در آنها درجه بالایی از یادگیری نهادینه شده وجود دارد ،برای اینکه امکان ابراز ایده های جدید از طریق
کنشگری و کاوشگری فراهم شود ،نیاز به وجود قابلیتی با عنوان "تخریب خلاق" ] [14است .تخریب خلاق ،از طریق تخریب یا
حداقل به کنار نهادن و کم کردن اثر نظام و قواعد نهادینه شده موجود ،این امکان را فراهم می کند که تغییراتی که به ظهور و
پیگیری کردار و بینشهای جدید کمک می کنند ،اعمال شوند .رخ دادن چنین چیزی بسیار مشکل است ،زیرا زبان و منطقی
که سیستم ذهنی جمعی سازمان را شکل می دهد و برای سرمایه گذاری در داراییها تصمیم گیری می کند ،موانع متعدد
فیزیکی و شناختی در مقابل تغییر قرار می دهد .یکی از مواردی که امکان بروز تنش در آن زیاد است ،فرآیند تخصیص منابع
است .بسیاری از فرآیندهای تخصیص منابع ،تأکید و تمرکز خود را برای پیمودن مسیرها و انجام فعالیتهایی قرار می دهند که
قبلا آزموده شده اند و در مورد موفقیت آنها اطمینان وجود دارد و بنابراین ،سرمایه گذاری برای توسعه بینشهای جدید را نمی
پذیرند .مشخص است که این موضوع در میان و بلند مدت ،موجب کاهش رشد و شکوفایی سازمان می شود .بنابراین ،فرآیند
تخصیص منابع باید به گونه ای طراحی و اجرا شود که بهره برداری از مزایای یادگیری نهادینه شده قبلی (پسخوران) ،موجب از
میدان به در شدن کنشگری و کاوشگری جهت دستیابی به یادگیری جدید و افزایش ظرفیت جذب کنندگی (پیش خوران)
نشود .اگر سازمان ظرفیت محدودی برای جذب یادگیری داشته باشد ،ممکن است که یادگیریهای حاصل از سرمایه گذاریهای
انجام شده جهت افزایش ظرفیت جذب کنندگی بالقوه و اجرای آزمایشی برنامه های بهبود فرآیند و پروژه های بهبود بر روی
هم انباشته شوند ،بدون اینکه به خوبی از آنها برای خلق ارزش بهره برداری شود .نتیجه و پیامد چنین چیزی می تواند بی
انگیزه و دلسرد شدن افراد و یا حتی خروج آنها از سازمان باشد.
بر اساس مفاهیم ارائه شده و چرخه های پویای مرتبط با آنها ،جریان یادگیری بین سطوح ،و تنش و کشمکش بین
فرآیندهای پیشخوران (اکتشاف) و پسخوران (بهره برداری) بعنوان چالشهای زیربنایی و اساسی مرتبط با بازبینی و بازسازی
استراتژیک مطرح می باشند .عوامل زیادی می توانند این موضوع را تسهیل کنند یا مانع آن شوند؛ بعضی از آنها قسمتی از خود
فرآیند نهادینه سازی یادگیری (مانند سیستمهای حقوق و پاداش ،سیستمهای اطلاعاتی ،سیستمهای تخصیص منابع،
سیستمهای تدوین اس تراتژی و تعیین ساختار) هستند .در این راستا ،یکی از حوزه هایی که نقش کلیدی و اساسی بر عهده
دارد ،نقش رهبری و مدیریت در اجرای یکپارچه چرخه های نشان داده شده در شکل  4است .دیدگاه استراتژیک مدیران
سازمان که حاصل شهود مدیریتی و تجارب گذشته آنها است ،نقش اساسی در تدوین استراتژیها و اخذ رویکردها و تصمیمات
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جهت کاهش تنشها و مدیریت بهینه منابع مورد نیاز برای اجرای فعالیتها و فرآیندها خواهد داشت .در این راستا ،به هنگام
مواجهه با چالش مرتبط با تنش و کشمکش بین فرآیندهای پیشخوران (اکتشاف) و پسخوران (بهره برداری) ،مدیران سازمان
می توانند با استفاده از حلقه دوم یادگیری ،پیش فرضهایی را که با توجه به یادگیریهای قبلی موجب شکل گیری مدلهای
ذهنی کنونی شده است مورد بازبینی و ارزیابی مجدد قرار دهند ،تا امکان جایگزینی یادگیریهای جدید با یادگیری گذشته
فراهم گردد .البته ،مدیران نیاز د ارند که از مفید و با ارزش بودن یادگیریهای جدید اطمینان حاصل کنند .در این راستا ،تعریف
صحیح و دقیق شاخصهای کلیدی عمکرد و ایجاد سیستم و ساختاری جهت ارزیابی نتایج و پیامدهای حاصل از اجرای آزمایشی
برنامه های بهبود فرآیند و پروژه های بهبود ،اطلاعات قابل اعتمادی را در اختیار مدیران سازمان قرار خواهد داد که با استفاده
از آنها می توانند تصمیمات بهتر و اثربخش تری جهت نهادینه سازی یادگیریهای جدید و افزایش بهره وری منابع محدود
سازمان اخذ کنند.
علاوه بر موارد ذکر شده ،چالش بسیار مهم و تعیین کننده ای که در زمان تلاش جهت افزایش ظرفیت جذب کنندگی
بالقوه و بالفعل وجود دارد ،این است که فعالیتهای مرتبط با آنها معمولا زمانبر هستند و در اکثر موارد جهت دستیابی به نتایج و
دستاوردهای ملموس ،نیاز به برخورداری از صبر و حوصله فراوان است .در حوزه پویایی شناسی سیستمها این موضوع با
مفهومی به نام "تأخیر [12] "1بیان شده و ارزیابی می شود .در چرخه هایی که در شکل  4نمایش داده شده اند ،در زمان
تلاش جهت افزایش ظرفیت جذب کنندگی ما در سه نقطه با مسئله تأخیر مواجه هستیم .اول ،در هنگام برنامه ریزی و اجرای
فعالیتهای مرتبط با افزایش ظرفیت جذب کنندگی بالقوه؛ دوم ،در زمان تهیه و اجرای آزمایشی برنامه های بهبود فرآیند و
پروژه های بهبود مرتبط با ایده های نوآورانه و اقدامات مبتکرانه حاصل از کنشگری و کاوشگری افراد سازمان؛ سوم ،در زمان
نهادینه سازی یادگیریهای جدید از طریق بروزرسانی سیستمها و ساختارهای سازمان .این تأخیرها ،به دو طریق تلاشهای انجام
شده جهت افزایش ظرفیت جذب کنندگی بالقوه و بالفعل را بشدت تحت تأثیر قرار خواهند داد .اول اینکه ،بیشتر مدیرانی که
مسئولیت اداره شرکتها و سازمانها را بر عهده دارند ،علاقمند هستند که حتما نتایج و ثمرات حاصل از تلاشها و اقدامات انجام
شده ،پیش از اتمام دوره مدیریتی آنها نمایان شود و به نام آنها ثبت شود .در واقع آنها انتظار دارند که در کمترین زمان ممکن
و بدون پیمودن مسیرهایی که جهت افزایش ظرفیت جذب کنندگی بالقوه و بالفعل باید طی شوند ،سازمان بتواند به قابلیت و
توانمندی جدیدی دس ت پیدا کند و تصور می کنند که از طریق پیمودن راههای میانبر می توانند در زمان کمتری به اهداف
مورد نظر دست پیدا کنند .این موضوع بویژه در سازمانهای دولتی و نیمه دولتی که در آنها دوره های تصدی پستهای مدیریتی
اغلب کوتاه مدت است ،به مراتب نمایانتر است و باعث می ش ود که مدیران سازمان بدون در نظر گرفتن تأثیرات بلند مدت
رویکردها و رویه های در نظر گرفته شده ،تنها مزایا و منافع کوتاه مدت را به هنگام تدوین استراتژیها و اخذ تصمیمات مورد
توجه قرار دهند.
علاوه بر این ،به هنگام تغییر مدیران سازمان ممکن است که دیدگاه و رویکرد مدیر جدید با مدیر قبلی متفاوت باشد و
مدیر جدید با تصمیمات و رویکردهای مدی ر قبلی موافق نباشد .در نتیجه ،مدیر جدید اقدامات آغاز شده توسط مدیر قبلی
جهت افزایش ظرفیت جذب کنندگی بالقوه و بالفعل را متوقف نموده و منابع موجود را برای انجام فعالیتهای مد نظر خود بکار
خواهد گرفت .این موضوع می تواند موجب اتلاف قابل توجه منابع و عدم اثر بخشی کافی تلاشها و اقدامات انجام شده شود و
حتی ممکن است سبب دلسردی و بی انگیزگی افراد و کاهش روحیه کنشگری و کاوشگری در آنها شود.
به عقیده نگارنده ،اولین و مهمترین راهکار جهت مواجهه با چالشهای مطرح شده ،تلاش جهت افزایش آگاهی و توجه
مدیران و تصمیم گیران در مورد نحوه تعامل اجزاء مختلف چرخه های یادگیری و موانع اجرای کامل و دقیق آنها است .در این
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رابطه ،در بخش بعد مثالهایی از موضوعاتی که در حا ل حاضر در زمینه ها و سطوح مختلف در کشور مورد توجه است ،با
استفاده از مدل ارائه شده در این مقاله تحلیل و بررسی می گردد.

 -3مثالهایی از كاركردهای مدل معرفی شده
نقش ارائه مقاله ها در خلق ارزش واقعی :سالهاست که تلاش و توجه زیادی معطوف به افزایش تعداد مقاله های ISI
ارائه شده توسط اساتید و دانشجویان دانشگاههای کش ور است .در اینجا این پرسش مطرح می شود که آیا مقاله های منتشر
شده به میزان کافی در افزایش سطح قابلیتهای تکنولوژیکی و صنعتی سهیم هستند.
در این مورد بر اساس چرخه های ارائه شده در شکل  ،4در ابتدا ظرفیت جذب کنندگی دانشگاهها از طریق مستندسازی
دانش ضمنی اساتید آ نها و جمع آوری دانش صریح فراهم شده در مقالات و کتابهای منتشر شده در سرتاسر دنیا افزایش پیدا
می کند .سپس ،اساتید و دانشجویان بوسیله کنشگری و کاوشگری از ظرفیت حاصل شده استفاده نموده و ایده ها و ابتکاراتی
را در قالب مقاله های  ISIارائه می دهند ،ولی با توجه به عدم ارتباط و تعامل کافی بین صنعت و دانشگاه و عدم کفایت
زیرساختهای تکنولوژیکی و صنعتی موجود در کشور ،در بیشتر مواقع بکارگیری ایده و ابتکارات ارائه شده در قالب پروژه های
واقعی و کاربردی امکانپذیر نمی باشد .در واقع ،در اینجا ظرفیت جذب کنندگی بالقوه افزایش پیدا می کند اما امکان تکمیل
چرخه های یادگیری و ارتقاء ظرفیت جذب کنندگی بالفعل به منظور خلق ارزش واقعی در قالب محصولات و خدمات جدید و
مورد نیاز کشور فراهم نمی شود .در این مورد مطالب زیر که توسط رئیس مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی در مرداد ماه
 1394بیان شده است ،به خوبی گویای واقعیت موجود است:
" چالش اصلی ایران در زمینه تولیدات علمی کاربردی شدن آنها در بخشهای صنعتی است .د رحال حاضر در ایران از هر
 800مقاله ،یک مقاله کاربردی می شود ،در حالیکه در کشور ژاپن این نسبت یک به پنج و در آلمان یک به دوازده است".
مدیریت بحرانها و وقایع غیر مترقبه :در سالهای اخیر کشور ایران با حوادث غیر مترقبه زیادی مانند زلزله غرب
کشور ،آتش سوزی و تخریب ساختمان پلاسکو ،و سیل فراگیر در استانهای مختلف مواجه شده است .در اینجا می توان از
طریق جمع آوری و مستندسازی درس آموخته های حاصل شده از طریق ارزیابیهایی که به وسیله کارشناسان و متخصصین
مربوطه انجام می شود و ترکیب آنها با تجارب و درس آموخته های دیگر کشورها در حوزه های مربوطه ،ظرفیت جذب
کنندگی مورد نیاز جهت مدیریت بهینه این بحرانها و وقایع غیر مترقبه را ارتقاء داد .البته ،همانطور که در شکل  4و شکل 5
مشخص است ،جمع آوری و مستندسازی درس آموخته ها ،به تنهایی منجر به کاهش صدمات و خسارات احتمالی نخواهد شد
و نیاز است که از طریق ایجاد و مدیریت سیستمی یکپارچه شامل درس آموخته ها ،ریسک ،و تغییرات ،و همچنین ،تهیه و
اجرای برنامه های بهبود فرآیند و پروژه های بهبود ،ساختارها و سیستمهای مدیریتی موجود بهبود پیدا کنند تا از طریق تدوین
قوانین و مقررات اثربخش و نظارت بر اجرای دقیق و کامل آنها ،خطاهایی که موجب وقوع حوادث و یا افزایش صدمات و
خسارات ناشی از آنها شده است تکرار نشوند و از وقوع حوادثی مانند آتش سوزی و تخریب ساختمان پلاسکو اجتناب گردد و یا
آسیبهای حاصل از وقایعی مانند زلزله کرمانشاه و سیل به وقوع پیوسته در استانهای سراسر کشور کاهش یابد.
اهمیت رشد و توسعه شركتهای خصوصی واقعی :همانطور که در بخش قبل بیان شد ،یکی از موانع تکمیل چرخه
های یادگیری ،عدم توجه کافی و یا عدم پذیرش زمانبر بودن فعالیتهای و فرآیندهای مورد نیاز جهت افزایش ظرفیت جذب
کنندگی بالفعل و بالقوه توسط مدیران و تصمیم گیران سازمانها (به ویژه مدیران شرکتهای دولتی و نیمه دولتی) است که در
قسمتهای مختلف شکل  4به عنوان پدیده "تأخیر" به آن پرداخته شده است .نگارنده طی سالها فعالیت در بخشهای طراحی،
اجرا ،و دفتر مدیریت پروژه شرکتهای نیمه دولتی فعال در پروژه های فولاد سازی و نفت و گاز ،با نمونه های متعددی مواجه
شده است که در آنها مدیران سازمان به دلیل عدم توجه به پدیده "تأخیر" و تعجیل در تکمیل و اتمام برنامه های بهبود
فرآیند و پروژه های بهبود ،پیش از اتمام دوره مدیریتی خود موجب بروز تنش و کشمشهای شدید بین افراد و بخشهای مختلف
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سازمان شدند و علاوه بر اتلاف منابع ،هدر رفتن تلاشها ،و کاهش روحیه کنشگری و کاوشگری افراد مستعد سازمان ،حمایتها و
فرصتهای موجود برای ارتقا ء قابلیتهای سازمان و بهبود ساختار و سیستمهای آن ،از دست رفت .به نظر می رسد ،با توجه به
تجارب کسب شده در بسیاری از کشورهای دنیا ،یکی از مهمترین و کاربردی ترین راهکارهای پاسخگویی به این چالش ،کاهش
تصدی گری دولت در زمینه امور تولیدی و شرکت داری ،و برنامه ریزی صحیح و اصولی جهت حمایت از رشد و توسعه
شرکتهای خصوصی واقعی (و نه نیمه دولتی) است تا مدیران و تصمیم گیران آنها بدون دغدغه و نگرانی ناشی از احتمال کوتاه
بودن دوره مدیریت خود ،به هنگام تدوین استراتژیها ،اتخاذ رویکردها ،و اخذ تصمیمات با مد نظر قرار دادن منافع بلند مدت
سازمان ،فرصت و امکان تکمیل چرخه های یادگیری (ظرفیت جذب کنندگی بالقوه و بالفعل) را فراهم آورند.

 -3جمع بندی و نتیجه گیری
در این مقاله ،با استفاده از پویایی شناسی سیستمها و با کمک مفاهیم یادگیری سازمانی ،مدلی یکپارچه خلق شد که
چرخه های علت و معلولی تشک یل دهنده آن ،مسیرهایی را نشان می دهند که نیاز است طی شوند تا همزمان با انجام کارهای
روتین و روزمره مبتنی بر پایه دانش اولیه حاصل از یادگیریهای قبلی ،امکان ارتقاء ظرفیت جذب کنندگی بالقوه و بالفعل و
دستیابی به یادگیریهای جدید فراهم شود .سپس ،چالشهایی که به هنگام طی کردن این مسیرها رخ خواهد داد و مانع تکمیل
چرخه های یادگیری می شوند ،شناسایی شده و با کمک مفاهیم تفکر سیستمی مانند "تأخیر" و "پیشخوران و پسخوران"
تحلیل گردیدند و پیشنهادهایی جهت پاسخگویی به چالشها و موانع شناسایی شده ارائه شد .این مدل تصویری یکپارچه از
چرخه های شامل فعالیتها و فرآیندهای درون سازمان در اختیار مدیران قرار می دهد که به کمک آن می توانند بین تلاشهای
مورد نیاز جهت انجام کارهای روتین و روزمره بوسیله توانمندیهای حاصل از یادگیریهای قبلی و کوششهای ضروری برای ارتقاء
قابلیتها از طریق حصول یادگی ریهای جدید ،توازن برقرار کنند و با اجتناب از تکرار خطاهای گذشته (از طریق ایجاد و مدیریت
یکپارچه سیستمی شامل درس آموخته ها ،ریسکها ،و تغییرات) منابع کمیاب سازمان را به بهترین شکل ممکن در راستای
حرکت به سوی رشد و توسعه و خلق ارزش و مزیت رقابتی پایدار بکار بگیرند.
سخن پایانی اینکه ،امید است که مدیران سازمانها با فراگیری و بکارگیری مفاهیم یادگیری سازمانی و پویایی شناسی
سیستمها و تقویت قابلیت و توانمندی خود در زمینه تفکر سیستمی ،با اخذ تصمیمات اثربخشتر و خردمندانه تر ،زمینه رشد و
توسعه پایدار شرکتها و سازمانها را فراهم کنند.
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پیشبینی بهای تمام شده خدمات بانکی با استفاده از پویاییشناسی سیستم
آمنه خدیور *،1و الهام

امینی2

دانشگاه الزهرا،
دانشگاه الزهراlhamamini@gmail.com ،
khadivar@alzahra.ac.ir

چکیده
رشد سازمان ها در دنیای رقابتی امروز نیازمند اتخاذ استراتژیهای مناسب در جهت افزایش کیفیت خدمات و محصولات و
کاهش هزینه است .برای رسیدن به این هدف در اختیار داشتن اطلاعات مربوط ،به موقع و قابل قبول در زمینه بهای تمام
شده خدمات و محصولات اهمیت بسزایی دارد .در این مقاله مدلی برای محاسبه بهای تمام شده خدمات بانکی مبتنی بر
هزینه یابی بر مبنای فعالیت ،طراحی و ارایه می گردد .با توجه به محیط پویای کسب و کار و در نظر گرفتن بانک به عنوان
یک سیستم پیچیده ،از متدولوژی پویاییشناسی سیستمها جهت مدلسازی استفاده شده است .در این پژوهش مدلهای
تفضیلی مربوط به دو محصول انتخاب شده جهت مطالعه یعنی محصول مضاربه و محصول سپرده طراحی شده است .سپس
نمودارهای علت و معلولی و نرخ و حالت آنها رسم شده و تحت سناریوهای پیشنهادی بررسی می گردند.
نتایج شبیه سازی نشان می دهد سیاستگذاری عمومی بانک برای کاهش قیمت تمام شده محصولاتش می تواند ترکیبی از
بازمهندسی فرایندها و بعد سیستماتیک کردن آن ها باشد.
واژههای كلیدی :سیستم داینامیک ،نرمافزار ونسیم ،رویکرد هزینهیابی بر مبنای فعالیت ،نمودار علت و معلولی ،نمودار
نرخ و حالت

 -1مقدمه
با رشد و تغییرات سریع تکنولوژی ،سازمانها با چالشها و تحولات زیادی روبهرو شدند .در این میان درک صحیح این
تحولات و فراهم ساختن زمینه برای استفاده از این موقعیتها اهمیت زیادی دارد .در چنین شرایطی مدیران باید با داشتن یک
بینش وسیع ،تدابیر و مقدمات مورد نیاز را جهت استفاده از این موقعیتها فراهم کنند .یکی از زمینهها برای استفاده از این
موقعیتها برای شناخت تحولات آینده سازمانها و چگونگی عملکرد آنها در اختیار داشتن اطلاعات مربوط ،به موقع و قابل
قبول است .برای دسترسی به این هدف باید سازههای موثر بر تحولات آینده سازمانها و شناسایی و استرتژی لازم برای تطبیق
با آنها فراهم گردد .رویکردهای نوین ،مبتنی بر خلق ارزش و کاربست تکنیکهای مرتبط با تولید ،تدارک و ارائه اطلاعات مورد
نیاز مدیران برای تصمیمگیری در شرایط مذکور است .از جمله مهمترین این اطلاعات ،بهای تمام شده بهعنوان یکی از مولفه-
های مهم ،مثلث بقا است تا بتوان هزینهها را مدیریت نمود .هزینهیابی مبتنی بر فعالیت از ابزارهای کارآمد مدیریت هزینه است

 1و * دانشیار گروه مدیریت ،دانشگاه الزهرا
 2کارشناس ارشد مدیریت ،دانشگاه الزهرا
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که می تواند جهت محاسبه و ارائه بهای تمام شده دقیق از یک طرف و کمک به شناسایی فعالیتهای فاقد ارزش از طرف دیگر
سودمند باشد (رهنمای)1011،
سالومنز و استاباس ( )1693معتقد بودند که استفاده از سیستمهای سنتی نه تنها پاسخگوی احتیاجات مدیران نیست،
بلکه استفاده از اطلاعات آنها سبب گمراهی و عدم تصمیمگیری صحیح میشود .این نارساییها و افزایش رقابت جهانی که به
امر دسترسی به اطلاعات سریع و به موقع اهمیت زیادی بخشیده است ،منجر به پیدایش شیوه جدیدی برای هزینهیابی موسوم
به هزینهیابی بر مبنای فعالیت گردید .این سیستم در مقایسه با سیستمهای سنتی هزینهیابی به دلیل استفاده از مبناهای
تسهیم هزینه متناسب با هر فعالیت ،به راحتی قادر به محاسبه و سنجش تأثیر روشهای نوین در محاسبه بهای تمام شده
خدمات میباشد .علاوه بر این ،سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ،فلسفه نوین مدیران را که ارائه خدمات بهتر توأم با هزینه
پایینتر میباشد ،مد نظر قرار میدهد(.نمازی )101۱ ،با توجه به اهمیت این بحث تا کنون پژوهش های زیادی در خصوص
هزینه یابی بر مبنای فعالیت صورت گرفته است که هریک از جنبه ای موضوع را مورد بررسی قرار داده اند .گوناسکران()1611
به بحث در مورد مسایل مربوط به اجرای هزینهیابی مبتنی بر فعالیت در تولید پرداخت و نشان داد افزایش آگاهی در مورد
هزینه یابی بر مبنای فعالیت چهارچوب مناسب برای مدیریت بهرهوری و کیفیت را تسهیل میکند .در پژوهشی دیگر اسپدینگ
وکیوسان ( )1666شرح دادند که چگونه شبیه سازی رویداد گسسته ممکن است برای ارزیابی هزینه یابی بر مبنای فعالیت
سیستم های تولیدی به کار برده شود.یافته های این پژوهش حاکی از اهمیت هزینه یابی بر مبنای فعالیت نسبت به روش
هزینه یابی سنتی است .گوپتا،گالووی ( )2330نشان دادندکه چگونه یک سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت/مدیریت میتواند
به عنوان یک سیستم اطلاعاتی مفید برای حمایت از فرایندهای مؤثر عملیات تصمیمگیری بهکار رود .عبدل و عبدالهی()2331
میزان عملیاتی بودن هزینهیابی بر مبنای فعالیت را بررسی نمودند .آنها بیان داشتند در زمینه رقابت در قیمت و کیفیت ،توجه
از استانداردسازی به سفارشیسازی تولیدات و خدمات در حال تغییر است .روش هزینه سنتی غیرمتداول و غیرقابل استفاده
شده است؛ زیرا هزینههای مختلف به خصوص هزینههای سربار به طور نادرست به تولیدات و خدمات اختصاص داده میشود.
چی ( )2311نشان می دهد هزینه یابی بر مبنای فعالیت رویکردی استراتژیک برای افزایش تصمیمات مدیریتی و رقابتی است.
مایاکی ( )2311نشان میدهد هزینهیابی مبتنی بر فعالیت میتواند به عنوان شیوه هزینهیابی موثر در بانک اجرا شود.
در اغلب تحقیقات صورت گرفته در مدلسازی بهای تمام شده ،فعالیت که عنصر اصلی ایجاد کننده هزینه است بدون
تغییر درنظر گرفته می شود و به این موضوع توجه نمی شود که این محرک در طول زمان پویا بوده و تغییر میکند .این خود
دلیلی است که این پژوهش به شکاف موجود در در تحقیقات گذشته پرداخته و با درنظر گرفتن تغییرات هزینهها در طول زمان
از روش سیستم داینامیک برای مدلسازی بهای تمام شده استفاده می شود .در این پژوهش از داده های گروه مالی بانک تجارت
مربوط به سال  1061-1063استفاده شده است.
در ادامه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته خواهد شد .سپس روش استفاده شده معرفی و مدل ارایه می گردد.
پس از اعتبارسنجی و بررسی سناریوهای در نظر گرفته شدهُ ،نتایج تحلیل و پیشنهادات مطرح می گردد.

 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
گوناسکران( )1611به بحث در مورد مسایل مربوط به اجرای هزینهیابی مبتنی بر فعالیت در تولید میپردازد.یافته های
این پژوهش حاکی از آن است که افزایش آگاهی در مورد هزینه یابی بر مبنای فعالیت چهارچوب مناسب برای مدیریت بهره-
وری و کیفیت را تسهیل میکند.
شاپیرو( )1666به بررسی ارتباط بین مدلهای دادهمحور برای تجزیه و تحلیل برنامههای استراتژیک یک شرکت که از
هزینهیابی بر مبنای فعالیت استفاده میکند ،و برنامه ریزی ریاضی و دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت می پردازد و به ارائه کاربرد
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این مدل ها در برنامه ریزی زنجیره تأمین در یک کارخانه مواد غذایی چندملیتی ،یک شرکت مواد شیمیایی خاص و یک
شرکت عمده فروشی/خرده فروشی می پردازد.
اسپدینگ وکیوسان( )1666شرح میدهند که چگونه شبیه سازی رویداد گسسته ممکن است برای ارزیابی هزینه یابی بر
مبنای فعالیت سیستم های تولیدی به کار برده شود.یافته های این پژوهش حاکی از اهمیت هزینه یابی بر مبنای فعالیت
نسبت به روش هزینه یابی سنتی است.
گوپتا،گالووی ( ) 2330نشان دادندکه چگونه یک سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت/مدیریت میتواند بهعنوان یک
سیستم اطلاعاتی مفید برای حمایت از فرایندهای مؤثر عملیات تصمیمگیری بهکار رود .در این پژوهش بهمنظور بحث در مورد
مفاهیم مدیریتی برای عملیات مختلف تصمیمگیریهای مدیریت مربوط به برنامهریزی و طراحی محصول ،کنترل و مدیریت
کیفیت ،مدیریت موجودی ،مدیریت ظرفیت و مدیریت نیروی کار ،یک چارچوب مفهومی ،یعنی ششگوشه عملیاتی را پیشنهاد
داده شده است .در این پژوهش سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت/مدیریت ،بهعنوان عاملی توانمندساز در بهبود عملیات
تصمیمگیری ،نشان داده شده است و بیان می دارد این سیستمیک مدیر عملیات را قادر به افزایش کیفیت فرایند تصمیمگیری
میسازند.
هامبرگ ( )2332یک محرک هزینه مبتنی بر موجودی اوراق بهادار ،ناهمگنی تقاضا که توسط سهام ایجاد شده را
مطالعه میکند .این مقاله از شبیهسازیها و برنامه مختلط عدد صحیح به منظور تجزیه و تحلیل میزان بهینگیهای ایجاد شده
توسط روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفاده مینماید .سپس ،این محرک ناهمگن برای متناسب نمودن تمام هزینهها با
توجه به منابع سربار انعطافناپذیر مورد استفاده قرار میگیرد .یکی از یافتههای اصلی این است که چنین محرک ناهمگنی،
کیفیت هزینه یابی بر مبنای فعالیت اکتشافی را بهطور قابل توجهی بهبود میبخشد.
ویرا و هاسکین()2331به بررسی پیادهسازی هزینه یابی مبتنی بر فعالیت در بانکی در پرتغال می پردازند .این تحقیق
تاکید میکند که حسابداری در سازمانها به میزانی که مردم دربارهاش میگویند و مینویسند ،مشهودتر و قابل درکتر شده
که برایش اهمیت دارد .هزینه یابی مبتنی بر فعالیت به عنوان سیستمی که میتواند اطلاعات مرتبطی فراهم آورد شناخته شده
و با حوزه منحصر به فرد بخش حسابداری ،بر مرزهای حسابداری غلبه کرده است.
ستینا و مایکل( )233۱به بررسی استراتژیهای هزینهای در بازاریابی بانکی می پردازند .آنها بیان می دارند برای بانک،
قیمت خدمات یکی از عناصر بازاریابی است .قیمتها بایستی همیشه در مطابقت با سایر عناصر بازاریابی (تولید ،مکان و
پیشرفت) باشد و کاملا نباید به عنوان مساله مالی در نظر گرفته شود .ضرورتا بازاریابی ،بازار را از دید مشتری ارزیابی میکند.
بنابراین درک قیمت توسط مشتری بسیار انتقادیتر و مهمتر از سایر هزینههای توسعه یا سود محقق شده است.
عبدل و عبدالهی( )2331میزان عملیاتی بودن هزینهیابی بر مبنای فعالیت را بررسی می کنند .آنها بیان می دارند در
زمینه رقابت در قیمت و کیفیت ،توجه از استانداردسازی به سفارشیسازی تولیدات و خدمات در حال تغییر است .روش هزینه
سنتی غیر متداول و غیرقابل استفاده شده است؛ زیرا هزینههای مختلف به خصوص هزینههای سربار به طور نادرست به
تولیدات و خدمات اختصاص داده میشود.
مایاکی ( )2311اجرای هزینهیابی مبتنی بر فعالیت در اولین بانک پی-ال-سی داخلی از سه شعبهای که از شیوه غیر
احتمالی به عنوان براورد نمونه استفاده میکند و نشان می دهد که هزینهیابی مبتنی بر فعالیت میتواند به عنوان شیوه هزینه-
یابی موثر در بانک اجرا شود.
هزارد( )2311به بررسی تغییرات سازمانی و مبانی هزینهیابی بر مبنای فعالیت در بانکهای بریتانیا می پردازد و نشان
میدهد که سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت پاسخدهنده و همچنین تسهیلکننده تغییر سازمانی ،در نهایت کمککننده به
درک و فهم مفهوم هزینه و ایجاد دیدهای جدید در رابطه با هزینه در بخش تسویه بوده است.
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لیانیج و همکاران( )2312-2312پیادهسازی مبانی هزینهیابی بر مبنای فعالیت را در بانک مرکزی کشوری در جنوب
آسیا مورد مطالعه قراردادند .مطالعه نشان داد که انتصاب مسئول جدید در سال  2339مهمترین عامل در جهت حرکت به
سوی روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت بوده است .سپس از طریق اوراق ضبط زمان ،فعالیت بررسی هزینه هر دپارتمان دنبال
و ابتکارات بسیاری برای اصلاح سیستم هزینه یابی انجام شد که این را به سمت سیستم هزینه یابی زمانمدارتر سوق داده
است.
رانک( )2310به بررسی هزینه ها در سیستم بانکی پرداخت .نتایج حاصل از تحقیق او نشان می دهد مسائل قیمت
خدمات ارائه شده توسط بانکها به دلیل تاثیرگذاری بر رضایت مشتریان و سوددهی برای شرکتها حائز اهمیت است و قیمت-
ها برای محصولات بانکی نقش اساسی در ملاحظات تعویض بانکها بازی میکنند .با لحاظ این وضعیت ،سیاست قیمتگذاری
خدمات ممکن است از طریق افزایش سوددهی و رضایت مشتریان ،مزیتهای رقابتی بلند مدت و کوتاه مدت ایجاد کند.
منریکوزا،کولومینا و ویلارینو ( )2312با هدف ،تجزیه ،تحلیل و ارزیابی تاثیر ،نفوذ و ویژگیهای هزینههای مبنی بر
فعالیت به مطالعه توصیفی شرکت کوچک و متوسط پرداختند .نتایج نشاندهنده نفوذ کم این سیستم در شرکت هایی است
که به دلیل عدم آگاهی ،از سیستم های سنتی استفاده میکنند .در نهایت این شرکت ها سازگاری و سودمندی این روش را
تشخیص میدهند.
آذر ،خدیور( )1061با توجه به پیچیده بودن نحوه انتساب فعالیتها به منابع و مشخص کردن سهم محرکهاى منبعى ،یک
الگوی شبکه عصبی برای تخمین روابط فعالیت -هزینه در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد ارائه دادند .در این پژوهش معمارى
خاص شبکه پی شنهادى (معمارى چندلایه پیشخور با ارتباطات پرشى) باعث شد تا علاوه بر پیشبینى هزینه ،مقدار سهم
محرکهاى منبعى نیز از مدل قابل استخراج باشد .نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که الگوى پیشنهادى براى
مقدار محرکها با نتایج نظرسنجى از خبرگان براى محرکهاى منبعى ،اختلاف قابل قبولى را نمایش می دهد.
 2-1برخی مفاهیم هزینه یابی بر مبنای فعالیت
 2-1-1هزینهیابی
هزینهیابی فرآیندی است که به وسیله آن هزینههای ستادی به محصولات نهایی تعلق میگیرد .در این فرآیند هزینههای
کل هر سازمان برای تولید محصولات آن به نحوی اختصاص مییابد که پاسخگوی هزینه واقعی ارائه یا تولید هر محصول باشد
(رهنمای.)1011،
هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستمهای نوین هزینهیابی محصول و خدمات است که با بررسی فعالیتهایی که
مستقیما در فرآیند عملیاتی دخالت دارند ،به ارایه اطلاعات دقیق بهای تمام شده میپردازد .این سیستم درصدد محاسبه
هزینههای محصولات و خدمات از طریق تسهیم هزینهها مطابق با میزان استفاده آنها از منابع است .اکثر کاربردهای این
سیستم هزینه یابی به منظور تعیین دقیق و صحیح هزینه محصولات بر روی محیط تولیدی تمرکز دارند؛ با این وجود بسیاری
از صنایع خدماتی از جمله لجستیک و پشتیبانی ،در چند سال اخیر شروع به اجرای این سیستم نمودهاند .بانکها و موسسات
مالی و اعتباری دارای سابقه طولانی از هزینه یابی بر مبنای فعالیت در جهت تایید نمودن سرمایهگذاری در ماشینهای
خودپرداز و رضایت مشتریان ،بیشتر از این سیستم استفاده نمودهاند.
 -2-1-2فعالیتها و هزینههای آن
در تولید و تجارت هر عملی که به منظور تولید ،توزیع و ارائه خدمات انجام شود و ماهیت تکراری در انجام وظایف فوق
داشته باشد ،کار یا فعالیت نامیده میشود .به عبارت دیگر مجموعه اقدامات انجام شده ،فعالیت تعریف میشود .در شناسایی
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فعال یت بر اساس سلسله مراتب هزینه یابی بر مبنای فعالیت با به طبقه بندی هزینه ها در چهار سطح هزینههای مربوط به
سطح واحد محصول ،گروه محصولات ،پشتیبانی محصولات و هزینههای امکانات پشتیبانی توجه نمود.
 -2-1-۳محرکهای هزینه
در روش سنتی ،محرک های هزینه مرتبط با حجم نظیر مقدار تولید ،ساعت کار مستقیم و ساعت کار ماشینآلات را تنها
عواملی میدانستند که باعث رخداد هزینه میشود .اما در روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت نه تنها محرکهای هزینه مرتبط با
حجم مهم در نظر گرفته میشوند ،بلکه محرکهای هزینه مرتبط با فعالیتها نیز دارای اهمیت میباشند .به عبارتی برداشت
جدید از محرک های هزینه ارائه گردید که عبارت است از :محرکهای هزینه مشخصه یک رویداد یا فعالیت است که منجر به
وقوع هزینه میشود.
 -2-1-۴هزینهیابی بر مبنای فعالیت در صنعت بانکداری
در بانکداری هزینه یابی بر مبنای فعالیت بیانگر سیستمی برای محاسبه هزینه کالاها و خدمات تا زمانی که هزینه مؤلفه-
ها با فعالیتهای مرتبط جهت ارتقاء مدیریت و فروش کالا افزایش مییابد ،است .در بانکداری اطلاعات دریافتی با توجه به
مفهوم هزینهیابی بر مبنای فعالیت مهم برای برخی از حوزهها عبارت است از ،تصمیمگیری درباره هزینه خدمات بانکی ،جز به
جز کردن هزینه خدمات بانکی ،کارایی فرآیندهای بانک با تجزیه و تحلیل اطلاعات و تصمیمات و محاسبه سودآوری منابع
هزینههای تولید .اطلاعات در مورد سودآوری خدمات ،اساس تصمیمگیری در مورد ایجاد خدمات یا سودمندی از نظر تجزیه و
تحلیلها است (ناظمی.)1061 ،
 -۳روششناسی
در این مقاله از دادهها جهت توصیف و تصمیمگیری درباره شرایط موجود استفاده میکنیم ،از نقطه نظر گردآوری دادهها،
این پژوهش از نوع توصیفی است .اطلاعات مورد استفاده دادههایی است که از بانک تجارت گردآوری شده است و مربوط به
سال  1063می باشد .از این داده ها جهت استخراج رفتار واقعی متغیرها و نیز تست مدل و نتایج شبیه سازی استفاده شده
است .از روش تحقیق پویایی سیستم به منظور بررسی و مطالعه انواع سیستمهای بازخوردی همانند سیستمهای موجود در
حوزه کسبوکار و سایر سیستمهای اجتماعی استفاده میشود .در این روش تحقیق از مدلسازی به عنوان یکی از ابزارهای
علمی و رایج برای بررسی و حل مسائل استفاده میشود
در این مقاله برا اساس فرایند پنج مرحله ای استرمن در گام اول تعریف دقیقی از مسأله صورت می گیرد ،متغیرهای مدل
تشریح و مرز سیستم مشخص می شود .در گام بعدی مدل علت و معلولی و فرضیات دینامیکی مدل تشریح می شوند .در گام
سوم مدل نرخ و حالت تعبیه می شود و فرمولاسیون در نرم افزار انجام می شود .پس از اعتبارسنجی ،مدل تحت سیاست های
مناسب شبیه سازی می شود و در نهایت بهترین سیاست ها در جهت بهبود اهداف مسأله ارزیابی و تدوین میشوند
(استرمن.)2333،
 -1-۳ت عریف مسأله و تشریح متغیرهای استفاده شده در مدل بر مبنای انواع عملیات بانکی
همان طور که بیان شد بهبود کیفیت خدمات همراه با کمترین هزینه از عوامل موفقیت و اهداف انواع سازمان های تجاری
و خدماتی و از جمله بانک ها است .بر مبنای مطالعات صورت گرفته سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت می تواند نقش
بسزایی در تعیین هزینه های واقعی هر خدمت ارائه دهد .از مهم ترین عملیات بانکی جمعآوری ،جلب و جذب انواع سپردهها و
تخصیص آن برای تامین نیازهای مالی فعالیتهای گوناگون اقتصادی است .به عبارت دیگر ،بانکها واسطه بین سپردهگذاران و
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متقاضیان تسهیلات هستند و با استفاده از منابع خود و سپردههای مردم مبادرت به اعطای تسهیلات مورد نیاز متقاضیان می-
کنند .از این رو مجموعه فعالیتهای نظام بانکی به دو دسته تقسیم میشوند ،که عبارتند از :تجهیز منابع شامل جمعآوری
وجوه اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت سپرده در بانک را جذب و جلب منابع بانک گویند .انواع سپرده عبارتند از :سپرده
قرض الحسنه و سپرده سرمایه گذاری و تخصیص منابع شامل اعطای تسهیلات تحت عناوین مضاربه ،قرضالحسنه ،مشارکت
مدنی ،مشارکت حقوقی ،سرمایه گذاری مستقیم ،مزارعه ،مساقات ،فروش اسقاطی ،اجاره به شرط تملیک ،سلف ،دین و جعاله
میباشد.
برای تعیین خروجی ،سرفصلهای هزینه مورد استفاده توسط سیستمهای مالی بانک تجارت بررسی شده و تعدادی از آن-
ها برای مطالعه انتخاب شدند .این سرفصلهای هزینه به دلایل مختلفی انتخاب شدهاند .برای مثال با توجه به این که بانک از
نوع سازمانهای خدماتی میباشد ،هزینههای پرسنلی و اداری بخش زیادی از هزینههای کل را به خود اختصاص میدهند .لذا
به علت اهمیتشان به عنوان منبع یا خروجی انتخاب شدند .همچنین تعیین رابطه بین فعالیتها و منابع در صورتی مشکلساز
و پیچیده است که این هزینهها ماهیت غیر مستقیم داشته باشند .لذا از مدل انتظار میرود تا بتواند مقدار محرکهای منبعی را
در این موارد تعیین کند .بنابراین هزینههای انتشارات و تبلیغات ،انرژی ،ارتباطات و مخابرات ،اجاره ،هزینه مواد مصرفی و لوازم
و هزینه خدمات قراردادی نیز انتخاب شدند
 -۳-2نمودار علت و معلولی و فرضیه دینامیکی تحقیق
در نظام قیمت تمام شده با رویکرد پویا ،مهمترین متغیرهای دورنزا عبارتند از هزینه هر کدام از فعالیتها ،هر کدام از
سرفصلهای هزینهها ،هزینه تمام شده فعالیتها ،قیمت تمام شده یک واحد فعالیت ،هزینه تمام شده محصولات/خدمات و
قیمت تمام شده یک واحد محصول/خدمت .از آنجایی که همه متغیرهای نامبرده در طول زمان تغییر میکنند ،رفتار این
متغیرها در طول دورهه ای مختلف از پویایی برخوردار است .از طرف دیگر نحوه تاثیر و تاثر متغیرها بر یکدیگر به شرح شکل 1
است .همانطور که در شکل  1دیده میشود ،وقتی هر کدام از هزینههای نیروی انسانی ،هزینه فناوری اطلاعات ،هزینه
انتشارات ،هزینه انتشارات و تبلیغات ،هزینه اجاره و ساختمان ،هزینههای اداری ،هزینه انرژی و هزینههای اداری افزایش یابند،
در این صورت سهم هر کدام از فعالیتها از این هزینهها افزایش مییابد .با افزایش سهم فعالیت از هزینهها ،در ادامه هزینه
تمام شده فعالیتها افزایش مییابد .با افزایش هزینه فعالیتها ،سهم فعالیتها از هزینه محصول/خدمت نهایی افزایش مییابد.
با افزایش سهم هزینه محصول از قبل هر فعالیت در نهایت هزینه تمام شده محصول/خدمت افزایش یافته و در نهایت منجر به
افزایش قیمت تمام شده هر واحد محصول میگردد .روابط علت و معلولی توضیح داده شده در قالب نمودار کلی شکل 1قابل
نمایش است که میتوان آن را برای هر کدام از محصولات و فعالیتهای بانکی تعمیم داد.
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شکل  .1نمودار علت و معلولی سهم فعالیت از هزینه نیروی انسانی

 -۳-۳ترسیم نمودار انباشت و جریان برای قیمت تمام شده محصولات /خدمات بانکی
همان طور که در شکل 2دیده می شود ،نمودار کلی نرخ و حالت مربوط به سیستم پویای قیمت تمام شده ارائه شده است.
متغیرهای هزینه فعالیت ،هزینه کل و هزینه محصول /خدمت به عنوان متغیرهای حالت در نظر گرفته میشود .واحد کلیه این
متغیرها از جنس قیمت است .متغیرهای محرک فعالیت و محرک محصول و نرخ افرایش هزینهها به عنوان متغیرهای نرخ در
نظرگرفته شدهاند .متغیرهای تعداد خدمت ارائه شده و قیمت واحد محصول/خدمت نیز به عنوان متغیرهای کمکی در نظرگرفته
شده است .بعد از مدل کلی ،مدلهای تفضیلی مربوط به دو محصول انتخاب شده جهت مطالعه یعنی محصول مضاربه و
محصول سپرده ،طراحی شده است.که از همین منطق کلی تبعیت میکنند.

شکل .2نمودار كلی نرخ و حالت مربوط به سیستم پویای قیمت تمام شده
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 -۳-۴مدل انباشت و جریان قیمت تمام شده برای محصول مضاربه
محصول مضاربه از حوزه تخصیص انتخاب شده و فعالیتهای مرتبط با آن عبارتند از صدور مضاربه ،بازپرداخت ،تسویه
مضاربه و وصول مطالبات .همانطور که در شکل 0دیده میشود ،هزینه تمام شده این فعالیتها به عنوان متغیرهای حالت در
نظر گرفته شده و این هزینه از طریق متغیرهای محصول به متغیر حالت دیگری به نام هزینه تمام شده مضاربه اتصال دارند.
متغیرهای نرخ موجود در این مدل ،محرکهای فعالیت و محرکهای محصول به ازای فعالیتهای منتخب هستند که برای
فرمولنویسی مقدار آنها از اطلاعات اخذ شده از بانک تجارت استفاده شده است .تعداد کل مضاربههای صادر شده در بانک و
مقدار هزینهها در ابتدای دوره نیز از بانک اخذ شده و در مدل قرار داده شده است.

شکل .۳نمودار نرخ و حالت محصول مضاربه
به منظور خلاصه نویسی و حجم بالای روابط از ارائه مدل قیمت تمام شده برای محصول سپرده و مدل قیمت تمام شده برای
فعالیت صدور مضاربه اجتناب شده است.برخی از مهمترین روابط استفاده شده در مدل در پیوست ارائه شده است.
 -۳-۵اعتبارسنجی مدل
پس از ارائه مدل تست کفایت مرزهای مدل نشان داد در مدلهای طراحی شده تا متغیرها درونزا هستند و در مدل
قیمت تمام شده محصول/خدمت و قیمت تمام شده فع الیت هیچ متغیری که از خارج بر مدل تاثیر بگذارد ،وجود نداشته و لذا
مرزهای مدل بسته هستند .تست ساختار نشان داد رفتار متغیرهای تعریف شده برای تصمیمگیری مدیران و تاثیر آنها روی
رفتار مدل کاملا در مراحل بحرانی با واقعیت تطبیق داشته و این موضوع از رفتار مدل در این مواقع و همینطور با نظرسنجی از
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خبرگان بانک به تایید رسیده است .در تست حالت حدی رفتار متغیرها در حالت حدی مورد بررسی قرار گرفته شد و منفی
نشدن متغیرهای حالت و جهت حرکت اطلاعات و مواد بر اساس مفروضات مدل مورد توجه قرار گرفت .همچنین برای
جلوگیری از رفتار غیرمنطقی متغیرها در حالتهای حدی ،بینهایت ظرفیتها برای متغیرهای حالت و نرخ تعریف شده است.
تست دیمانسیون به منظور تعیین واحد متغیرها و هماهنگی آنها با واقعیت انجام شد که در مورد متغیرهای مدل انجام شده و
با توجه به وجود ضرایب مورد نیاز مانند ضریب افزایش هزینه ،مقدار محرکها و سهم هزینهها از یک هزینه دیگر کلیه واحد
متغیرها با واقعیت تطابق دارد .در تست بازتولید رفتار نمودار تغییرات هزینههای بانک ،قیمت تمام شده محصولات مضاربه و
سپرده و قیمت تمام شده فعالیتهای منتخب در دادههای واقعی آورده شده و با نمودارهای حاصل از بازتولید رفتار این
متغیرها توسط مدل مقایسه میشود .همانطور که در تحلیل آماری جدول  1نشان داده شده ،هر چند روند نمودارها به
یکدیگر شبیه است اما مدل شبیهسازی شده تنها  ٪21تغییرات نمودار اصلی را پوشش میدهد .اما تحلیل خطا و آمارهها نشان
میدهد که مشکل اساسی در اختلاف فاز بین نمودارها بوده و  ٪19خطاها مربوط به این بخش است .همچنین  ٪19خطاها
مربوط به اختلاف واریانس ها و پراکندگی دو نمودار در نقاط زمانی همسان است .بخش دیگری که جلب توجه میکند ،صفر
بودن سرجمع اختلاف میانگینها در دو نمودار است که نشاندهنده دقت مناسب مدل در این بخش است .البته باید توجه
داشت که این اعداد میانگینی از رفتار نمودارها در کل دوره هستند و در مقاطع زمانی ،خطا شاید به گونه دیگری باشد اما در
کل نمودار اختلاف میانگینها صفر است .در کل به نظر میرسد نمودار شبیهسازی شده توانسته تا حد مطلوبی رفتار نمودار
واقعی را بازسازی نماید؛ هر چند اختلاف فاز و تا حدی تفاوت در میزان پراکندگی وجود دارد.
جدول .1تحلیل آماری اختلافات مقادیر واقعی و مقادیر شبیه سازی شده متغیر هزینه تمام شده مضاربه
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 -۴مدلسازی ،بررسی و تحلیل دادهها
پس از انجام آزمونهای لازم و اطمینان از اعتبار مدل ،در این مرحله شبیهسازی مدلها در یک دوره  13ساله انجام می-
شود .نتایج شبیهسازی برای متغیرهای متخلف مدل در شکل 2رفتار متغیر هزینه تمام شده مضاربه ،شکل 1رفتار متغیر قیمت
تمام شده یک واحد مضاربه ،شکل 9رفتار متغیر هزینه تمام شده فعالیت بازپرداخت و تسویه ،شکل ۱رفتار متغیر هزینه تمام
شده فعالیت صدور مضاربه ،شکل 1رفتار متغیر هزینه تمام شده سپرده قرضالحسنه ،شکل 6رفتار متغیر هزینه تمام شده
فعالیت وصول مطالبات ،شکل 13رفتار متغیر هزینه تمام شده فعالیت افتتاح و بستن حساب ،شکل 11رفتار متغیر قیمت تمام
شده یک واحد سپرده قرضالحسنه ،شکل 12رفتار متغیر هزینه تمام شده ارائه خدمات جانبی و شکل 10رفتار متغیر هزینه
تمام شده فعالیت دریافت پرداخت در ادامه قابل ملاحظه هستند.
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شکل  :۴رفتار متغیر هزینه تمام شده مضاربه

شکل  :۵رفتار متغیر قیمت تمام شده یک واحد مضاربه
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شکل  :1رفتار متغیر هزینه تمام شده فعالیت بازپرداخت و تسویه

شکل :7رفتار متغیر هزینه تمام شده فعالیت صدور مضاربه

شکل  :3رفتار متغیر هزینه تمام شده سپرده قرض الحسنه
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شکل  :1رفتار متغیر هزینه تمام شده وصول

شکل :13رفتار متغیر هزینه تمام شده فعالیت افتتاح و بستن حساب

شکل :11نرفتار متغیر قیمت تمام شده یک واحد سپرده
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شکل  :12رفتار متغیر هزینه تمام شده ارائه خدمات جانبی

شکل  :1۳رفتار متغیر هزینه تمام شده فعالیت دریافت پرداخت

شکل :1۴سناریوی ارتقای بهره وری

همانطور که در نمودارهای فوق دیده میشود ،رفتارهای هزینههای تمام شده و قیمت تمام شده عمدتا از نوع رفتار نمایی
و رفتار هدف جو هستند .در بخش بعد ضمن ارائه سیاستهایی جهت بهبود مدل ،نتایج اعمال آنها را مشاهده و با نتایج مورد
انتظار مقایسه خواهیم کرد و با تعیین برخی متغیرهای کمکی که امکان تغییر مقدار آنها در شرایط واقعی وجود دارد ،اقدام به
تغییر مقادیر آنها می کنیم و اثرات این تغییرات را روی مقادیر و رفتار متغیرهای نتیجه بررسی مینماییم.
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 -۵بررسی سناریوهای مختلف
 -۵-1سناریوی ارتقای بهرهوری
سناریوی اول پیشنهادی عبارت است از سناریویی که در آن فرض میکنیم با ورودیهای یکسان خروجی بیشتری تولید
میکنیم .به عبارت دیگر در عین ثابت ماندن هزینهها ،فعالیتهای بیشتری انجام شده و خدمات بیشتری ارائه میشود؛ لذا به
عنوان سناریوی بهرهوری نام گرفته است .نتایج اجرای این سناریو در شکل 12ارائه شده است .همانطور که ملاحظه میشود،
نمودار قیمت تمام شده محصول در زیر نمودار اصلی قرار گرفت ه و شیب آن کمتر شده است؛ لذا سناریوی موثری بوده که منجر
به کاهش قیمت تمام شده محصول شده است.
 -۵-2سناریوی تعدیل نیروی انسانی
ناریوی دوم پیشنهادی عبارت است از سناریویی که در آن فرض میکنیم که با توجه به اینکه هزینههای نیروی انسانی
سهم عمدهای در کل هزینههای بانک دارد ،هزینههای نیروی انسانی را از طریق تعدیل نیروی انسانی کم کنیم .لذا به عنوان
سناریوی تعدیل نیروی انسانی نام گرفته است .نتایج اجرای این سناریو در شکل 11ارائه شده است .همانطور که ملاحظه می-
شود ،نمودار قیمت تمام شده محصول در زیر نمودار اصلی قرار گرفته و شیب آن کمتر شده است؛ اما تغییرات آن چندان زیاد
نیست چرا که کاهش نیروی انسانی منجر به کاهش حجم یا تعداد محرکهای فعالیتها شده و از طرف دیگر هم منجر به
کاهش تعداد محصول/خدمت نهایی میشود؛ لذا قیمت تمام شده خدمات خیلی پایین نمیآید.

شکل :1۵سناریوی تعدیل نیروی انسانی

 -۵-۳سناریوی مکانیزه شدن فرآیندها
در این سناریو فرض بر آن است که با ارائه سیستمهای جایگزین برای فرآیندهای دستی ،روی به اتوماسیون می آوریم .لذا
سهم استفاده فعالیتها از هزینههای نیروی انسانی کمتر فرض میشود .هزینههای ابتدایی فناوری اطلاعات در ابتدای دوره
مکانیزه شدن بیشتر میشود و متغیر نرخ افزایش هزینههای فناوری اطلاعات هم تغییر کرده و مقدار بیشتری میگیرد .نتایج
اجرای این سناریو در شکل 19نشان داده شده است .همانطور که ملاحظه میشود ،نمودار قیمت تمام شده محصول در زیر
نمودار اصلی قرار گرفته و شیب آن کمتر شده است؛ لذا سناریوی موثری بوده که منجر به کاهش قیمت تمام شده محصول
شده است.
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 -۵-۴سناریوی بازمهندسی فعالیتها و فرآیندها
سناریوی پیشنهادی عبارت است از سناریویی که در آن فرض میکنیم مقدار محرکهای فعالیت و محرکهای محصول از
مقدار جاری کمتر شوند .به این معنی است که با انجام طراحی مجدد در فرایندها و مهندسی مجدد ،آنها را طوری تغییر می-
دهیم که تعداد تکرار لازم برای ارائه یک محصول یا نفر ساعت لازم برای انجام آن فرایند بهبود یابد .نتایج اجرای این سناریو در
شکل های  1۱تا  16ارائه شده است .همانطور که ملاحظه می شود ،نمودار قیمت تمام شده محصول در زیر نمودار اصلی قرار
گرفته و شیب آن کمتر شده است؛ لذا سناریوی موثری بوده که منجر به کاهش قیمت تمام شده محصول شده است.

شکل  :11سناریوی بازمهندسی فعالیت ها و فرایندها ()1

شکل  :17سناریوی مکانیزه شدن فرایندها

شکل :13سناریوی بازمهندسی فعالیت ها و فرایندها ()2

002

SYSTEMDYNAMIC02_026

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109

شکل  :11سناریوی بازمهندسی فعالیت ها و فرایندها ()۳

-1یافته های پژوهش
در این مقاله چهار سناریوی ارتقای بهرهوری ،تعدیل نیروی انسانی ،بازمهندسی فرایندهای کسب و کار و فناوری اطلاعاتی
شدن فرا یندها برای بهبود رفتار سیستم پیشنهاد داده شدند .مقایسه هزینههای نهایی فعالیتها و محصولات در هر یک از این
سناریوها نشان میدهد که این سناریوها سناریوهای موثری هستند؛ چرا که همانطور که در نمودارهای حاصل از شبیهسازی
نشان داده شد ،همگی منجر به روند کاهش در هزینههای نهایی محصول و قیمت تمام شده شدند .اما برای انتخاب بهترین
سناریو ،یعنی سناریویی که بتواند بیشترین میزان کاهش هزینهها را در دوره مشابه به دنبال داشته باشد ،همه سناریوها را با
هم مقایسه میکنیم .برای این منظور هر چهار سناریو در کنار وضعیت مطلوب در دیتاست (بانک اطلاعاتی) نرمافزار فراخوانی
شده است و نمودار مقایسهای برای هزینههای نهایی محصول سپرده به شرح شکل 23ترسیم شده است .تحلیل نمودار نشان
میدهد که سناریوی مکانیزاسیون و نمودار بازمهندسی فرآیندها به میزان قابل توجهی با فاصله زیاد از دو سناریوی دیگر قرار
دارند .یعنی توانستهاند منجر به کاهش هزینه ها شوند .این دو سناریو نسبت به یکدیگر تفاوت چندانی ندارند و لذا نمودار آنها
تقریبا بر هم منطبق شده است .برای اطمینان بیشتر از نتایج سناریوها ،نمودارهای قیمت تمام شده یکی از فعالیتها (افتتاح و
بستن حساب) در شکل 21ترسیم شده است .تحلیل این نمودارها هم نشان میدهند که سناریوی مبتنی بر فناوری اطلاعات و
بازمهندسی سناریوهای بهتری هستند .لذا سیاستگذاری عمومی بانک برای کاهش قیمت تمام شده محصولاتش میتواند
ترکیبی از بازمهندسی فرایندها و بعد سیستماتیک کردن آنها باشد.

شکل :23نمودار مقایسه هزینه تمام شده سپرده برای چهار سناریو
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شکل  : 21نمودار مقایسه هزینه تمام شده فعالیت افتتاح و بستن حساب برای چهار سناریو

-1نتیجه گیری و پیشنهادات
با در نظر گرفتن محیط پویای کسب و کار و همچنین با توجه به اینکه سازمان بانک یک سیستم پیچیده میباشد که
متغیرهای زیادی در آن وجود دارند که از همدیگر تأثیر پذیرفته و بر هم تاثیر میگذارند ،از ابزاری برای مدلسازی محاسبه
بهای تمام شده خدمات بانکی استفاده شد که دربرگیرنده روابط پویا باشد .این در حالی است که در مطالعات انجام گرفته
پیشین ،از رویکرد سیستم داینامیک استفاده نشده بود .با ایجاد سناریوها و سیاستهای مختلف و نیز مقایسه آنها در مدل
ارائه شده ،زمینه تغییر رفتار پیشین فراهم شد که موجب اصلاح مدل گشت .مشخصهای که متدولوژی ارائه شده در این مقاله
را از پژوهشهای قبلی متمایز می سازد ،استفاده از حلقههای بازخورد و در نظر گرفتن متغیرهای جریان و حالت است که در
شناخت رفتار سیستم کمک میکنند .همچنین مهمترین نقطه قوت این مقاله و تحقیق در پویا در نظر گرفتن تمامی متغیرها
دیده شده است .در روشهای دیگر نمیتوان پویایی عوامل را مطالعه نمود .با استفاده از این رویکرد میتوان برای چندین دوره
آینده قیمت تمام شده محصولات را پیش بینی کرد که ابزار قدرتمندی جهت کنترل هزینهها به مدیران بانکها ارائه میکند.
رویکرد پویاییشناسی سیستمها به دلیل رویکرد تحلیلی و انتقادی در فرایند مدلسازی ،درک بهتری از ساختار سیستم فراهم
میکند و مدلهای پویایی سیست م امکان وارد کردن متغیرهای کیفی و کمی را به صورت همزمان درسیستم فراهم میآورد.به
طور خلاصه از جمله موانعی که انجام این پژوهش را با محدودیتهایی مواجه نمود ،عدم وجود دادههای مرجع برای برخی از
متغیرها بود .همچنین مقادیر اولیه متغیرها در واقعیت بر اساس اطلاعات موجود در سازمان مورد مطالعه در ابتدای سال 1063
تعیین شده است و رفتار متغیرها نیز بر اساس اطلاعات موجود در پایگاههای داده سازمان درطی همین سال به دست آمده
است و اینکه تنها از دادههای یک سال مالی استفاده شده است.
با توجه به دستاوردهای این پژوهش پیشنهاد میگردد که با در نظر گرفتن محدودیت منابع و لزوم به کارگیری کارایی و
اثربخشی در ارائه خدمات ،موضوع هزینهیابی خدمات باید در رأس کار مدیران و مسئولین قرار گیرد تا سیستم قادر به صرفه-
جویی در زمینه هزینههای زائد برآید .در این پژوهش سعی شده است یک مدل پویا برای محاسبه بهای تمام شده خدمات
بانکی در بانک تجارت ارائه شود .پس از تهیه مدل که با رویکرد پویایی سیستم تهیه گردید و توسط نرمافزار ونسیم شبیهسازی
کامپیوتری شد ،مدل مورد آزمون قرار گرفت .برای اطمینان از اعتبار مدل با آزمونهای کفایت مرزهای مدل ،ساختار ،حالت
حدی ،دیمانسیون و بازتولید رفتار اعتبارسنجی صورت گرفت .در ادامه پژوهش سناریوهای ارتقای بهرهوری ،تعدیل نیروی
انسانی ،بازمهندسی فرایندهای کسب و کار و فناوری اطلاعاتی شدن فرآیندها برای بهبود رفتار سیستم پیشنهاد شده است.بر
اساس  2سناریو آمده در این پژوهش ،به بانک و کلیه موسسات بانکی پیشنهاد میشود برای کاهش هزینهها (قیمت تمام شده
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محصولات) ،افزایش کارایی و بهبود عملکرد خود از ترکیب سناریوی بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار و سناریوی مبتنی بر
فناوری اطلاعات استفاده کنند.
به منظور پژوهش های آتی ،پیشنهاد می گردد یک سیستم پشتیبان تصمیم بر ای محاسبه بهای تمام شده خدمات بانکی
با استفاده از رویکرد سیستم داینامیک طراحی شود .همچنین علاوه بر دو محصول مضاربه و سپرده میتوان سایر فعالیتها و
محصولات بانکی را نیز در نظر گرفت.
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پیش بینی تغییرات هزینه پروژه های ساخت چند ساله با رویکرد پویایی سیستم
نوید زهدی  ،1محمد علی وحدت

زاد *، 2

دانشگاه یزدnavid_zohdi@yahoo.com ،
دانشگاه یزدmavahdat@gmail.com ،

چکیده
به دلیل وجود ارتباطات پیچیده بین عوامل مختلف در پروژه ،نیاز به درک و شناخت جامع از پروژه میباشد .وجود عوامل
متعدد و ارتباط غیرخطی بین آنها در پروژه و همچنین تاثیرپذیری از تصمیم گیریهای مدیران ،ناکارآمدی رویکردهای
کلاسیک را آشکار نموده است .در سه دهه گذشته ،مطالعات زیادی پیرامون مدیریت پروژه با رویکرد پویایی شناسی
سیستم و با هدف درک پویاییها و تحلیل و بهبود عملکرد پروژه به ویژه پروژه های بزرگ مقیاس انجام گرفته است .هم
اکنون ،مدیریت پروژه یکی از موفق ترین کاربردهای پویایی شناسی سیستم میباشد .پویایی هایی که نمی توانند بطور
شایسته ای توسط ابزارهای سنتی مدیریت پروژه ،کنترل و مدل سازی شوند .تحقیقات و کاربردها ی رایج  SDدر
مدیریت پروژه را می توان در حوزه هایی همچون تحلیل پروژه پس از اتمام برای حل و فصل مناقشات و یادگیری از
تجربیات؛ تخمین زمان و هزینه پروژه و ارزیابی ریسک (مرحله برنامه ریزی)؛ مدیریت تغییر ،مدیریت ریسک و کنترل
پروژه (مرحله اجرا) و آموزش مدیریت پروژه طبقه بندی کرد .در این مقاله به بررسی و مدل سازی پروژه های ساخت و
ساز چند ساله با رویکرد پویایی سیستم با مدلسازی ساختارهای بازخور پایه ای برگرفته از ادبیات موضوع و با لحاظ
نمودن اثر تغییرات و خطاها در پروژه و همچنین شبیه سازی آن با استفاده از نرم افزار  Vensimپرداخته شده است .در
این مسیر تلاش گردیده است تا مدلسازی تا حد امکان منطبق با سیستم واقعی باشد .نتایج مدلسازی ،مشابهت رفتار
متغیرها با ساختارهای واقعی را نشان می دهد.

واژههای كلیدی :مدیریت پروژه ،پویایی سیستم ،شبیه سازی ،مدیریت هزینه ،نرم افزار .Vensim

 -1مقدمه
پروژه ها همواره دارای عوامل پیچیده و پویا می باشند و فرایندهای بازخوردی و روابط غیر خطی را شامل می شوند .اگر
چه مشکلاتی که در حین اجرای پروژه بروز می کنند اساسا پویا هستند اما به عنوان بخشی از پروژه به صورت ایستا به آنها
نگریسته می شود .طبق نتایج بدست آمده تاخیرات برنامه زمانبندی و هزینه های اضافی در پروژه علیرغم پیشرفتهای حاصل
در تکنیکهای مدیریت پروژه عادی و معمولی شده است[1].
رویکردهای کلاسیک ،پروژه را مجموعه ای از کارهای متوالی یا موازی می دانند که با هزینه معین و در زمان مشخص
باید انجام شود .لذا برای تمام مراحل انجام ،برنامه ریزی های دقیقی انجام می دهند و با ابزارهای گوناگون ،سعی در کنترل و

 -1دانشجوی دکترای مهندسی صنایع دانشگاه یزد
 2و * -نویسنده مسئول  :استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد
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اجرای برنامه ها را دارند .در مقابل ،مدیریت پروژه یکی از کاربردهای موفق پویایی شناسی سیستم میباشد .این رویکرد ،با
تبیین نقش هریک از متغیرهای پروژه و بررسی اثرات آن ها ،یک نگاه کل نگر از پروژه ارائه می دهد .بدین وسیله سعی در
فراهم نمودن استراتژی های موثر مدیریتی در شرایط مختلف دارد[2].
مسئله افزایش بیش از برآورد هزینه و زمان در پروژه ها دهه هاست که علیرغم پیشرفت های متعدد در حوزه مدیریت
پروژه پابرجا مانده است .در دهه  1950رویکردهای استاتیک مدلساز ی شبکه همانند  PERTو روش مسیر بحرانی )(CPM
توسعه داده شدند .این روشها با اضافه شدن تخمین های احتما لی پارامترها و یکپارچه سازی با مدیریت منابع رشد کردند.
رویکردهای دیگر برای توسعه نرم افزار همانند روش های آبشاری و مارپیچی اقتباس شدند .در نهایت کار تیمی ،مهندسی
همزمان و تاکید بر فاکتورهای نرم و انسانی به عنوان روش ها ی ارتقاء عملکرد پروژه ظاهر شدند .اما چرا پروژه ها هنوز با
وجود این پیشرفت ها و تلاش های عمده در زمینه ابزارها و تکنیک ها  ،عملکرد ضعیفی دارند؟ همانطور که در لینیز و فورد
) (2007اشاره شده است یک د لیل مهم برا ی مشکلات مداوم زمانبندی و هز ینه این موضوع می تواند باشد که با وجود
اینکه پروژه ها اساسا سیستم های پویای پیچیده ای هستند  ،بسیاری از مفاهیم و ابزارهای مدیریت پروژه  )1بصورت ایستا به
پروژه نگاه می کنند ،یا  )2یک دیدگاه ناکامل و محدود به مدیران ارائه می کنند که اغلب به مدلسازی های ذهنی مدیران
برای غلبه بر پیچیدگی می انجامد (به عنوان مثال تحلیل کارکرده ای طراحی بصورت مجزا یا داشتن تمرکز مجزا رو ی عوامل
نرم و سخت درحالیکه هر دو بطور همزمان مهم هستند) همانگونه که در استرمن ) (1992اشاره شده است پروژه ها ی بزرگ
مقیاس به دسته سیستم های پو یای پیچیده تعلق دارند  .چنین سیستم هایی:
 .1بطور فزاینده ای پیچیده هستند و از چندین مولفه به هم وابسته تشکیل شده اند ؛
 .2بسیار پویا هستند؛
 .3شامل چندین فرآیند بازخور هستند،
 .4شامل روابط غیرخطی هستند؛
 .5شامل هر دو داده سخت و نرم هستند[3].
رویکرد های استاتیک مدل سازی )روش های شبیه سازی پیشامد گسسته( تعیین می کنند که چگونه یک تغییر در
زمان مورد نیاز برای تکمیل یک مرحله مثل نقشه مهندسی ممکن است روی زمان کل تکمیل یک پروژه تاثیر بگذارد ،اما
تحلیلگر میتواند زمانبندی را با تغییر زمان مورد نیاز برای تعداد اندکی از مراحل انفرادی که به طور مستقیم تحت تاثیر تغییر
قرار گرفته اند دوباره تخمین بزند و مسیر بحرانی و زمان مورد نیاز برای تکمیل را مجددا محاسبه کند .البته فرض ضمنی این
است که زمان مورد نیاز برای انجام تمامی مراحل دیگر ،بدون تغییر باقی میماند و این به معنای این است که تمامی تعاملات
دیگر نادیده گرفته میشوند .بنا براین بسیاری از مسائل و مشکلات به وجود آمده در حین انجام پروژه ،ناشی از اثر های جانبی
پیشبینی نشدهی عملکرد های گذشته می باشند .همچنین اغلب همهی این سیاست هایی که برای حل مسائل مهم به کار
برده میشوند ،به شکست میانجامد و باعث ایجاد راه حل های غلط یا مسائل و مشکلات جدید میگردند[4].
یک سیستم پیچیده شامل چندین فرآیند بازخور تعاملی است .فرآیند های بازخور ،عناصر اساسی در پویایی سیستمهای
مدیریتی ،فنی و غیره هستند .روش های سنتی برنامه ریزی زمان و هزینه مانند روش مسیر بحرانی ،بطور شایسته ای اثرات
بازخور را در نظر نمیگیرند .تا وقتی که یک مدیر پروژه یا یک تحلیلگر تمام این بازخورها و تعاملات را پیش بینی نکند و
تغییرات را به صورت دستی وارد کند ،روش مسیر بحرانی اثر تغییرات را اغلب به طور عمده ای پایین تخمین خواهد زد[3].
بحث بیان شده بر این دلالت نمی کند که ابزارهای سنتی برنامه ریزی و مدیریت پروژه بی اهمیت هستند ،بلکه پویایی
سیستم باید به عنوان یک ابزار تکمیلی برای روش های سنتی زمان بندی و مدیریت پروژه تعامل پروژه را با سازمان و محیط
اطراف کامل نماید .ابزارهای سنتی برای برخورد با پیچیدگی ترکیبی پروژه هی پیچیده شامل فعالیتهای موازی و متعدد
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مناسب هستند و دینامیک سیستمها برای برخورد با پیچیدگی پویا که بوسیله وابستگی های متقابل ،بازخورها ،تاخیرات زمانی
و غیرخطی ها در پروژه های بزرگ ایجاد می شود ،مناسب است[5].
هدف این مقاله معرفی یک مدل جدید در ارتباط با پروژه های ساخت و ساز چند ساله می باشد که تا حد امکان منطبق بر واقعیت
بوده و قابلیت پیش بینی تغییرات هزینه پروژه را به عنوان فاکتوری مهم و تاثیرگذار در پروژه داشته باشد ،لذا تلاش گردیده است تا با
مطالعه و پیمایش تا حد امکان کامل و دقیق ادبیات موضوع و کمک گرفتن از مدلسازی های مشابه در این زمینه و شناسایی متغیرهای
کلیدی تاثیر گذار در این سیستم پویا ،تا حد امکان ضعفهای کارهای مشابه پوشش داده شده و مدلی منطبق با واقعیت ارائه شود.
در ادامه ابتدا در بخش دوم مبانی نظری متدولوژی پویایی سیستم و رویکردهای کلاسیک و پویا در خصوص پروژه ارائه و بررسی
شده است .در بخش سوم مقاله به مرور ادبیات مدلسازی در حوزه پروژه پرداخته شده است و در بخش چهارم ،عناصر پایه ای و
ساختارهای مدل سازی پویایی پروژه و چند نمونه از مدلسازی های معتبر و پایه ای انجام شده در خصوص سیکل دوباره کاری پروژه به
عنوان پایه و اساس مدلسازی رفتار پروژه ،معرفی شده است .در بخش پنجم مقاله نیز به مدل سازی پویایی سیستم پروژه پرداخته شده و
مدل نهایی معرفی گردیده است و در ادامه در بخش ششم به ارائه نتایج شبیه سازی مدل پرداخته و در بخش هفتم اعتبار مدل مورد
بررسی قرار گرفته است.

 -2مبانی نظری
جی فارستر با ابداع متدولوژی پویایی شناسی سیستمها ،گام مهمی در توسعه تفکر سیستمی کاربردی برداشت .پویایی
شناسی سیستم مجموعه ای از ابزارهای مفهومی است که به ما توانایی درک ساختار و پویایی سیستمهای پیچیده را میدهند و
در نهایت با مدلسازی دقیق و شبیه سازی کامپیوتری ،قادر به طراحی سیاست های موثرتری خواهیم بود ].[6
همانند کاربردهای دیگر پویایی شناسی ،در اینجا نیز برای توصیف ،تجزیه و تحلیل پیچیدگی های سیستم به کار گرفته
می شود .در رویکرد پویایی شناسی سیستم ،پروژه تحت یک چشم انداز سطح بالا مدل می شود .در این مدل ،علت و معلول
های مستقیم در جریان پروژه نشان داده نمیشود ،اما علت و معلولهای غیرمستقیمی که از ساختارهای بازخوردی ناشی می
شوند به وضوح بیان می شوند ].[7
هر دو رویکرد کلاسیک و پویایی شناسی سیستم ،محقق شدن پروژه را بر پایه انجام فعالیت ها می دانند ،اما تفاوت آنها
در سطح پرداختن به جزئیات فعالیت ها و فاکتورهای موثر بر آنها می باشد .رویکرد کلاسیک ،پروژه را مانند بسته فعالیت هایی
می داند که باید جزء به جزء انجام شود و برای تمام این اجزاء زمان ،هزینه و منابع درنظر گرفته می گیرد .ضعف مدلهای
کلاسیک ،اینست که آنها در طرح مسایل راهبردی ناتوان هستند .در پروژه های پیچیده که از فاکتورهای مختلفی تاثیر
میپذیرند ،نمی توانند راه حلهای اساسی برای برون رفت از مشکل طرح کنند .در مقابل ،پویایی شناسی سیستم نیز بحث های
عملیاتی پروژه را نادیده میگیرد .آنها هرچند در ارائه راهبردهای اساسی موفق هستند ،اما در باره عملیاتی کردن این نقشه های
راهبردی ،حرفی برای گفتن ندارند .یکی از دلایلی که اهداف پروژه محقق نمیشود ،اینست که ابزارها و مفاهیم رویکرد
کلاسیک مدیریت پروژه رفتار متغیرها را به صورت خطی و قطعی در نظر میگیرند .در این رویکردها ،تخمین زمان و هزینه
موردنیاز برای انجام فعالیتها بر اساس داده های تاریخی یا مدل ذهنی مدیر پروژه انجام می شود ].[8
برای مثال ،زمانی که یک فعالیتی از برنامه ریزی زمانی خود ،عقب می باشد مدیر پروژه از طریق تخصیص منابع بیشتر
به آن فعالیت )مانند استخدام نیروی کار جدید یا خرید ماشین جدید( قصد جبران عقب افتادگی از برنامه زمانی را دارد .این
اقدام تنها در صورتی موثر واقع میشود که ارتباط بین نیروی کار و بهره وری بصورت خطی باشد .یعنی با افزایش ساعت کار یا
استخدام نیروی کار جدید ،سرعت انجام فعالیتها بالا رود .در واقعیت ،به دلیل خستگی نیروی کار و بی تجربگی نیروی کار
جدید بهبود رخ نمیدهد .به طور کلی ،پویایی شناسی سیستم ،یک دید کلی با جزئیات کمتر را به یک دید با جزئیات کامل
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منحصر به یک بخش ،ترجیح میدهد.این رویکرد ،در تلاش برای حل مسائل راهبردی است ،در حالیکه رویکردهای کلاسیک ،بر
ارائه راهکارهای عملیاتی متمرکز هستند.

 -3مرور ادبیات
اولین مدل در حوزه مدیریت پروژه بوسیله رابرتز در سال  1964ارائه شد که پویایی های پایه ای پروژه های تحقیق و
توسعه را بررسی کرد و مفاهیم پیشرفت ادراک شده و پیشرفت واقعی برای اولین بار مطرح شدند .مدل توسعه داده شده
بوسلیه کوپر در  1980در شرکت پاو رابرتز اولین کاربرد مهم عملی پویایی سیستم ها در مدیریت پروژه بود .فورد و همکاران
در سال 2007روی کمینه کردن هزینه ها در مدیریت پروژه و لنیس و فورد در سال  2007روی مدل پویای مدیریت پروژه و
به بررسی کارهای انجام شده در این حوزه پرداخته اند و نتیجه گیری کرده اند که سه اقدام اساسی که در بسیاری از مدلها
برای بهبود شکاف عملکرد واقعی با پیش بینی صورت می گیرد عبارتند از  )1استخدام نیروی کار اضافی  )2اضافه کاری )3
سریعتر کردن کارها .سهرابی و همکاران مدل هیبریدی پویایی سیستم مدیریت پروژه ای ارائه دادند که با ترکیب شبیه سازی
گسسته و پیوسته مبنای بهتری برای تحلیل رفتار پروژه یافتند  .حسن نایینی و کیانی به مدل سازی پویای عملکرد پروژه با
تمرکز بر کاهش هزینه ها پرداختند.
سوشیل و سومان کومار به شرح موضوعات اساسی در رشد و موفقیت سازمان با استفاده مدل سازی پویایی های سیستم
پرداخته اند .شهرابی و همکاران به ناکارامدی رویکردهای کلاسیک مدیریت پروژه و مدل سازی آن با استفاده از رویکرد پویایی
های سیستم پرداخته اند .نصیرزاده و همکاران با روش پویایی سیستم پیشنهادی برای مدیریت سبد پروژه ها در سازمان ابتدا
کلیه عوامل موثر را شناسایی کرده و سپس اندرکنشهای بین این فاکتورها و اثرات منفی تشدید شونده ناشی از اجرای نادرست
مدیریت سبد پروژه ها را مدل کرده است .هوویک به بررسی نحوه مدل سازی تاخیرات و توقف پروژه ها بر مبنای روش پویایی
سیستم پرداخته است او نشان می دهد که این رویکرد توانایی مدل سازی سیستمهای مرتبط با مدیریت پروژه و تجزیه و
تحلیل تاخیرها در روند اجرایی پروژه ها را دارد .یاقوت کار و گیل سیستم مدیریت پروژه را با در نظر گرفتن منابع مشترک
برای پروژه های مختلف و بر مبنای روش پویایی سیستم مدل سازی کرده اند.
تحقیقات در زمینه مدلسازی فرآیند تغییرات و خطاها بر روی شناسایی عوامل تاثیر گذار بر روی موفقیت فرآیندها
مدیریت تغییر و خطا تمرکز یافته است .یکی از جدید ترین تحقیقات ارائه شده که با تمرکز بر بحث مدیریت تغیرات و خطاها،
یک متدولوژی برنامه ریزی و کنترل یکپارچه برای مدیریت پروژه ارائه میکند ،سلسله کارهای لی ،پنامورا و پارک میباشد.
پنامورا و لی ) ،(2001لی ) (2003پارک و پنامورا ) (2003یک متدولوژی برنامه ریزی و کنترل پویا را به همراه روش  SDبه
عنوان زبان اصلی مدلسازی ارائه دادند .لی و همکاران ) (2006یک رویکرد بافربندی جدید به نام بافربندی قابل اطمینان و
ثبات برای کاهش عدم قطعیت ایجاد شده توسط خطاها و تغیرات ارائه نمودند و آن را با یک مدل  SDاز پروژه ساخت و
طراحی یکپارچه کردند تا اثرات خطاها و تغیرات روی عملکرد پروژه شبیه سازی و اثربخشی بافرهای پیشنهادی ارزیابی شود.

 -4عناصر پایه ای مدل سازی پویایی پروژه
همانطور که در لینیز و فورد ) (2007شرح داده شده است ساختارهایی که مدلسازان  SDبرای مدلسازی پروژه ها مورد
استفاده قرار داده اند می تواند در چهار گروه بر پایه هسته مفهومی اصلی آنها شرح داده شودکه عبارتند از:
 -1خصوصیات پروژه  SD :روی مدلسازی خصوصیاتی که در سیستم های واقعی یافت می شوند تمرکز می کند .در
پروژه ها این ها شامل فر آیندهای توسعه ای ،منابع  ،مدلهای ذهنی مدیران و تصمیم گیری است .مدلسازی اجزاء مهم پروژه
های واقعی قابلیت شبیه سازی پویایی های واقعی پروژه ها افزا یش می دهد و آنها را بطور مستقیم با تجربیات مدیران اجرایی
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پیوند می دهد .پروژه ها متشکل از مجموعه ای از وظایف هستند که بطور موازی و سری اجرا می شوند .بنابراین یک
خصوصیت اصلی تمام مدلهای پروژه ای  SDاستفاده از وظایف توسعه ای یا بسته های کاری به عنوان ماده اصلی جاری در
طول پروژه است .ویژگی دیگری از پروژه ها که در مدلهای SDنمایش داده شده است ،استفاده از منابع برای مدیریت جریان
ها در فرآیند توسعه بر پایه درک مدیریت از شرایط پروژه است.
 -2سیکل دوباره کاری  :ساختار کانو نی مدلهای پروژه ای  SDسیکل دوباره کاری است .طبیعت بازگشتی سیکل دوباره
کاری که در آن دوباره کاری موجب ایجاد دوباره کاری بیشتر می شود و به همین تر تیب ادامه می یابد ،موجب رفتارهای
مشکل ساز می شود که اغلب در طول پروژه گسترش می یابند و منبع بسیاری از چالش ها ی مدیریت پروژه هستند  .دوباره
کاری تصحیح خطاها یی است که به منظور کارکرد محصول الزامی هستند  .دوباره کاری از کیفیت متمایز است چون دوباره
کاری باید انجام شود در حالیکه کیفیت یک امر اختیاری و انتخابی است  .شکل  1مدل علی دوباره کاری را نشان می دهد
(فورد  .)1995حلقه تعادلی در این شکل اثرات خواسته شده یک پاسخ مدیریتی به یک افز ایش در فشار زمانبند ی را نشان
می دهد که کار باقیمانده را کاهش می دهد .دو حلقه تقویت کننده اثرات جانبی ساختار دوباره کاری را نشان می دهند که
شامل ایجاد خطاهای اضافی نیازمند تصحیح می باشند.

شکل  .1ساختار علّی دوبارهكاری (فورد)1995،

اولین مدل سیکل دوباره کار ی توسط کوپر (  1980و  ) 1993توسعه داده شد که بصورت مفهومی در شکل  2نشان
داده شده است .در این شکل سیکل دوباره کاری شامل  4مخزن کار است .در ابتدای یک پروژه یا یک مرحله پروژه ،تمام کار
در مخزن " کار اصلی آماده انجام" قرار دارد.
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شکل  .2سیکل دوباره كاری ( اقتباس از كوپر)1993 ،

پیشرفت بوسیله تلاش انجام شده برا ی حرکت دادن کار بین مخازن بدست می آید .یک نسبت از کار انجام شده در هر
زمان دارای خطا می باشد .کاری که بدون اشتباه انجام شده باشد وارد مخزن" کار انجام شده " می شود و هیچ گاه نیازمند
دوباره کار ی نمی باشد ( مگر اینکه تغییرات بعدی آن کار را منسوخ کند) .کاری که شامل خطا باشد وارد مخزن" دوباره کار
ی کشف نشده " می شود  .خطاها بصورت فوری تشخیص داده نمی شوند اما به عنوان نتیجه ای از کار مراحل پا یین دست یا
تست شناسایی می شوند .این کشف دوباره کاری ممکن است ماهها یا حتی سال ها بعد از ایجاد دوباره کاری  ،اتفاق بیفتد .
هنگامی که خطاها کشف شدند  ،انباشته " دوباره کاری برای انجام "  ،تلاش اضافی را جهت رفع آنها طلب خواهد کرد  .دوباره
کا ری یک آیتم می تواند دوباره کاری بیشتری را تولید یا آشکار کند  .بنابراین بعضی آیتم های دوباره کار ی شده یک یا چند
بار متوالی در سیکل دوباره کاری جر یان می یابند و موجب اثرات بازگشتی سیکل دوباره کاری می شوند.
شکل  3ساختار مدل پیشنهادی رحمانداد و کان هو ( ) 2010را نشان می دهد که برگرفته از مدل اولیه ریچاردسون و پو
( ) 1981به عنوان ساده ترین نمایش چرخه دوباره کاری با مقداری تغییر و توسعه و بسط ،می باشد .در این مقاله از این چهار
چوب مدل سازی و همچنین مدلساز ی پویای سیستم یکپارچه مدیریت تغییرات در پروزه های ساخت و ساز پنامورا و لی و
همکاران ) (2007به عنوان هسته اصلی استفاده نموده و با اقتباس از ساختارهای بازخور پویای ارائه شده در زمینه کنترل
پروژه فورد و همکاران ) (2007و نیز به کارگیری مفاهیم انواع هزینه های پروژه ،مدلی برای پیش بینی تغییرات هزینه ای
پروژه های ساخت و ساز چند ساله ،ارائه می کند.
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شکل  .3سیکل دوباره كاری (رحمانداد و كان هو)2010 ،

 -3کنترل پروژه  :مدلسازی ،تحلیل و بهبو د کنترل سیستم های پو یا  ،هدف کاربرد  SDدر بسیاری از حوزه ها می
باشد .از آنجا که کنترل کردن پروژه ها هدف مدیریت پروژه است ،مدلسازی حلقه های بازخور کنترلی که مدیریت از طریق
آنها تلاش می کند تا شکاف بین عملکرد پروژه و اهداف را پر کند ،بطور مستقیم یکی از عناصر پایه ای درمدلهای  SDمی
باشد .عملکرد پروژه در قالب زمانبندی  ،هزینه  ،کیفیت و محدوده اندازه گیری می شود .دو روش پایه ای موجود برای کنترل
پروژه ها مدلسازی شده است  :نزدیک ترکردن رفتار پروژه به اهداف ( به عنوان مثال اضافه کاری) یا جابه جا کردن اهداف به
سمت رفتار پروژه ( به عنوان مثال تعویق یک موعد) .هر دو روش از حلقه های بازخور کنتر لی به همراه عکس العمل ها ی
مدیریتی که نسبتی از اندازه شکاف هستند ،استفاده می کنند .اگر چه اغلب ،محدودیت هایی روی مقدارها و سرعت های
تنظیمات وجود دارد و هر دو روش هز ینه هایی را تحمیل می کنند (مالی و انواع دیگر) .اهداف پروژه اغلب بر ای تار یخ های
آینده تنظیم می شوند ( به عنوان مثال هزینه وقتی که پروژه تکمیل شود) و بنابراین مدلسازها اغلب پیش بینی های مدیریتی
از عملکرد را لحاظ می کنند.
 -4اثرات موجی و متوالی  :اقداماتی که برا ی بستن یک شکاف بین عملکرد پروژه و اهداف انجام می شود  ،دارا ی
اثرات جانبی ناخواسته نیز هستند .اثرات موجی  ،اولین تاثیرات کنترل پروژه روی کیفیت و بهره وری هستند .اثرات موجی
نامی است که بطور ر ایج در پروژه ها برای توصیف اثرات جانبی او لیه تلاش های کنترل پروژه خوش نیت استفاده می شود .
مدلسازی اثرات موجی در پروژه ها از مفهوم مقاومت در برابر سیاست استفاده می کند  .اثرات متوا لی به اثرات ثانو یه تلاش
های کنترل پروژه اشاره دارد  ،به عنوان مثال نتایج اثرات موجی که اغلب بوسیله فر آیندهایی که همزمانی بیش از حد یا
مخرب ایجاد می کنند یا عوامل انسانی که اثرات منفی را از طر یق کانالها یی مثل روحیه پرسنل تقو یت می کنند  ،بوجود
آمده اند  .مدلسازی اثرات متوالی در مدلها ی پروژه ای از مفهوم نتا یج جانبی ناخواسته برا ی شرح رفتار و عملکرد پروژه
استفاده می کند .این اثرات معمولا بهره وری یا کیفیت را کاهش می دهند ( بوسیله افزایش خطاها و دوباره کاری)[9].

 -3مدل سازی پویایی سیستم پروژه
مدیریت هزینه و تغییرات در ساخت و ساز یک جنبه مهم از مدیریت پروژه است ،همانطور که تغییرات ،تشکیل دهنده
دلیل عمده تاخیر و انقطاع کار است ،توسط مالک پروژه و پیمانکار پذیرفته شده است که تاثیرات تاخیر به سختی قابل کمی
سازی بوده و مکررا منجر به بحث و جدال می گردد .توسعه سیستم مدیریت تاخیر بایستی عناصر فرآیندهای پروژه و تمامی
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عوامل داخلی و خارجی که بر تغییرات پروزه تاثیرگذارند ،را در نظر بگیرد .همانطور که اشاره شد در این مقاله از چهارچوب
مدلسازی رحمانداد و کان هو ( )2010و همچنین مدلسازی پویای سیستم یکپارچه مدیریت تغییرات در پروزه های ساخت و
ساز پنامورا و لی و همکاران ) (2007به عنوان هسته اصلی استفاده شد ه است که در مدلسازی پنامورا و لی و همکاران ،یک
سیستم مدیریت تغییر یکپارچه برای بیان تصمیمات کلیدی نیازمند انجام تغییرات و برای شبیه سازی چرخه تکرار شونده
طراحی همزمان و ساخت و ساز منتج از تغییرات غیر قابل پیش بینی و تاثیرات متعاقب آن معرفی میگردد .سیستم ،یک مدل
پیش بینی تغییر  logic-basedفازی را با مدل پویایی های سیستم برنامه ریزی داینامیک و روش کنترل که برای ارزیابی
تاثیرات منفی تغییرات روی عملکرد پروژه های ساخت و ساز توسعه داده شده است ،یکپارچه میسازد .سیستم توسعه داده شده
می تواند در سناریوهای مدیریت تغی یر در پروژه ها و همچنین در ارزیابی تاثیرات تغییر بر اساس اطلاعات موجود از مراحل
اولیه پروژه ،مورد استفاده قرار گیرد .مدل اولیه فرآیند ساخت و ساز و طراحی بر پایه مدلسازی ) Pugh-Roberts (1980و
) Ford and Sterman (1998مطابق با شکل  4بوده است.

شکل  -4مدل فرآیند ساخت و ساز و طراحی

تغییرات پیشنهادی پنامورا و لی و همکاران در مدلسازی اولیه ،بصورت شکل  5می باشد.
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شکل  -3مدلسازی مدیریت تغییر با پویایی های سیستم

دو مولفه سیستم در این مدلسازی ارائه شده است  :یک روش برنامه ریزی و کنترل پویا و یک سیستم پیش بینی تغییر.
سیستم پیش بینی تغییر به منظور تعیین احتمال وقوع تغییر که معیاری برای پایداری پروژه است ،در نظر گرفته شده است.
سیستم یکپارچه میتواند در این موارد کمک نماید  – :مهیا کردن اقدامات برنامه ریزی و کنترلی قدرتمند – شناسایی تاثیرات
پویای مختلف بازخورهای ساخت و ساز و چرخه های تکرار شونده – برنامه ریزی پروژه ها با درنظر گرفتن تغییرات بالقوه –
شناسایی روابط علی و معلولی وقایع تغییر و – آزمودن تاثیرات تغییرات روی پارامترهای مختلف پروژه.
مدل پیشنهادی پیش بینی هزینه در پروژه های بزرگ چند ساله ساخت و ساز در این مقاله ،مطابق با شکل  6توسعه و
پیشنهاد داده شده است.
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 مدل پیشنهادی.3 شکل

در این مدل با پایه قرار دادن سیکل دوباره کاری پیشنهادی رحمانداد و کان هو و همچنین مدلسازی پویای سیستم
 متغیرهای کلیدی تاثیر گذار بر پروژه و هزینه،یکپارچه مدیریت تغییرات در پروزه های ساخت و ساز پنامورا و لی و همکاران
های پروژه شناسایی شده و در مدل وارد شده اند و در نهایت هزینه های واقعی پروژه با هزینه های برنامه ریزی شده مقایسه
، زمان باقی مانده، فعالیتها و وظایف باقی مانده، از متغیرهای کلیدی در این مدلسازی می توان به محدوده پروژه.گردیده است
 بودجه پروژه و نرخ تغییرات، نیروی کار و نرخ استخدام و اخراج، موجودی مواد و نرخ تغییرات آن، تجهیزات،منابع مورد نیاز
. نام برد، هزینه های واقعی پروژه و هزینه های برنامه ریزی شده،آن
 ساختار منابع مدلسازی شده شامل منابع تجدید پذیر ( نیروی انسانی.نرخ انجام کار تابعی از نرخ منابع در دسترس است
 تنظیم مقادیر منابع انسانی و تعیین مقدارهای هدف برای آنها بر اساس.و تجهیزات) و تجدید ناپذیر (مواد مصرفی) هستند
 در مورد منابع انسانی از مدل فورد و همکاران. تعیین می شود،نرخ کار مورد نیاز بر ای تکمیل کار در زمان برنامه ریزی شده
 اگر عملکرد پروژه به سبب بوجود آمدن خطاها و.( در زمینه سیاست های کنترل منابع انسانی استفاده شده است2007)
 سیاست های کنترلی جهت افزایش نرخ پیشرفت کار از طریق افزایش منابع،تغییرات از عملکرد برنامه ریزی شده عقب بیفتد
 البته به علت زمان مورد نیاز برای گزارش گیری و درک پیشرفت پروژه و نیز تاخیرات زمانی در استخدام.اعمال می شود
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نیروی انسانی و تدارک مواد و تجهیزات جدید ،تنظیم منابع با تاخیر انجام خواهد شد .در زمینه نیروی انسانی سه سیاست
افزایش تعداد نیروی انسانی ،اضافه کاری و تسریع کار به کار گرفته شده است .این سیاست ها با افزایش نیروی انسانی موثر
) (Effective Workforceموجب سرعت بخشیدن به کار و کاهش شکاف عملکرد واقعی از عملکرد برنامه ریزی شده خواهند
شد ( حلقه های تعادلی) .اما در عین حال افزایش سرعت کار و نیز اضافه کاری مداوم منجر به خستگی و کاهش کیفیت کار و
خطاها و تغییرات پنهان می شوند (حلقه های تقویتی) .از طرفی با اجرای پروژه و به کارگیری منابع ،بودجه پروژه مصرف می
شود و افزایش مقدار منابع که به منظور بهبود عملکرد زمانی پروژه صورت می گیرد ( افزایش شاخص  )SPIموجب صرف
هزینه های بیشتر (کاهش شاخص  )CPIو در نتیجه کاهش بودجه پروژه برای ادامه فعالیت ها خواهند شد .کمبود بودجه
مورد نیاز رو ی نر خ به کار گیری منابع تا ثیرات منفی خواهد داشت و حتی ممکن است موجب توقف کار شود .با استفاده از
مفاهیم تکنیک ارزش حاصله ،اضافه شدن بودجه می تواند بر اساس شکاف بین بودجه مورد نیاز تا تکمیل ) (ETCکه تابعی
از شاخص  CPIپروژه می باشد و نیز تاخیر زمانی در کسب اعتبار و یک پارامتر شدت عکس العمل به کسری بودجه
) (Reaction Factorتعیین شود Reaction Factor .نشان دهنده مقدار مصوب تامین کمبود بودجه می باشد .در این مدل
هزینه های مستقیم پروژه تابعی از تعداد نیروی انسانی  ،مواد و تجهیزات لحاظ گرد یده اند و هزینه های غیرمستقیم پروژه نیز
شامل هزینه بالاسری روزانه هستند .همچنین پاداش یا جریمه زودکرد یا دیرکرد پروژه و نیز اثر نرخ تورم بر هز ینه منابع نیز
در مدل آورده شده اند .با مدلساز ی ساختار ذکر شده می توان اثر تغییرات و خطاها بر عملکرد پروژه و اثربخشی سیاست های
هزینه ای را ارزیابی نمود.
لازم به ذکر است که ساختار مورد بحث در مورد هر یک از فعالیت های پروژه تکرار شده و از جمع بندی شاخص های
عملکردی فعالیت ها ،شاخص های عملکردی کل پروژه محاسبه می گردد.

 -3شبیه سازی
مدل فوق در نرم افزار  ،Vensimشبیه سازی شده است .نتایج حاصل از شبیه سازی برای متغیرهای اصلی مدل بصورت
زیر میباشد:
درصد پیشرفت پروژه ،بین ماه ششم و هفتم به حدود صددرصد می رسد .در همین ماه ،کارهای باقیمانده به حدود صفر
میرسد ( .نمودار) 1
Selected Variables
100
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Tasks Correctly Approved M1 : Test
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نمودار  .1درصد پیشرفت پروژه
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همچنین در نمودار  2نیز شاهد انحراف هزینه ای پروژه می باشیم.

نمودار  .2نمودار انحراف هزینه ای پروژه

 -3اعتبار سنجی مدل
همانطور که در نمودار انحراف هزینه مشاهده می گردد با افزایش زمان به دلیل فعال شدن حلقه های کنترلی میزان
انحراف هزینه ای ثابت می ماند .همچنین در ماه های ابتدایی مدل سازی به دلیل وجود شرایط اولیه و عدم فعال شدن شروط
کنترلی برای انحراف هزینه ای ،این انحراف در حال اافزایش می باشد تا اینکه برای انحراف هزینه ای این افزایش از حدود ماه
دوم فعال می گردد .به منظور اعتبار سنجی س اختار مدل ،از آزمون برازندگی تایید ساختار با مقایسه ساختار مدل با دانش
موجود در مورد ساختار سیستم واقعی و همچنین آزمون برازندگی شرایط حدی (با صفر در نظر گرفتن متغیرهای کلیدی و
بررسی معناداری مدل در این شرایط) و نیز آزمون سازگاری اعتبار ظاهری با بررسی مشابهت ساختار مدل با سیستم واقعی و
آزمون سازگاری تایید پارامترها با مطابقت پارامترهای مدل با سیستم واقعی ،کمک گرفته شده است( .بدین منظور مدل نهایی
توسط چندین مدیر پروژه با سابقه بررسی و مطابقت داده شده است).

 -3نتیجه گیری
در این مقاله با مروری بر روش شبیه سازی پیوسته و روش شبیه سازی گسسته ،ابتدا ناکارآمدی رویکرد های کلاسیک
در مدیریت پروژه بیان شد سپس نقاط قوت و ضعف هر یک از آن ها بررسی شده است .ترکیب داده های عملیاتی با اصول
ارزیابی راهبردی ،این امکان را برای مدیریت پروژه فراهم مینماید که ضمن بررسی رفتار پروژه و تحلیل خروجی سناریوهای
مختلف بتواند بهترین تصمیم را اتخاذ نماید که عدم دیرکرد در اتمام پروژه ها ،کسب بالاترین سود و رضایت مشتریان کلان را
به دنبال خواهد داشت که هدف سازمان نیز به دست آوردن بالاترین سود ،همراه با حفظ اعتبار خود میباشد .بایستی به این
نکته توجه داشت که پروژه ها سیستم های پویای پیچیده ای هستند که درک کامل و همه جانبه رفتار و بهبود عملکرد آنها
بدون لحاظ کردن پویایی ها ،روابط غیر خطی و بازخور بین عناصر ،میسر نیست .از این رو درک پویایی موجود در سیستم و
حلقه های تقویتی و تعادلی میتواند کمک مهمی به سازمان نماید .در این پژوهش سعی شد تا با ارائه مدلی به گسترش مدل
دوباره کاری رحمانداد و کان هو پرداخته شود و با شرح آن ارتباط و اثرگذاری متقابل پارامتر ها مورد بررسی قرار گرفته شود
همچنین با استفاده از نرم فزار  Vensimمدل پیشنهادی شبیه سازی شد .به عنوان یکی از کاربردهای حائز اهمیت این
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 می توان با تغییر،مدلسازی می توان به این نکته اشاره کرد که با توجه به اهمیت فاکتور هزینه در پروژه های بزرگ چند ساله
 تغییرات هزینه کل پروژه را در محیط شبیه سازی شده را بررسی نموده و بدون صرف،مقدار دهی شاخصهای کلیدی در مدل
 سیاست های مختلف را مورد آزمایش قرار داده و سیاست منتخب را،هزی نه های زیاد و آزمون و خطا در محیط واقعی پروژه
 در زمینه شبیه سازی های احتمالی و ارائه فواصلVensim Professional  استفاده از قابلیت های نرم افزار.پیاده سازی نمود
، می تواند به سهولت مدلسازی،اطمینان برای نتایج و نیز امکان مدلسازی تعداد زیادی از اجزای یکسان در مورد فعالیت ها
.افزایش جزئیات مورد نیاز و کاربرد بیشتر این روش کمک نماید
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پیشبینی قیمت سهام خودرو در مواجه با نوسانات بازار مسکن ،سکه و ارز
سروش صبایی،*.1امیرحسین اصابت طبری،2پویا اسدالله نژاد ،3سیدحسین

حسینی4

دانشکده مهندسی صنایع ،پردیس فنی دانشگاه تهران،
دانشکده مهندسی صنایع ،پردیس فنی دانشگاه تهرانamir.esabat@ut.ac.ir ،
دانشکده مهندسی صنایع ،پردیس فنی دانشگاه تهرانp.asadollahnejad@gmail.com ،
موسسه آموزشی -پژوهشی سیستمهای مدیریت الگومحور سمامs.h.hosseini@samamsystem.com ،
soroushsabaei@ut.ac.ir

چکیده
در این مقاله نگارندگان به دنبال یافتن مدلی برای پیشبینی قیمت سهام صنایع خودرویی و ارائهی پیشنهادهایی برای
افزایش ثبات در بازار های سرمایه گذاری و در نهایت سوق دادن نقدینگی به سوی فعالیت های موثر در رشد
اقتصادی ،هستند .با توجه به اینکه صنعت خودرو پس از صنایع نفتی یکی از بزرگترین صنایع کشور به شمار میآید و
در چند سال اخیر بیشترین تأثیر را در رشد اقتصادی کشور داشته است ،تأثیر بازارهای جایگزین روی رشد شاخص صنعت
خودرو حائز اهمیت است .برای مدلسازی و پیشبینی رفتار سهام ،عوامل مختلف مؤثر بر رفتار قیمت سهام شناسایی و
نمودارهای علی و معلولی آن با استفاده از رویکرد پویاییهای سیستم مدلسازی شده است .با تعریف سناریوهای مختلف
مشخص شد که نوسانات نرخ ارز یکی از موثر ترین عوامل بیثباتی در بازارهای سرمایهگذاری بوده و کاهش 55
درصدی اثر بازار ارز بر بازار سهام موجب افزایش ثبات به میزان حداکثر  06درصد در قیمت سهام گروههای خودرویی در
بازهی زمانی  55ماهه می شود .در این مقاله علاوه بر رویکرد پویاییشناسی از ابزار اقتصادسنجی نیز بهرهگرفته شده است.

واژههای کلیدی :بورس ،سهام خودرو ،بازار سکه ،بازار ارز ،بازار مسکن،پویاییشناسی سیستمها

 -1مقدمه
بازار سهام بهعنوان یکی از زیرسیستمهای بخش مالی اقتصاد همراه با بازار پول ،کارکرد بسیار مهمی در توسعه فعالیتهای
اقتصاادی و ایجاد وععیت مللو اقتصادی در کشورهای مختلف دارد[ .]1طی چند سال اخیر ،رشد و توسعه بازار سهام کشور
و ارائه سااازوکارها و ابزارهای مختلف توساال دولت برای حمایت از آن ،اهمیت بازار سااهام را در اقتصاااد کشااور ارتقا داده و
1و* دانشجوی کارشناسسی ارشد مهندسی صنایع ،گرایش سیستمهای کلان ،دانشگاه تهران
 5دانشجوی کارشناسسی ارشد مهندسی صنایع ،گرایش سیستمهای کلان ،دانشگاه تهران
 3دانشجوی کارشناسسی ارشد مهندسی صنایع، ،گرایش سیستمهای کلان ،دانشگاه تهران
 4مدیرعامل ،موسسه آموزشی-پژوهشی سیستمهای مدیریت الگومحور سمام
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سارمایهگذاری روی ساهام عرعهشده در بورس اوراق بهادار را به یکی از گزینههای سودآور این بازار را تبدیل کرده است[ .]5با
توجه به هدف کساب ساود ساهامداران از بازار ساهام ،این علاقهمندی میتواند هم از سوی سرمایهگذاران بالقوه و بالفعل و هم
متصادیان بازار سارمایه ازجمله تحلیلگران و سیاستگذاران بورس باشد.دراینبین ،مهمترین چالش پیشروی سرمایهگذاران و
تحلیلگران ،پیشبینی ارزش بازار ساهام برای اخذ تصامیمهای منلقی است.این علاقهمندی همراه با عدم قلعیت ذاتی محیل
اطلاعاتی بازار ساهام که از مساائل روانی ،انتشاار اطلاعات و رفتارهای متاااد بازیگران این بازار نشاتت میگیرد ،سبب میشود
پیشبینی بازار سهام مستلهای پیچیده شود[.]3
بررساای ملالعات اخیر نشااان میدهد روشهای مختلفی بهمنظور کاهش عدم اطمینان ساارمایهگذاری در بازارهای مالی
وجود دارد ،اما هیچیک بهطور کامل درسات و دقی نیساتند .بنابراین در اختیار داشتن روشهای شناسایی و تحلیل دینامیکی
رفتار ساهام در ارزیابی شااخص بورس برای مدیران سارمایهگذاری و سرمایهگذاران خرد و تحلیلگران بسیار عروری است[.]4
اگرچه رویکرد عمدهی پیشبینی کمی ،استفاده از سریهای زمانی و مدلهای کلاسیک است ،این روشها بیشتر در محیلهایی
با تغییرات محدود قادرند با تقریب خوبی پیشبینی کنند و در مواردی چون پیشبینی بازار سهام که شرایل محیلی همواره در
حال تغییر است،نمیتوانند تغییرات محیلی را با تقریب درستی تخمین بزنند .بهاینترتیب نیاز به مدلهای پویا برای پیشبینی
این دورهها عاروری اسات .برای این منظور روشهایی نظیر پویاییشاناسی سیستمها ،شبکههای عصبی ،منل فازی ،الگوریتم
ژنتیک و سایر روشهای فرا ابتکاری برای حل مسائل در حوزههای مختلف علوم توسعهیافتهاند [.]5
در این تحقی تلاش شاده است رفتار بازار سهام در مواجه با سایر بازارهای موازی (مسکن ،طلا و سکه ،ارز) موردبررسی و
درنهایت پیشبینی قرار گیرد .در ایران پس از فرآوردههای نفتی ،خودروسازی یکی از وسیعترین و سودآورترین صنایع به شمار
میآید .باوجود دریافت توجه چشاامگیر این صاانعت از جانب ارگانهای دولتی ،انتظار میرود این صاانعت به یکی از مؤثرترین
صنایع در رشد اقتصادی کشور بدل شود.
با توجه به کنش میان بازارهای ساکه و مساکن و ارز با سهام ،سه نوع فرعیه دینامیکی میان این بازارها وجود دارد که در
ادامه به ترتیب این فرعیهها بیان میشود.
در ارتباا با ارتبا با دو بازار ارز و ساااهام ،دو نوع دینامیک بلندمدت و کوتاهمدت را میتوان متصاااور بود که دینامیک
بلندمدت در صنایع صادراتی و وارداتی بهصورت زیر است.
 )1با افزایش نرخ ارز صانایعی که صاادراتی هساتند با صادرات محصولات خود سود بیشتری میبرند و رون پیدا میکنند
درنتیجه قیمت سهام آنها افزایشیافته و این افزایش قیمت سهام تا مدت کوتاهی باعث تشوی مردم به خرید آن سهم میشود
و این افزایش حجم معاملات خود عامل دیگری برای افزایش قیمت سهم خواهد بود ).مانند صنعت فرآوردههای نفتی)
 )5صاانایعی که وارداتی هسااتند با افزایش قیمت ارز ،هزینه بیشااتری بابت مواد اولیه و قلعات پرداخت میکنند و قیمت
تمامشاده محصاول برای آنها افزایشیافته درنتیجه از حاشیه سود آنها کاسته شده و قیمت سهام آنها دچار افت خواهد شد.
اثر جوی حاصل از کاهش سهم هم مانند حالت بالا وجود دارد (مانند صنعت خودرو و ساخت قلعات).
با افزایش نرخ ارز مردمی که از خرید ارز جاماندهاند و از سویی دیگر نگران خرید ارز در قیمت بالا هستند ،برای جا نماندن
از قافله تبدیل پول به ارزش رو به بازار سهام آورده و این باعث افزایش حجم معاملات و رون بازار سهام و نتیجتا افزایش قیمت
ساهام خواهد شاد .البته این موج خرید سهام میرا خواهد بود و در بازه کوتاهمدت فقل توانایی واردکردن شوک به بازار سهام را
خواهد داشت [.]0
در ارتبا با دینامیک میان دو بازار سکه طلا و سهام نظریهی پورتفولیو ملرح میشود [.]7
354

SYSTEMDYNAMIC02_027

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها
The Iranian System Dynamics Society The Second National Conference of
IRSDC2109

طب این نظریه تابع بازده انتظاری برابر است با:
𝑖𝑅𝑖𝑋 RP = ∑𝑛𝑖=1

()1

میزان سرمایهگذاری در بازارXi = i
میزان بازده بازارRi = i

در این نظریه بیان میشود که هر فرد در تلاش است از میان سه بازار اصلی یعنی سهام ،سکه و مسکن سبد سرمایهگذاری
خود را طوری انتخا کند که میزان سود حاصلشده بهینه شود .با کاهش قیمت سکه مردم از سبد سرمایهگذاری سکه به بازار
سهام روی آورده که این موعوع باعث افزایش قیمت سهام خواهد شد.
دینامیک بین بازار مساکن و ساهام نیز در پژوهشها و مقالات مختلف حاکی از آن است که شوک به بازار مسکن از میان
دو بازار دیگر اثر کمتری بر بازار ساهام خواهد گذاشات .بااینکه این همبستگی هرچند کم در بازههای مختلف زمانی مورد تائید
قرارگرفته اسات اما جز نظریه پرتفولیو نظریه و رابله دینامیکی میان این دو بازار اثبات نشاده است .دلیل همبستگی کمتر این
دو بازار نیز اختلاف زیاد بین قیمت یک واحد مسکن و سهام توجیه شده است [.]8
انتخا صنعت خودرو بهعنوان متغیر پاسخ در وععیت فعلی ،باعث میشود تا رفتار آن دسته از سرمایهگذاران که برای
حفظ ارزش داراییهای خود دست به خرید عمده خودرو بهعنوان سرمایهگذاری میزنند نادیده گرفته نشود .همچنین از روابل
رگرسیونی در کنار پویاییشناسی سیستمها برای مدلسازی بهتر بهره گرفتهشده است.
در وعاااعیات کنونی باازارهاای ماالی ایران و با تثبیت تحریمهای بینالمللی ،پیشبینی روند آتی سااارمایهگذاری تقریبا
غیرممکن شده است و سرمایهگذاران به دنبال پورتفولیویی با حداکثر بازدهی و حداقل ریسک هستند تا بتوانند ارزش سرمایهی
خود را در بازار بیثبات حفظ نمایند.
ارائه راهکاری برای سااوق دادن نقدینگی موجود در جامعه در جهت رشااد اقتصااادی و منافع عمومی توأم با حفظ ارزش
داراییهای سرمایهگذاران ،در این شرایل میتواند تصویری درست از بازارهای سرمایه شکل دهد.
در این پژوهش بعاد از بیان مبانی نظری و پیشاااینهی تحقی  ،با اساااتفاده از نمودارهای علیمعلولی و جریان روابل بین
بازارهای موازی سارمایهگذاری و بازار ساهام مدل شد .برای اطمینان از صحت مدل از تستهای اعتبار سنجی استفاده گردید و
درنهایت بابیان دو سناریوی مختلف به رفتار آتی بازار سهام تحلیل شد .در انتها به نتیجهگیری و ارائهی پیشنهادها پرداختهشده
است.
با رسااام نمودار مرجع دید خوبی نسااابت به روند تغییرات متغیرهای مدل به دسااات خواهد آمد .در ادامه نمودار مرجع
مهمترین متغیرهای مدل رسم شده است .در شکلهای ( )5( ،)1و ( )3تغییرات قیمت سهام خودرو ،سکه طلا و مترمربع مسکن
نمایش دادهشده است .شایانذکر است تمامی واحدهای پولی مقاله تومان است.
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قیمت سهام خودرو
566
456
466
356
366
556

دی 97

آذر97

آبان97

دی 97

آذر97

آبان97

مهر97

شهریور97

مرداد97

تیر97

خرداد 97

فروردین 97

اردیبهشت 97

اسفند90

دی90

بهمن90

آذر90

مهر90

آبان90

شهریور90

تیر90

مرداد90

خرداد 90

فروردین 90

اردیبهشت 90

566

قیمت واقعی سهام خودرو

شکل ( )1نمودار مرجع قیمت سهام خودرو

قیمت سکه
۴۰۰۰۰۰۰
۳۵۰۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰۰
۲۵۰۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰۰
۱۵۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰

مهر97

شهریور97

مرداد97

تیر97

خرداد 97

اردیبهشت 97

فروردین 97

بهمن90

اسفند90

دی90

آذر90

آبان90

مهر90

شهریور90

تیر90

مرداد90

خرداد 90

350

فروردین 90

شکل ( )2نمودار مرجع قیمت سکه طلا

اردیبهشت 90

قیمت واقعی سکه
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قیمت مسکن(مترمربع)
۷۰۰۰۰۰۰
۶۰۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰۰۰
۴۰۰۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰
۰

دی 97

آذر97

آبان97

مهر97

مرداد97

شهریور97

تیر97

خرداد 97

اردیبهشت 97

اسفند96

فروردین 97

دی96

بهمن96

آذر96

آبان96

مهر96

مرداد96

شهریور96

تیر96

خرداد 96

فروردین 96

اردیبهشت 96

قیمت واقعی مسکن

شکل ( )3نمودار مرجع قیمت مسکن (هر مترمربع)

از شکلهای ( )5( ،)1و ( )3استنبا میشود که هر کدام از افزایشها در بازارهای موازی سبب افزایش قیمت سهامهای
خودرویی در کوتاهمدت میشود اما همانلور که در فرعیهی دینامیکی ملرح شد چون صنایع خودرویی ،صنایع ارز بری محسو
می شوند در بلند مدت افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت تمامشده و کاهش فروش موجب روند نزولی ارزش سهام در
بلند مدت شدهاست.
در بخش ( )5مروری بر پژوهش های پیشین و مبانی نظری موعوع پرداخته شده است .در ادامه در بخش ( )3روش شناسی
تحقی مورد بررسی قرار گرفته است و مدلهای کیفی و کمی که شامل نمودارهای علی معلولی و جریان ،تحلیل داده ها و روابل
در بخش ( )4به رشته تحریر درآمده است .در بخش ( )5سه سناریو مد نظر قرار گرفته و نتایج آن برآورد شده است و در انتهای
این بخش نتیجه گیری و پیشنهادهایی منلب بر نتایج ارایه شده است.

 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
عوامل مختلفی بر بازارهای مالی اثر میگذارد که بازار ارز ،بازار سکه و سایر بازارهای سرمایهگذاری میتواند بر این بازار
اثرگذار باشد .برای برقراری رابله پویایی مابین ارز و قیمت سهام دو دیدگاه موردبررسی قرارگرفته است ،دیدگاه جریان گرا و
دیدگاه سهام گرا؛ که دیدگاه جریان گرا حسا جاری کشور و تراز تجاری کشور دو عامل مهم برای تعیین نرخ ارز هست و در
دیدگاه سهام گرا حسا سرمایه عامل تعیینکننده نرخ ارز هست[]9
بویتر 1در مدلی به نام پرتفولیو که یک مدل سهام گرا هست عنوان میکند که رابلهی منفی بین نرخ ارز و ارزش سهام
وجود دارد[ .]16طب این مدل اگر قیمت ارز بالا برود قیمت سهام کاهش مییابد و این خود باعث میشود که سهامداران پول
خود را از بازار سهام خارج کنند .همچنین طب نمودارهای موجود از رشد بازارهای ارز و طلا میتوان فهمید که هر زمان بازار ارز

Buiter
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رشد یا افت کرده است بازار طلا و سکه نیز به همراه آن رشد یا افت داشته است .پس میتوان در این مورد نیز گفت که تأثیر
بازار طلا و سکه بر روی بازار سهام مشابه تأثیر بازار ارز هست.
زر نژاد و معتمدی در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابله متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام در بورس
اوراق بهادار تهران ،به تعیین رابله بلندمدت بین عوامل نرخ ارز ،نرخ تورم ،نرخ رشد نقدینگی ،نرخ سود واقعی بانکی و درآمد
نفتی و شاخص قیمت سهام با استفاده از روش خود رگرسیون برداری با وقفههای توزیعی برای دادههای فصلی در دورهی زمانی
 1374-1380پرداختند [.]11
طاهری و صارم صفاری ( )1396در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابله بین نرخ ارز و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار
تهران با استفاده از رویکرد اتورگرسیو با وقفه توزیعی 1با در نظر گرفتن دادههای ماهانه در دوره  1381-1387به این نتیجه
دست یافتند که شاخص قیمت بازار بورس اوراق بهادار با نرخ ارز واقعی رابله مثبت دارد .همچنین ،نتایج برآورد الگوی تصحیح
خلا حاکی از آن است که در هرسال حدود  30درصد عدم تعادلها به سمت تعادل بلندمدت تعدیل میشوند [.]15
همچنین نارایان ( )5614در ملالعهی خود به بررسی اثر قیمت نفت بر شاخص قیمت بورس کشور ویتنام با استفاده از
ابزارهای رگرسیون و آزمون همبستگی پرداخت .نتایج مبین وجود رابلهای مثبت و بلندمدت بین این دو شاخص است [.]13
در سالهای بعد ،تعدادی پژوهش در این حوزه با استفاده از ابزارهای پویاییشناسی سیستمها نیز انجامشده است .محمد
عسکر و همکاران ( )5614در پژوهش خود به مدلسازی نوسانات بازار سهام مصر پرداختند .آنها از ابزار پویاییشناسی سیستمها
برای مدلسازی شاخص سهام مصر و ارزیابی حلقههای بازخوردی استفاده کردند و برای فهم علت عملکرد بازار از  3سناریو
مختلف استفاده کردند[.]14
همچنین للیفی و سعیدی ( )5614از رویکرد پویاییشناسی سیستمها برای شناسایی حبا قیمتی در بازار سهام تهران
استفاده کردند .نتایج حاکی از آن بوده است که دو فاکتور سرعت نرخ رشد سهام و مدیریت خریدهای کلان بیشترین تأثیر را در
ایجاد پدیدهی حبا قیمتی سهام دارند [.]15
رعنایی کردشولی و همکاران ( )1390در مقالهای به ارائهی الگویی بهمنظور پیشبینی میزان تأثیرپذیری شاخص کل سهام
بورس اوراق بهادار تهران از نوسانات داراییهای جایگزین سهام و تأثیرگذاری بر آنان پرداختهاند که این امر با استفاده از روش
پویاییشناسی سیستمی و ارتبا دادههای مالی ،بازار سرمایه ،نرخ ارز ،قیمت طلا ،قیمت جهانی نفت و قیمت مسکن صورت
پذیرفته است .درنهایت نتیجهگیری شده است که افزایش (کاهش) قیمت هریک از داراییهای جایگزین (جز مسکن) موجبات
کاهش (افزایش) شاخص کل بورس اوراق بهادار را فراهم میآورد [.]10
توکر علم و همکاران ( )5610طی ملالعهی خود تحت عنوان شبیه سازی قیمت بازار بورس برنج اندونزی با استفاده از
رویکرد پویاییشناسی سیستم ها ،علت انتخا این کالا را استراتژیک بودن آن و تأثیر چشمگیر قیمت و تغییرات آن در تورم در
اندونزی ذکر کردند .در این پژوهش بازار و قیمت سهام برنج با بهرهگیری از ابزارهای پویاییشناسی سیستم مدلسازی و
سناریوهای مختلف بررسیشدهاند [.]17

1 Autoregressive distributed-lag
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جدول ( )1مروری بر پژوهشهای پیشین

سال

نام محق

نتیجه

ردیف

نام مقاله

1

Time-Frequency Causality
between Stock Prices and
Exchange Rates: Further
evidences from Co-integration
and Wavelet Analysis

Sahar Afshan, Arshian
Sharif, Nanthakumar
Loganathan, Rania
Jammazi

5617

5

بررسی رابلهی متغیرهای کلان
اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام
در بورس اوراق بهادار تهران

دکترسیدحسین سجادی,
دکترحسن فرازمند ،هاشم
علیصوفی

1389

3

اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر
ریسک سیستماتیک
بورس اوراق بهادار تهران

ابوالفال شاهآبادی،
محمدکاظم نظیری ,سحر
حواج

1395

نتایج نشاندهنده ناچیز بودن آثار متغیرهای کلان
اقتصادی بر
ریسک سیستماتیک بورس اوراق بهادارتهران است،
همچنین به رابله مثبت بین ریسک وبازده دردوره
موردملالعه اشاره میکنند.

4

Modelling the impact of oil
prices on Vietnam’s stock prices

Paresh Kumar Narayan,
Seema Narayan

5616

میتوان نتیجه گرفت رابلهی بین قیمت فراوردههای
نفتی و قیمت های بازار سهام ویتنام از نوع مثبت و
بلندمدت هستند.

5

Modeling the Dynamic of
Egyptian Stock Market

Mohamed Askar

5614

توعیح رفتار سهام مصر و چندین سناریو با
سیاستگذاریهای مختلف موردبررسی قرار گرفتند

0

توسل این تحقی کاربردی ،صحت فرعیههای
 Dornbusch and Fischer 1980و Branson
 and Henderson, Frankel 1983در رابله با
ارتبا قیمت سهام و نرخ ارز در بلندمدت و میانمدت را
بررسی میشود.
نتایج آزمون همجمعی نشان داد که بین نرخ رشد
شاخص کل قیمت و متغیرهای مستقل رابله بلندمدت
وجود دارد بهطوریکه عرایب نرخ رشد تورم و نقدینگی
با نرخ رشد شاخص کل قیمت در سلح اطمینان نود
درصد معنیدار و رابله منفی دارد.

IDENTIFICATION OF
SPECULATIVE BUBBLES IN
TEHRAN STOCK EXCHANGE,
A
SYSTEM DYNAMICS
APPROACH

MASOOMEH LATIFI
BENMARAN

5614

معاملات کلان و سرعت رشد سهام بیشترین تأثیر را در
ایجاد حبا قیمتی دارند.

7

Simulation of rice stock using
system dynamics modeling

Napitupulu, Togar
Alam, Edi
Abdurachman

5610

مدل تحت سناریو های مختلف نتایج مختلفی را از خود
نشان داده است.

8

Application of GMDH-type
neural network to stock price
prediction of Iran's auto industry

Bashiri, V. Salehi, H.
Ghashghaeinejad, A. G.
Bashiri, M.

5610

داده های  8شرکت خودرو سازی از بورس جمع آوری
شده و با یک سری متغیر به بررسی قیمت سهام
پرداخته است

9

شبیه سازی اثرات نوسانات ارزی بر
متغیرهای کلان اقتصادی به روش
پویاییشناسی سیستمها

سید علیرعا کازرونی
حسین اصغرپور
امین حبیب زاده

1394

16

شبیه سازی الگوی تأثیرات نوسانات
داراییهای رقیب سهام بر شاخص
کل بورس اوراق
بهادار تهران و قیمت مسکن با
رویکرد پویاییشناسی سیستمی

حبیباله رعنایی
کردشولی
عباس عباسی
هومن پشوتنی زاده

1390

359

با تداوم شرایل فعلی درآمد نفتی با افزایش تورم و عرعه
ارز خارجی باعث کاهش نرخ حقیقی ارز و درنتیجه
واردات و خروج منابع ارزی کشور به خارج میشود .از
طرف دیگر کاهش درآمد نفتی باعث کسری بودجه و
افزایش بدهی های دولت به بانک مرکزی و درنتیجه
افزایش پایه پولی و عرعه پول شده و عامل اصلی تورم
هست.
افزایش (کاهش) قیمت هریک از داراییهای جایگزین
(جز مسکن) موجبات کاهش (افزایش) شاخص کل
بورس اوراق بهادار را فراهم میآورد.
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نتیجه

ردیف

نام مقاله

نام محق

سال

11

بررسی رابله بین نرخ ارز و شاخص
قیمت بورس اوراق بهادار تهران :با
استفاده از رویکرد ARDL

حامد طاهری ،میلاد صارم
صفاری

1396

بین نرخ ارز و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار رابله
مثبت وجود دارد؛ و درهرسال حدود  30درصد عدم
تعادلها به سمت تعادل بلندمدت تعدیل میشود.

15

Modeling the interactive drivers
of the stock market-a simulationbased approach

David Kay-Yong Goh

1990

روش های قدیمی تر و تجربی برای پیشبینی بازار سهام
ارزش خود را از دست ندادهاند و یتوان از آنها در کنار
روش های نوین استفاده نمود.

13

Macroeconomic Variables and
Stock Price:
New Evidence from Iran

Mahmood
Yahyazadehfar and
Ahmad Babaie

5615

وجود رابله منفی میان قیمت طلا و سهام
وجود رابله مثبت میان مسکن و سهام
وجود رابله اسمی منفی میان نرخ بهره و سهام

علیرغم تلاشهای صورت گرفته در پژوهشهای پیشین که بیشتر به بررسی اثرات متغیرهای کلان اقتصادی و تأثیر یک
بازار خاص (مثل بازار ارز) بهتنهایی بر روی بازار سهام پرداختهاند نگارندگان به هیچ مقالهای که با رویکرد پویاییشناسی سیستمها
به واکاوی اثرات چندین بازار موازی بر روی بازار سهام پرداختهشدهباشد ،برنخوردند.

 -3روششناسی تحقیق
 -3-1پویاییشناسی سیستمها
با توجه به گستردگی بازارهای مالی حرکتهای مشترک سرمایهگذاران به دلیل تأثیرگذاری دربهای هر یک از انواع بازار
سرمایهگذاری نیازمند توجه است [. .]18برای بررسی رفتار شاخص سهام صنعت خودروسازی از الگوی پویایی استفادهشده است
که اولین بار توسل جی فارستر توسعه یافت [ .]19در این زمینه رویکرد سیستم پویاییشناسی سیستمها بهعنوان یک جایگزین
معتبر بهجای مدلهای ریاعی محض شناختهشدهاست [ ]56چراکه رفتار شاخص بازار را بدون اصللاحات فنی ریاعی توعیح
میدهد.حلقههای علی معلولی و نمودار جریان توعیح ملموسی از روابل بین متغیرها برای کسانی که پیشزمینهای از ریاعیات
پیچیده ندارند ارائه میدهد.علاوه بر این رویکرد سیستمهای پویا قابلیت بررسی گزینههای مختلف برای افزایش دانش در مورد
رفتار سیستم موردملالعه و پر کردن خلأ فهمیدن ساختار و فهمیدن رفتار را ارائه میدهد [.]51

 -4مدلسازی ،بررسی و تحلیل دادهها
 -4-1نمودار علی معلولی
همانطور که تابهحال اشارهشده است سیستم کلان ما خود از  3زیرسیستم بازار سکه طلا ،بازار سهام صنعت خودرو و بازار
مسکن تشکیلشده است که نرخ ارز نیز تأثیرات خود را بهطور محسوسی بر این  3زیرسیستم خواهد گذاشت .برای درک هرچه
بهتر دینامیک سیستم ابتدا هرکدام از  3زیرسیستم بهصورت مجزا نمایش داده شد و در انتها طی یک نقشهی کلی ،نمای کلی
سیستم نشان داده خواهد شد.
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 -4-1-1دینامیک بازار سهام خودرو

+ price change
net

sell fullfilment rate
+

-

-

+

BS1

><stock demand

buy fullfilment rate
+

><stock supply

stock market price

sell exit
+

stock supply

+
+
sell order rate

stock demand

+
buy exit

-+

+
BS2

+
buy order rate

<stock market
>price

شکل ( )4نمودار علی معلولی دینامیک سهام خودرو

همانطور که در شاکل ( )4مشاخص اسات بازار ساهام دارای دو حلقه اصلی کنترلی است که با نماد  BS1و  BS2نشان
دادهشاده است .در حلقهی  BS1قیمت تعادلی سهام خودرو مشخص میشود و در حلقهی  BS2ارتبا عرعه و تقاعای سهام و
مکانیسم به تعادل رسیدن آن مشخص میگردد.

301

SYSTEMDYNAMIC02_027

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها
The Iranian System Dynamics Society The Second National Conference of
IRSDC2109

 -4-1-2دینامیک بازار سکه طلا:
Sell exit(gold) -

><Exchange rate

Sell order
)rate(gold
+
+

BG1

+
Domestic gold
supply
-

+
Sell fullfilment
)rate(gold

+
net price change
gold
+

Domestic gold
price
+
+

-Net world
)price(gold

BG2

Buy order
)rate(gold

+

Domestic gold
demand
+

Buy fullfilment
)rate(gold
+

)Buy exit(gold

World price gold

شکل ( )5دینامیک بازار سکه طلا

در شاکل ( )5رابله میان عرعه یا تقاعا سکه طلا با خالص تغییرات قیمت طلا مشخص میشود این شکل شامل دو حلقه
اسات هر دو حلقه نیز تعادلی اسات .حلقهی  BG1حلقهی تعادلی عرعه است و بیانگر آن است که تغییرات قیمت طلا موجب
تغییرات صاف فروش ساکهی طلا و در نتیجه تغییر متغیر حالت عرعاه میشود و بدیهی است طب اصل عرعه و تقاعا ،مقدار
این متغیر حالت از اصالیترین عوامل تغییر دهندهی قیمت ساکهی طلا اسات .حلقهی  BG2نمایشدهندهی تعادل در تقاعای
سکهی طلا است .و مانند حلقهی  BG1مقدار متغیر حالت تقاعا به ترتیب بر تغییرات قیمت و نرخ خرید اثر میگذارد.
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 -4-1-3دینامیک بازار مسکن:

Housing demand
-

+

+
Housing price
+

+

Net housing
demand

BH1

net fixed price

Exchange rate

+
Housing price rate
+

شکل ( )6دینامیک مسکن

شاکل ( )0شامل یک حلقهی اصلی موجود در بازار مسکن است که درواقع رابله تعادلی میان قیمت مسکن (هر مترمربع)
و تقاعای مسکن را نشان میدهد.
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 -4-2نمودار علی و معلولی کلی:

شکل ( )7نمودار کلی علی معلولی سیستم

در شکل ( )7نمودار کلی علی معلولی سیستم که حاصل از ترکیب زیرسیستمهای نمایشداده در شکلهای قبل است
نمایشدادهشده است .رابلهی بین بازار مسکن و بازار سهام از طری ارتبا میان متغیر تغییرات قیمت مسکن 1با نرخ خرید
سهام 5مشخص میشود که رابله ای مثبت است به این معنا که با افزایش قیمت مسکن نرخ خرید سهام افزایش مییابد .ارتبا
میان بازار ارز و سهام نیز از طری تاثیر متغیر نرخ ارز بر متغیر خالص تغییرات قیمت سهام برقرار شده است .این ارتبا نیز یک
ارتبا مثبت محسو میشود .در آخر ارتبا میان بازار سکه طلا و سهام خودرو از طری اثرگذاری قیمت سکه طلای داخلی بر
صف فروش و خرید سهام برقرار شده است .شایان ذکر است این ارتبا استوار بر این باور است که افراد جامانده از خرید سکه به
منظور سرمایه گذاری برای جلوگیری از بی ارزش شدن پول خود رو به خرید سهام آورده و باعث افزایش صف خرید سهام خواهند
شد.
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 نمودار جریان-4-3
<Net housing
price>
<Stock demand>

Sell exit stock

Sell exit gold
<Net price gold>

Domestic
Sell fullfilment gold supply
rate(gold)

Stock supply
Sell fullfilment
rate(stock)
<Exchange rate>

Net price
change(stock)

Buy fullfilment
rate(stock)

Sell order
rate(stock)

<Exchange rate>

Stock
market price

Stock
demand

Domestic
gold price

Buy fullfilment
rate(gold)

Domestic
gold
demand

<Domestic gold
supply>

<Stock supply>
Fixed price delay

<Stock supply>

Sell order
rate(gold)

Net price
change(gold)

Buy order
rate(stock)

Buy exit stock

<Net price
change(stock)>

<Domestic gold
demand>

<Stock demand>

Buy order
rate(gold)

Buy exit gold
<Net price
change(stock)>

Fixed price related
on dollar
<Time>

Net fixed price
Housing price delay
Housing
price

Net housing price

Exchange rate
regression
Exchange rate

Housing price rate

Net housing
demand
Housing demand
delay

Housing Demand

Exchange Table

world price gold
delay
Price-Demand(housing)
table

world price table

World Price
Gold
Net price gold
<Time>

) نمودار جریان کلی سیستم7( شکل

 دو متغیر اصلی برونزا (نرخ ارز و قیمت جهانی سکه) بهصورت،) برای مدلسازی دقی تر مستله7( لازم بهذکر است در شکل
 از آنجایی که متغیرهای حالت دارای خاصیت. متغیر حالت وجود دارد7  در شکل فوق.متغیرهای متأثر از زمان تعریفشدهاند
 همانلور در بخش نمودار های. متغیرهایی از جنس تعداد نفرات و پول متغیر های حالت در نظر گرفته شده اند،انباشت هستند
 تعدادی.علی معلولی بیان شد نمودار جریان از سه بخش اصلی شامل بازار سهام بازار سکه طلا و بازار مسکن تشکیل شده است
.از روابل اصلی تشکیل دهنده داینامیک مدل به شرح زیر است
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جدول ( )5برخی روابل مدل کمی
شماره رابله

رابله

متغیر توعیحی

()5

IF THEN ELSE( Stock demand>Stock supply, ((Stock demand-Stock
supply)/Stock demand)*0.05, ((Stock supply-Stock demand/)Stock supply)*-

()3

0.05)*Stock market price+Exchange rate/20
IF THEN ELSE( Domestic gold supply>Domestic gold demand , Domestic
) gold demand , Domestic gold supply

Net price
)change(stock

()4

10*Net fixed price+(Housing demand*105)+110020

Sell order
)rate(gold
Housing
price rate

رابلهی ( )5نشان گر خالص تغییرات قیمت سهام ناشی از متغیرهای عرعه سهام ،تقاعای سهام ،قیمت سهام و تغییرات
نرخ ارز است.
برای محاسبه نرخ فروش طلا از متغیرهای عرعه و تقاعای طلای داخلی در رابله ( )3استفاده شد .همچنین برای تخمین
نرخ تغییرات قیمت مسکن از رابله رگرسیونی ( )4و متغیرهای خالص قیمت تمام شده مسکن و تقاعای مسکن استفاده شده
است.

 -4-4اعتبارسنجی
اولین اقدام پس از مدل کردن یک پدیده بررسی اعتبارسنجی آن است .طریقه اطمینان از صحت مدل به این شکل است
که با دید گذشتهنگر دادههای مربو به دورههای گذشته به مدل دادهشده و مقایسهای میان آنچه مدل بهعنوان خروجی میدهد
و آنچه در واقعیت اتفاق افتاده صورت میپذیرد .اگر مدل بتواند با تقریب خوبی روند تغییرات متغیرها را برآورد کند آنگاه نسبت
بهدرستی مدلسازی و روابل اطمینان بیشتری حاصل میشود و آماده طراحی سناریوها برای پیشبینی دورههای آینده خواهیم
بود .یکی دیگر از روشهای اعتبارسنجی استفاده از قابلیت چک کردن ابعاد 1است .برای بررسی درست بودن روابل از قابلیت
چک کردن ابعاد متغیر نرمافزار ونسیم 5استفادهشده است.
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شکل ( )11اعتبارسنجی زیرسیستم مسکن

 -4-5سناریوها
در این بخش سناریو های مختلف برای دورهی زمانی  55ماهه دی ماه  97تا آبان ماه  99مورد بررسی قرار گرفته است.
 .1افزایش قیمت ارز با کنترل جو روانی حاکم بر بازار (حذف حباب قیمتی دلار)
در صورت خروج سفتهبازان و دلالان و همچنین مدیریت جو روانی حاکم بر مردم عادی که میخواهند به هر قیمتی
داراییهای خود را تبدیل به ارز کنند میتوان از شکلگیری حبا قیمتی ارز در شرایل تحریم جلوگیری کرد .بهاینترتیب قیمت
ارز فقل متأثر از عوامل اقتصاد کلان مثل محدودیتهای ایجادشده در حوزه ی صادرات است و در پی آن افزایش منلقی قیمت
ارز به  16666تومان و نوسان آن حول همین مقدار را مشاهده خواهیم کرد .این سناریو میتواند از طری کنترل واردات و مصرف
ارز صرفا برای کالاهای عروری ،الزام صادرکنندگان به بازگشت ارزهای حاصل شده به چرخهی اقتصاد کشور و همچنین سیاست
ایجاد بازارهای جایگزین مثل افتتاح حسا بر مبنای نرخ ارز برای سرمایهگذاران باشد بهاینترتیب که آوردهی سرمایهگذار به
بانک بر اساس نرخ روز ارز به دلار محاسبهشده و هر زمان که بخواهد سپرده خود را برداشت کند بر اساس ارزش ارزی سپردهی
خود ریال میگیرد .بهاینترتیب علاوهبر اینکه نقدینگی مخر از جامعه جمعآوریشده است از افزایش قیمت ارز ناشی از کمبود
آن در بازار جلوگیری شده و مردم نیز اطمینان خاطر از امنیت سپردهگذاری خود دارند .به طور عملی در سناریو یک افزایش
قیمت سهام ناشی از افزایش نرخ ارز حذف شده و افزایش نشان داده شده در نمودار فقل ناشی از تاثیر بازار های موازی است.
بدیهی است در حالت پیش فرض حبا قیمتی ارز باعث بالاتر بودن قیمت سهام نسبت به سناریو یک میباشد.
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شکل ( )11تغییرات قیمت سهام

 .2ادامهی افزایش قیمت ارز با ادامهی تحریمها
در سناریو دوم فرض بر ادامهی بحرانهای موجود در روابل بینالمللی ایران و روند افزایشی دلار خواهد بود .طی نتایج مدل
که در شکل ( )15مشاهده میشود با افزایش در قیمت سهام خودرو مواجه خواهیم بود .در بلند مدت انتظار میرود به سبب
افزایش قیمت تمام شده محصولات ناشی از افزایش قیمت ارز سوددهی گروههای خودرویی کاهش پیدا کرده و رفتار سهام عملا
متفاوت از شکل ( )15باشد.
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شکل( )12تغییرات قیمت سهام
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.3کاهش اثرگذاری بازار ارز بر بازار سهام
در سناریو  3عریب تاثیر نرخ ارز رو بازارهای سرمایهگذاری  55درصد نسبت به حالت پایه کاهش پیدا میکند .این کاهش
شامل دو اثر است .یک اثر مستقیم که شامل کاهش تاثیر خود نرخ روی قیمت سهام است که در فرعیه دینامیکی توعیح داده
شااد و دیگری اثر غیرمسااتقیم که شااامل کاهش تاثیر نرخ ارز روی بازارهای موازی بوده و این کاهش موجب کاهش اثرپذیری
بازار سااهام از بازارهای جایگزین میشااود لذا در طی دوره پیشبینی تا حداکثر  06درصااد افزایش ثبات قیمت سااهام گروههای
خودرویی خواهد شد.
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 -5نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پژوهش سعی شده است با استفاده از رویکرد پویاییشناسی سیستمها به پیشبینی الگوی تغییرات ارزش سهام،
قیمت طلا و قیمت هر مترمربع مسکن پرداختهشود .برای این منظور عوامل مؤثر بر بازارهای سرمایهگذاری فوق شناساییشده و
برای پیشبینی از آنها استفادهشده است .با توجه به نوسانات سالهای  97-90گام زمانی یکماهه ،و مجموعا  55ماه از
فروردینماه  1390تا دیماه  1397وتست انلباق ابعاد برای اعتبارسنجی مدل استفاده شد .در این مدل از روش آزمونوخلا
برای صحت الگوی پژوهش استفاده شد 3 .سناریوی مختلف برای دورهی زمانی  55ماهه دی ماه  97تا آبان ماه  99مورد بررسی
قرار گرفته است .نتایج حاصل و مقایسه سناریوها بیانگر این است که اگر تحریمها ادامه پیداکرده و اقدام مؤثری برای ساماندهی
نقدینگی سرگردان در جامعه نشود روند صعودی افزایش ارزش دلار در برابر ارزش ریال ادامه خواهد داشت و پیرو آن رکود تورمی
فراگیر حاکم میشود .یک از راههای جمعآوری نقدینگی مردم افتتاح حسا بر پایه ارزش ارزی آوردهی آنها است که در
سناریوی  1به آن پرداختهشد .همچنین ایجاد جذابیت در بازار سهام خودروییها به روشهایی مثل پرداخت وام توسل دولت به
آنها و کاهش بدهیهای آنان در کنار تقویت صنعت قلعهسازی و اعمال تغییرات ساختاری مثل خصوصیسازی میتواند موجب
افزایش جذابیت سهام خودرو و تقویت دومین صنعت بزرگ کشور نماید .همچنین در سناریوی سوم کاهش  55درصدی عریب
تاثیر نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفت که حاصل آن تا  06درصد افزایش ثبات در ارزش سهام گروه های خودرویی بود.
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 این کار با.یکی از راههای کاهش اثرات مخر حجم بالای نقدینگی در جامعه پرهیز از خل نقدینگی جدید توسل بانکها است
 همچنین. اعمال محدودیت در افتتاح حسا های کوتاه مدت و ارایه تسهیلات کلان صورت میگیرد،تعدیل سود سپردههای بانکی
تقویت سیستمهای نظارتی برای پایش سپردههای کلان و تراکنشهای مربو به این سپردهها در کنار جلوگیری از ورود بانکها
. طلا و ارز میتواند یکی از راههای موثر باشد،و سایر موسسات مالی به فعالیتهای سفته بازانه در بازارهای املاک

مراجع
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.78-59  صفحات10 شماره
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تحلیل پویاییهای بلندمدت یکپارچگی سیستمهای فتوولتائیک پراکنده با سیستم
قدرت :یک مدل علت و معلولی مبتنی بر تعاملات ذینفعان
مرضیه سائری ،*،1محمدمهدی لطفی ،2محمدرضا مزیدی شرفآبادی ،3یحیی زارع

مهرجردی4

دانشگاه یزد،
دانشگاه یزدlotfi@yazd.ac.ir ،
دانشگاه یزدmrmazidi@yazd.ac.ir ،
دانشگاه یزدyzare@yazd.ac.ir ،

marzie.saeri@gmail.com

چکیده
در سالهای اخیر ،استفاده از سیستم های فتوولتائیک به عنوان یکی از منابع تجدیدپذیر برای تولید برق در سراسر جهان
به سرعت رو به افزایش است .ایران نیز به دلیل بهرهمندی از تابش بالای خورشید و چالشهای زیستمحیطی و اقتصادی
ناشی از سوختهای فسیلی ،به دنبال افزایش استفاده از سیستمهای فتوولتائیک است .نفوذ سیستمهای فتوولتائیک
پراکنده به سیستم قدرت میتواند اثرات مثبت و منفی بر اهداف ذینفعان سیستم قدرت داشته باشد .در این پژوهش
متغیرهای کلیدی مرتبط با اهداف ذینفعان سیستم قدرت شامل جامعه به عنوان مصرفکننده ،سرمایهگذاران خصوصی
و دولتی ،بهرهبردار شبکه و دولت در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فنی و زیستمحیطی استخراج و تحلیل میشود .سپس با
بررسی روابط متغیرها در سیستم واقعی و مرور ادبیات موضوع ،یک نمودار علت و معلولی جامع ارائه میشود .مدل در بازه
زمانی  03ساله برای استان یزد شبیهسازی و اعتبار آن از نظر ساختاری و رفتاری بررسی میشود .در پایان ،با تحلیل اثر
پارامترهای سیاستی شامل قابلیت اطمینان معیار ،استفاده از خودروهای الکتریکی ،و ظرفیت ذخیرهسازهای متمرکز بر
رفتار مدل ،پیشنهادهایی برای بهبود سیستم ارائه میشود .مدل پیشنهادی به سیاستگذاران کمک میکند تا نتایج
تصمیمات بلندمدت خود در ارتباط با توسعه فتوولتائیک را بر جنبههای اقتصادی ،اجتماعی ،فنی و زیستمحیطی
مشاهده و تحلیل کنند.
واژههای کلیدی :شبکه برق ،مدیریت عرضه و تقاضا ،یکپارچگی فتوولتائیک ،شاخصهای شبکه توزیع ،مدل علت و معلولی.

 -1مقدمه
مطالعات نشان میدهد تمایل به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر نامحدود با کمترین آلودگی و اثرات مخرب
زیستمحیطی در حال رشد است .برای تولید برق با استفاده از نور خورشید ،سیستمهای فتوولتائیک ( )PVانرژی تابشی را
 1و * -نویسنده مسئول :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه یزد
 -2دانشیار مهندسی صنایع ،دانشگاه یزد
 -2استادیار مهندسی برق ،دانشگاه یزد
 -2استاد مهندسی صنایع ،دانشگاه یزد
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بدون مکانیسمهای مکانیکی به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند [ .]1طبق گزارش سالانه انجمن جهانی سیاستگذاری انرژی-
های تجدیدپذیر برای قرن  ،)REN21( 21در سال  2312استفاده از فتوولتائیک بیشترین افزایش را در بین انرژیهای
تجدیدپذیر نسبت به سال قبل داشته و سرمایهگذاری در سیستمهای فتوولتائیک از سرمایهگذاری خالص در نیروگاههای
فسیلی و هستهای بیشتر بوده است [ .]2ایران نیز از نظر دریافت انرژی خورشیدی در بالاترین ردههای جهان قرار دارد و دارای
متوسط تابش  2233کیلووات ساعت بر مترمربع در  033روز سال است [ ]0و مطابق گزارش سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و
بهرهوری انرژی برق (ساتبا) ،گسترش تولید برق خورشیدی جزء اولویتهای اساسی در چشمانداز کلان کشوری است.
هدف اصلی سیستم قدرت ،ایجاد تعادل لحظهای بین عرضه و تقاضای برق است که به برنامهریزی و اقدامات بلندمدت،
میانمدت و کوتاهمدت نیاز دارد .ورود سیستمهای فتوولتائیک به عنوان عرضهکننده برق میتواند سیستم را با چالشهای
مختلفی در زمینه تعادل عرضه و تقاضا روبرو کند .بنابراین ،لازم است برق فتوولتائیک با بکارگیری مجموعهای از تصمیمات و
اقدامات با سیستم قدرت یکپارچه شود .این اقدامات اغلب پرهزینه هستند و اثربخشی آنها در بلندمدت با توجه به ساختار
فعلی شبکه و میزان گسترش فتوولتائیک بهسادگی قابلتشخیص نیست .بنابراین ،انتخاب ترکیب مناسبی از اقدامات برای
یکپارچگی فتوولتائیک به تجزیه و تحلیل بلندمدت سیستم قدرت نیاز دارد.
از طرفی سیستم قدرت دارای ذینفعان مختلف است .جامعه به عنوان مصرفکننده ،به دنبال دسترسی به برق با قابلیت
اطمینان بالا و قیمت مناسب است .سرمایهگذاران خصوصی و دولتی به عنوان صاحبان نیروگاههای تولید برق ،به دنبال بیشینه-
سازی درآمد خود هستند .شرکت توزیع به عنوان بهرهبردار شبکه ،وظیفه دارد برق را با بیشترین قابلیت اطمینان و کمترین
اتلاف به مصرفکنندگان برساند و همزمان هزینههای سرمایه ای و عملیاتی خود را کنترل کند .دولت نیز به عنوان سیاستگذار
اصلی سیستم قدرت ،قصد دارد با توسعه سیستم های فتوولتائیک ،برق مورد نیاز را به صورت اقتصادی و با اثرات زیستمحیطی
کم تر تولید کند ،امنیت تأمین انرژی را افزایش دهد و با ایجاد اشتغال در این زمینه ،به رشد اجتماعی و اقتصادی جامعه کمک
کند .نفوذ سیستمهای فتوولتائیک در سیستم قدرت ،اثرات اقتصادی ،اجتماعی ،فنی و زیستمحیطی بلندمدتی روی اهداف
ذینفعان خواهد داشت؛ بنابراین ،سیاستگذاران این بخش به دنبال تحلیل اثر بلندمدت سیاستهای خود در زمینه توسعه
سیستمهای فتوولتائیک با توجه به جنبههای مختلف آن هستند.
به دلایل فوق ،سیستم قدرت پیچیده است .همچنین دامنه وسیعی از پویاییهای پیچیده شامل عدم قطعیتها ،روابط
غیرخطی بین متغیرها ،تأخیرها ی زمانی و ساختارهای بازخوردی در سیستمهای قدرت وجود دارد [ .]4تحلیل این سیستم
پیچیده و پویا در حضور سیستم های فتوولتائیک ،نیاز به استفاده از تفکر سیستمی و بررسی تعاملات در بلندمدت دارد .روش
پویاییشناسی سیستم میتواند برای درک و تحلیل این چالشها مناسب باشد .این پژوهش برای درک بهتر روند بلندمدت نفوذ
فتوولتائیک در سیستم قدرت ،یک نمودار علت و معلولی ارائه میدهد که میتواند به چهار ذینفع اصلی سیستم قدرت کمک
کند نتایج تصمیمات خود را بر جنبههای اقتصادی ،اجتماعی ،فنی و زیستمحیطی در بلندمدت مشاهده و تحلیل کنند.
در بخشهای بعدی ،ابتدا مبانی نظری و پیشینه پژوهش بررسی میشود .سپس پویاییشناسی سیستم در قالب روش-
شناسی پژوهش مرور خواهد شد .در بخش مدل سازی ،نمودار علت و معلولی نهایی شرح داده میشود و پس از اعتبارسنجی
مدل ،با استفاده از تحلیل پارامترها سناریوهایی برای بهبود سیستم پیشنهاد میشود .در بخش آخر ،نتیجهگیری و پیشنهاد
برای پژوهشهای آتی آمده است.

 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
انتقال1

توزیع1

معرفی کرد.
و
شبکه برق را به عنوان دارایی فیزیکی سیستم قدرت میتوان در قالب سه بخش تولید،
تولید برق فرایندی است که طی آن از یک منبع انرژی در دو گروه حرارتی و تجدیدپذیر ،برای تولید انرژی الکتریکی استفاده
Transmission
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میشود .انتقال برق اجازه می دهد به سادگی و بدون پذیرفتن هزینه حمل سوخت و به دور از آلودگی ناشی از سوخت در
نیروگاه ،از انرژی الکتریکی بهره بگیریم .توزیع برق مرحله پایانی تحویل انرژی الکتریکی به مصرفکنندههاست .شبکه توزیع،
انرژی الکتریکی را از پستهای انتقال و فوق توزیع و یا نیروگاههای کوچک به مصرفکنندگان نهایی انتقال میدهد [.]5
نیروگاههای برق به دو دسته اصلی تقسیم میشوند :متمرکز 2و پراکنده .3منابع تولید متمرکز نیروگاههای معمول
بزرگمقیاس هستند که برق تولیدی آنها از طریق خطوط انتقال وارد شبکه توزیع میشود .به نیروگاههای برق با ظرفیت کمتر
از  13مگاوات متصل به سیستم توزیع ،تولید پراکنده گفته میشود و بهرهبرداران شبکه توزیع و شرکتهای توزیع مسؤول
یکپارچگی آنها با شبکه هستند .برخلاف شبکه انتقال ،شبکه توزیع برای یکپارچگی با نیروگاهها و مولدهای برق طراحی نشده
و نفوذ منابع تولید پراکنده مانند سیستمهای فتوولتائیک پراکنده ،چالشهای جدیدی برای شبکه توزیع خواهد داشت [.]6
روش پویایی شناسی سیستم به طور گسترده به عنوان ابزاری برای مدلسازی و تحلیل در بخش انرژی و برق استفاده
شده است .لئوپولد [ ]2مدلهای پویاییشناسی سیستم مرتبط با انرژی را در بازه زمانی  2333تا  2315بهصورت مروری
بررسی و در چهار گروه اصلی سوختهای فسیلی ،منابع تجدیدپذیر ،برق و منابع مرتبط با انرژی دستهبندی کرد .در گروه
انرژیهای تجدیدپذیر ،مقالات مرتبط با سیستمهای فتوولتائیک به مسائلی از جمله تحلیل اقتصادی احداث نیروگاههای
فتوولتائیک ،ارائه و ارزیابی سیاستهای حمایتی مختلف برای تسریع روند نفوذ سیستمهای فتوولتائیک و پیشبینی رشد بازار
فتوولتائیک در چشمانداز بلندمدت  23ساله و بیشتر پرداختند .در گروه برق ،موضوعات پویاییهای تقاضا و مصرف برق ،برنامه-
ریزی ظرفیت تولید ،ساختار بازار برق و سبد تولید برق در کشورها مطالعه شدند.
برخی مقالات به طور مستقیم بر تحلیل روند توسعه سیستمهای فتوولتائیک با استفاده از پویاییشناسی سیستم تمرکز
کردند .گوا و همکاران [ ]8با استفاده از پویایی شناسی سیستم و در نظر گرفتن برخی عوامل اقتصادی و فنی ،روند توسعه
سیستمهای فتوولتائیک در چین را با توجه به پنج گروه سیاستهای انگیزشی در بازه زمانی  2312تا  2302بررسی کردند.
سیستمهای فتوولتائیک به دو دسته نیروگاهی و کوچکمقیاس تقسیم شدند .مدل پیشنهادی در قالب چهار بخش اصلی
مصرف برق ،تولید برق فتوولتائیک ،درآمد تولید و سرمایهگذاری ،و ظرفیت فتوولتائیک نصبشده ارائه شد .برخی پژوهشگران از
جمله کاستانیدا و همکاران [ ]9در کلمبیا ،و هسو [ ]13در تایوان ،اثر سیاستهای انگیزشی مالی شامل تعرفه خرید تضمینی
برق ،اندازهگیری خالص 4و یارانه سرمایهگذاری اولیه را بر سرمایهگذاری در فتوولتائیک پراکنده برای  23سال بررسی کردند.
الصریحی و همکاران [ ]11سیاستهای توسعه فتوولتائیک در کشور عمان را با پویاییشناسی سیستم را در قالب یک
نمودار علت و معلولی مدل کردند .آنها توسعه پایدار انرژیهای تجدیدپذیر را با توجه به سه بعد اقتصادی ،زیستمحیطی و
اجتماعی در بعد کلان بررسی کردند .تمایز این پژوهش ،در نظر گرفتن درآمد دولت عمان از صادرات گاز طبیعی است .در این
پژوهش بخش فتوولتائیک و گازی دو رقیب با درآمد و هزینههای مجزا در نظر گرفته شدند.
جیمنز و همکاران [ ]12با استفاده از پویاییشناسی سیستم ،سیاستهایی برای نفوذ بیشتر فتوولتائیک پشتبامی در
کلمبیا برای سالهای  2314تا  2322طراحی کردند .در این پژوهش ،فتوولتائیک پشتبامی در دو حالت همراه با ذخیرهساز و
بدون ذخیره ساز بررسی و فقط تقاضای برق خانگی در نظر گرفته شد .هزینه انتقال ،توزیع و تلفات نیز در مدل لحاظ شدند .گوا
و همکاران [ ]10با استفاده از پویاییشناسی سیستم به بررسی و ارزیابی اثرات سیاستهای کنترلکننده آلایندههای
زیستمحیطی بر توسعه فتوولتائیک در چین پرداختند .مزیت این پژوهش ،بررسی پویاییهای مصرف برق ،محدودیتهای
شبکه انتقال و قطع توان خروجی است.
1

Distribution
Centralized
3 Distributed or Decentralized
4 Net Metering
2

373

SYSTEMDYNAMIC02_028

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109

در پژوهشهای پیشین ،اثر نفوذ فتوولتائیک بر تعاملات چهار ذینفع سیستم قدرت به طور همزمان در چهار جنبه فنی،
اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی بررسی نشده است .در جنبه فنی تنها به دو چالش ظرفیت انتقال شبکه و قطع توان توجه
شده و شاخصهای مهم شبکه شامل قابلیت اطمینان ،اتلاف و ضریب بهرهبرداری مطالعه نشده است .شبکه توزیع و انتقال به
طور مجزا بررسی نشده و شبکه برق به صورت کلی در نظر گرفته شده است .به تفاوت زمان احداث نیروگاههای حرارتی و
فتوولتائیک که برای مدیریت عرضه و تقاضا اهمیت دارد توجه نشده است .در بررسی سیاستهای مالی ،یک نرخ ثابت برای
همه نیروگاهها در نظر گرفته شده ،در حالی که برای فتوولتائیکهای پراکنده و بزرگمقیاس متفاوت است.
در پژوهش حاضر ،تعاملات چهار ذینفع سیستم قدرت مرتبط با نفوذ فتوولتائیک در چهار جنبه فنی ،اقتصادی ،اجتماعی
و زیست محیطی در نظر گرفته میشود .شاخصهای فنی شبکه توزیع و انتقال به طور جداگانه بررسی و برای هدفگذاری
ظرفیت نیروگاهها ،به زمان احداث انواع نیروگاهها توجه میشود .همچنین اثر نفوذ گسترده فتوولتائیک پراکنده شامل
فتوولتائیک پشتبامی و مزرعه فتوولتائیک متصل به شبکه توزیع تحلیل میشود .بنابراین شاخصهای فنی شبکه توزیع که
متأثر از برنامهریزیهای بلندمدت و میانمدت بهرهبردار شبکه هستند ،شامل قابلیت اطمینان ،اتلاف ،ضریب بهرهبرداری و قطع
توان خروجی در نظر گرفته میشود .همچنین هزینه های احداث و نگهداری و تعمیرات و همچنین تعرفه واقعی خرید تضمینی
برق برای فتوولتائیک پشتبامی و مزرعه فتوولتائیک متفاوت در نظر گرفته میشود.

 -3روششناسی تحقیق
روش پویاییشناسی سیستم ،برای مطالعه ،تحلیل ،مدلسازی و شبیهسازی سیستمهای پویای اجتماعی-اقتصادی و
مدیریتی در سال  1963توسط جی فارستر 1و همکارانش مطرح شد [ .]14پویاییشناسی سیستم به درک رفتار و پویاییهای
وابسته به زمان در سیستمهای پیچیده کمک میکند[ .]8پس از فارستر پژوهشگران متعددی به تکمیل و تبیین چارچوبی
برای روش پویاییشناسی سیستم پرداختند که در بین آنها ،مشهورترین و کاملترین چارچوب توسط جان استرمن 2ارائه شده
است .در ادامه ،گامهای روش پویاییشناسی سیستم برای پژوهش حاضر بر اساس روند پیشنهادی استرمن [ ]14آمده است:
-

بیان فرضیه پویای پژوهش :فرضیه پویا یک بیان ساده و خلاصه از روابط و پویاییهای موجود در مسأله و سیستم
مورد بررسی است که برای روشنتر شدن مسأله بیان میشود.

-

تعیین متغیرهای کلیدی :در پویاییشناسی سیستم ،مدلسازی یک مسأله از سیستم انجام میشود [ .]15بنابراین،
سیستم به خودی خود مدل نمیشود بلکه باید مشخص کرد چه تغییراتی از پدیده پویای مورد بررسی در بلندمدت
مد نظر است .لازم است سپس با توسعه فرضیه پویا ،متغیرهای کلیدی استخراج میشوند.

-

تعیین مرز مدل :با گسترش متغیرها و روابط آنها میتوان مدل را تا بینهایت توسعه داد اما چون هدف بررسی و
حل یک مسأله مشخص است ،تعیین مرز مدل ضروری است .مرز مدل را میتوان با تقسیمبندی متغیرهای مدل به
سه دسته متغیر درونزا ،متغیر برونزا و متغیر خارج از مدل تعیین کرد [.]15

-

رسم نمودار علت و معلولی :هدف اصلی بیان روابط علت و معلولی بین متغیرهاست تا ساختار سیستم به طور
کامل و به هم پیوسته نمایش داده شود [ .]15نمودار علت و معلولی از متغیرها و کمانهای جهتدار که نشاندهنده
روابط علت و معلولی بین متغیرها است تشکیل شده است .با فرض ثابت بودن سایر متغیرها ،اگر افزایش (کاهش)
یک متغیر باعث افزایش (کاهش) متغیر دیگر شود ،رابطه دو متغیر مثبت و اگر افزایش (کاهش) یک متغیر باعث
کاهش (افزایش) متغیر دیگر شود ،رابطه دو متغیر منفی خواهد بود که با علامت  +و – بر روی کمانها مشخص می-
Jay W. Forrester
John D. Sterman
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شود .اگر بتوان از یک متغیر مشخص شروع کرد و با حرکت در جهت کمانها دوباره به همان متغیر رسید ،حلقه
بازخورد ایجاد شده است .اگر تغییر هر متغیر در یک جهت مشخص توسط حلقه بازخوردی تشدید و تقویت شود،
حلقه بازخوردی مثبت خواهد بود ،اما اگر تغییر هر متغیر در یک جهت توسط حلقه بازخوردی تضعیف و متعادل
شود ،حلقه بازخوردی منفی خواهد بود [ .]14مثبت با منفی بودن یک حلقه بازخوردی به ترتیب با علامت  +یا  Rو
– یا  Bدر وسط حلقه نشان داده میشود.
-

اعتبارسنجی مدل :برای ایجاد اطمینان نسبت به درستی و سودمندی مدل به عنوان یک ابزار سیاستگذاری ،در
سراسر فرآیند مدلسازی آزمونهای اعتبارسنجی مختلفی انجام میشود.

-

طراحی سناریو برای بهبود سیستم :در بخش طراحی سناریو با تحلیل حساسیت پارامترهای سیاستی که
تصمیمگیران و سیاستگذاران در دنیای واقعی روی آنها کنترل دارند میتوان نقاط اهرمی برای بهبود رفتار سیستم
را پیدا کرد.

 -4مدلسازی
در این بخش ،یک مدل علت و معلولی برای بررسی تأثیر نفوذ گسترده مولدهای فتوولتائیک بر سیستم قدرت ارائه می-
شود .ابتدا مسأله بیان و بخشهای مختلف سیستم در قالب فرضیه پویا تشریح میشود .همچنین متغیرهای کلیدی با تحلیل
فرضیه پویا استخراج و مرز مدل مشخص میشود .سپس با بررسی رفتار متغیرها در طول زمان و دادهها و مستندات موجود،
روابط متغیرها شناسایی و نمودار علت و معلولی مربوطه تدوین میشود .مدل نهایی با استفاده از دادههای استان یزد شبیه-
سازی و اعتبارسنجی ساختاری و رفتاری برای مدل پیشنهادی انجام میشود .در پایان با تحلیل مدل پیشنهادهایی برای بهبود
سیستم ارائه میگردد.
 -1-4فرضیه پویای پژوهش
فرضیه پویای پژوهش در شکل  1ارائه میشود .تقاضای برق به سرعت رو به افزایش است و روی شاخصهای شبکه
انتقال و توزیع اثر منفی خواهد داشت .از طرفی ،دولت و سیاستگذاران شبکه برق به دنبال افزایش عرضه برق به صورت
هماهنگ با افزایش تقاضا هستند .اگرچه استفاده از نیروگاههای حرارتی متعارف همچنان یکی از گزینههای اصلی محسوب می-
شود ،اما در مناطق با پتانسیل تابشی بالا از جمله ایران ،سیستمهای فتوولتائیک گزینه مطلوب برای تولید برق محسوب می-
شود .بنابراین ،هر ساله دولتها اهداف کوتاهمدت و بلندمدت برای افزایش ظرفیت نیروگاههای حرارتی و سیستمهای
فتوولتائیک تدوین میکنند .هزینههایی که دولت برای تولید برق به هر روش میپردازد ،میتواند روی هدفگذاریهای بعدی
افزایش ظرفیت فتوولتائیک و حرارتی اثر بگذارد .از طرفی ،تولید برق فتوولتائیک نسبت به حرارتی با سوخت فسیلی ،به دلیل
انتشار کربن و مصرف آب کمتر ،اثرات و هزینههای زیستمحیطی کمتری برای جامعه و دولت خواهد داشت.
نفوذ سیستم های فتوولتائیک پراکنده در سیستم قدرت ،اثرات مثبت و منفی برای شبکه برق ایجاد خواهد کرد .افزایش
تقاضای برق به معنای افزایش جریان برق عبوری از شبکههای انتقال و توزیع برای رساندن برق از نیروگاههای بزرگ و
دوردست به مصرفکنندگان نهایی است .چون ظرفیت شبکه محدود است ،شاخصهای شبکه دچار مشکل خواهد شد .بنابراین
با افزایش تقاضای برق ،باید ظرفیت شبکه انتقال و توزیع نیز ارتقا یابد تا شاخصهای شبکه در حد قابل قبول باقی بماند .با
نفوذ سیستمهای فتوولتائیک پراکنده ،نیاز به انتقال برق از نیروگاههای بزرگمقیاس در شبکه انتقال کاهش ،و شاخصهای
شبکه انتقال بهبود خواهد یافت .اما اثر نفوذ سیستمهای فتوولتائیک پراکنده متصل به شبکه توزیع ،بر شاخصهای شبکه
متفاوت است و نیاز به تحلیل بیشتری دارد .این ارتباط مبهم با کمانهای قرمز رنگ در شکل  1مشخص شده است.
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شکل  .1فرضیه پویای پژوهش.

 -2-4متغیرهای کلیدی
برای رسیدن به یک مدل جامع لازم است تعاملات ذینفعان سیستم قدرت شامل جامعه ،سرمایهگذاران خصوصی و
دولتی ،شرکتهای توزیع و دولت را در رابطه با توسعه و نفوذ سیستمهای فتوولتائیک تحلیل کرد .بنابراین فرضیه پویا با مرور
ادبیات و اقدامات کشورهای پیشرو در توسعه فتوولتائیک توسعه یافته و متغیرهای کلیدی مسأله در  8زیرسیستم تقاضای برق،
سیستمهای فتوولتائیک پراکنده ،نیروگاههای حرارتی ،هدفگذاری ظرفیت ،اثرات زیستمحیطی ،هزینه تولید برق برای دولت،
شبکه توزیع و شبکه انتقال استخراج میشود .متغیرهای کلیدی در نمودار علت و معلولی هر زیرسیستم مشخص است.
 -3-4مرز مدل
متغیرها و روابطی که نقش تعیینکنندهای در مسأله پژوهش دارند باید درون مرز مدل قرار گیرند .در ادامه ،درونزا و
برونزا بودن متغیرهای هر زیرسیستم مشخص میشود.
 -4-4نمودار علت و معلولی
در این بخش ،با بررسی رفتار متغیرها در طول زمان و دادهها و مستندات موجود ،روابط متغیرهای کلیدی شناسایی و
نمودار علتومعلولی مربوطه طراحی میشود .در ادامه ،نمودار علت و معلولی  8زیرسیستم ارائه و روابط متغیرها تشریح میشود.
زیرسیستم تقاضای برق (شکل )2
بخش اول تقاضای برق به طور مستقیم از شبکه انتقال تأمین میشود و مربوط به صنایع بزرگ یا فروش برق به
استانهای مجاور است .بخش دوم تقاضای برق در شبکه توزیع به دو زیربخش صنعتی و غیرصنعتی تقسیم میشود .برنامهریزی
عرضه بر اساس بیشینه تقاضای برق انجام میشود ،بنابراین منظور از تقاضا در هر بخش ،بیشینه تقاضای آن بخش در سال
است .تقاضا در هر بخش با نرخ مشخصی رشد میکند ،اما طرحهای پاسخگویی بار که با هوشمندتر شدن شبکه در گذر زمان
ارتقا مییابد ،این رشد را کنترل میکند .همه متغیرهای این زیرسیستم به غیر از سطح برنامه پاسخگویی بار ،برونزا هستند.
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نرخ رشد میانگین در
تقاضای صنعتی
+
رشد در تقاضای صنعتی

+
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توزیع
+
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+
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سطح برنامه پاسخ<
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تقاضا در سطح توزیع
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+
سطح توزیع

+
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کل تقاضای برق
++

نرخ رشد میانگین در تقاضای
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 رشد در تقاضای سطحانتقال

تقاضا در سطح انتقال
+
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+

+

شکل  .2نمودار علت و معلولی زیرسیستم تقاضای برق.
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+
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 B 4سودآوری مزرعه +
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+
+ B3
ظرفیت مزرعه<
ظرفیت مزرعه
+
+
فتوولتائیک درحال
>احداث
فتوولتائیک نصب شده
شکاف ظرفیت
تعرفه خرید برق +
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مقداراولیه تعرفه
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هدف مزرعه<
 +تأثیر شکاف +
خرید برق مزرعه
+
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مزرعه فتوولتائیک
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شکل  .3نمودار علت و معلولی زیرسیستم سیستمهای فتوولتائیک پراکنده.

زیرسیستم سیستمهای فتوولتائیک پراکنده (شکل )3
سیستمهای فتوولتائیک پراکنده در دو گروه پشتبامی با ظرفیت  3تا  133کیلووات و مزرعه فتوولتائیک با ظرفیت بالاتر
از یک مگاوات بررسی میشوند .در جدول  1متغیرهای مهم این زیرسیستم توضیح داده میشود .اختلاف هدف مزارع
فتوولتائیک (که در زیرسیستم هدفگذاری ظرفیت تعیین میشود) با ظرفیت نصبشده و در حال احداث مزارع فتوولتائیک،
شکاف ظرفیت را مشخص میکند .در حلقه  ،B3شکاف ظرفیت مزرعه فتوولتائیک ،فرصت سرمایهگذاری در مزرعه فتوولتائیک
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را افزایش میدهد که با افزایش قراردادهای جدید و احداث ظرفیتهای جدید ،شکاف ظرفیت را کم میکند .سودآوری مزرعه
فتوولتائیک از اختلاف درآمد فروش برق با تعرفه خرید برق در طول دوره حمایتی و هزینههای آن شامل هزینه احداث و
نگهداری و تعمیرات به دست میآید .طبق حلقه  ،B4اگر شکاف ظرفیت مزرعه فتوولتائیک زیاد باشد ،تعرفه خرید برق را
بیشتر میکند تا با افزایش سودآوری ،تمایل به سرمایه گذاری بیشتر شود .از طرفی ،بخشی از ظرفیت مزارع فتوولتائیک
نصب شده به دلیل طی شدن عمر مفید ،با نرخ تنزیل از شبکه خارج میشود ،گرچه درصدی از آنها جایگزین میشوند .تولید
برق از مزارع فتوولتائیک نصبشده به دلیل محدودیت ظرفیت خطوط توزیع با یک ضریب تعدیل کاهش مییابد .روابط علت و
معلولی مشابه برای فتوولتائیک پشتبامی ترسیم میشود.
جدول  .1توضیح متغیرهای مهم زیرسیستم سیستمهای فتوولتائیک پراکنده
نام متغیر

نوع(درونزا-بیرونزا) و توضیح متغیر

زمان بهرهبرداری سالانه
فتوولتائیک

برونزا -مجموع ساعات تابش خورشید در منطقه مورد بررسی در یک سال

عمر متوسط
فتوولتائیک

برونزا -طول عمر سیستمهای فتوولتائیک که با توجه به طول عمر اجزای آن تعیین میشود و برای بازه شبیهسازی
ثابت در نظر گرفته شده است.

تأثیر شکاف مزرعه
فتوولتائیک

درونزا -این متغیر برای منتقل کردن اثر شکاف مزرعه فتوولتائیک بر تعرفه خرید تضمینی برق به عنوان سیاست
انگیزشی دولت تعریف شده است .اگر اختلاف ظرفیت مزرعه فتوولتائیک در حال احداث که با توجه زمان احداث دو
ساله مزرعه فتوولتائیک ،تقریبا دو برابر ظرفیت قراردادهای جدید بستهشده در سال است ،از حدی بیشتر باشد،
تعرفه خرید تضمینی برق را مقداری افزایش خواهد داد.

تعرفه خرید برق مزرعه
فتوولتائیک

درونزا -مبلغی که طبق قرارداد خرید تضمینی برق به ازای هر واحد برق تولیدی مزرعه فتوولتائیک به سرمایهگذار
آن پرداخت میشود.

دوره حمایتی

برونزا -تعداد سالهایی که طبق قرارداد خرید تضمینی برق ،دولت موظف به خرید برق تولیدی سیستمهای
فتوولتائیک پراکنده است.

ضریب تعدیل مزرعه
فتوولتائیک

درونزا -ضریبی که محدودیتهای شبکه توزیع را اعمال کرده و تولید برق مزرعههای فتوولتائیک را کاهش میدهد.

زیرسیستم نیروگاههای حرارتی (شکل )4
نیروگاههای حرارتی در دو گروه بزرگمقیاس دولتی و نیروگاههای کوچکتر از  25مگاوات غیردولتی در نظر گرفته می-
شود .اختلاف هدف حرارتی (که در زیرسیستم هدفگذاری ظرفیت تعیین میشود) با ظرفیت نصبشده و در حال احداث
حرارتی ،شکاف ظرفیت حرارتی را مشخص میکند .طبق حلقههای  B5و  ،B7شکاف ظرفیت حرارتی فرصت سرمایهگذاری در
نیروگاههای حرارتی را افزایش میدهد که با اضافه شدن قراردادها و سرمایهگذاریهای جدید و افزایش ظرفیتهای در حال
احداث ،میتواند شکاف ظرفیت حرارتی را کم کند .ظرفیتهای در حال احداث پس از گذشت زمان مشخص (تأخیر احداث
حرارتی خصوصی و دولتی) ،به ظرفیت حرارتی نصبشده تبدیل میشوند .از طرفی ،بخشی از نیروگاههای حرارتی نصب شده به
دلیل پایان عمر مفید ،با نرخ تنزیل از شبکه خارج و ظرفیت حرارتی نصبشده کم میشود ،گرچه درصدی از آنها جایگزین
میشوند و ظرفیت در حال احداث را افزایش میدهند.
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+

حرارتی دولتی

+

حرارتی دولتی

-
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+

فرصت سرمایه
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نرخ احداث

خصوصی به دولتی
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دولتی

>حرارتی دولتی

+

+

ظرفیت حرارتی
دولتی نصب
شده

-

حرارتی دولتی

+

تولید حرارتی
دولتی

-

B6

نرخ تنزیل
حرارتی
دولتی

+

-

+
-

عمر متوسط

+

زمان بهره برداری
ساالنه حرارتی
تولید حرارتی

نرخ جایگزینی
حرارتی خصوصی

+

خصوصی درحال
احداث
B8

حرارتی

+

+

ظرفیت حرارتی +

+
-

نصب شده

-

+

>هدف حرارتی<

ظرفیت حرارتی

+

نرخ تنزیل<
حرارتی
قراردادهای جدید >خصوصی
حرارتی خصوصی

B7

شکاف ظرفیت حرارتی

ظرفیت حرارتی
دولتی درحال
احداث

+

تقاضای صنعتی<
>در سطح توزیع

+

ظرفیت حرارتی
خصوصی نصب شده

-

نرخ تنزیل
حرارتی
خصوصی

+

+

نرخ احداث
حرارتی
خصوصی

- +

تأخیر احداث
حرارتی
خصوصی

تولید حرارتی
خصوصی

+

شکل  .4نمودار علت و معلولی زیرسیستم نیروگاههای حرارتی.

زیرسیستم هدفگذاری ظرفیت (شکل )3
با افزایش سالانه تقاضای برق ،عرضه نیز باید به طور همزمان افزایش یابد .با توجه به زمانبر بودن احداث نیروگاهها لازم
است هدفگذاری مناسبی انجام شود .ابتدا پیشبینی بلندمدت و کوتاهمدت تقاضای برق در سطح توزیع بر حسب طولانیترین
زمان احداث (نیروگاههای حرارتی) و کوتاهترین زمان احداث (سیستمهای فتوولتائیک) انجام میشود .سپس هدف بلندمدت
برای نصب سیستمهای فتوولتائیک و نیروگاههای حرارتی به منظور تأمین تقاضا در سطح توزیع تعیین میشود .در نهایت با
توجه به نسبت فتوولتائیک پشتبامی و مزرعه فتوولتائیک ،هدف بلندمدت این دو گروه مشخص میشود .با تقسیم هدف
بلندمدت بر زمان احداث هر گروه می توان حد بالای مناسبی برای هدف سالانه تعیین کرد .نسبت فتوولتائیک-حرارتی برای
تأمین تقاضای برق در سطح توزیع را میتوان از نسبت پیشبینی کوتاهمدت به پیشبینی بلندمدت در سطح توزیع تخمین زد،
البته افزایش ظرفیت میزبانی شبکه توزی ع در طول زمان و افزایش منابع مالی دولت این نسبت را افزایش میدهد .نسبت
فتوولتائیک پشتبامی-مزرعه فتوولتائیک را نیز می توان با نسبت تقاضای غیرصنعتی به تقاضای صنعتی در سطح توزیع تخمین
زد .در جدول  2توضیح متغیرهای مهم این زیرسیستم آمده است.
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نسبت تقاضای غیرصنعتی به نسبت فتوولتائیک پشت
صنعتی در سطح توزیع
بامی-مزرعه فتوولتائیک

+
+

هدف حرارتی

+

+

شکل  .3نمودار علت و معلولی زیرسیستم هدفگذاری ظرفیت.
جدول  .2توضیح برخی متغیرهای زیرسیستم هدفگذاری ظرفیت
نام متغیر

نوع (درونزا-بیرونزا) و توضیح متغیر

پیشبینی کوتاهمدت تقاضا در سطح توزیع

برونزا -پیشبینی بیشینه تقاضای برق در سطح توزیع که برای  2سال بعد از زمان فعلی در هرسال.

پیشبینی بلندمدت تقاضا در سطح توزیع

برونزا -پیشبینی بیشینه تقاضای برق در سطح توزیع برای  5سال بعد از زمان فعلی در هر سال.

هدف بلندمدت فتوولتائیک

برونزا -مجموع ظرفیت سیستمهای فتوولتائیک که باید تا  5سال بعد از زمانی فعلی در شبیهسازی
برای تأمین بخشی از تقاضای برق در سطح توزیع احداث شده باشد.

هدف فتوولتائیک پشتبامی

برونزا -با تقسیم هدف بلندمدت فتوولتائیک پشتبامی بر عدد  5میتوان حد بالایی برای مقدار ظرفیت
فتوولتائیک پشتبامی که باید در سال فعلی قرارداد آن بسته و وارد مرحله احداث شود به دست آورد.

هدف مزرعه فتوولتائیک

برونزا -با تقسیم هدف بلندمدت مزرعه فتوولتائیک بر عدد  5میتوان حد بالایی برای مقدار ظرفیت
مزرعه فتوولتائیک که باید در سال فعلی قرارداد آن بسته و وارد مرحله احداث شود به دست آورد.

هدف بلندمدت حرارتی

برونزا -مجموع ظرفیت نیروگاههای حرارتی که باید تا  5سال بعد از زمانی فعلی در شبیهسازی برای
تأمین بیشینه کل تقاضای برق (در سطح توزیع و انتقال) احداث شده باشد.

هدف حرارتی

برونزا -با تقسیم هدف بلندمدت حرارتی بر عدد  5میتوان حد بالایی برای مقدار ظرفیت حرارتی که
باید در سال فعلی قرارداد آن بسته و وارد مرحله احداث شود به دست آورد.

ظرفیت میزبانی شبکه توزیع

برونزا -حداکثر ظرفیت فتوولتائیک که از نظر فنی میتواند به شبکه توزیع متصل شود.

منابع مالی دولت

برونزا-منابع مالی دولت برای پرداخت تعرفه خرید تضمینی برق فتوولتائیک در یک سال.

زیرسیستم اثرات زیستمحیطی (شکل )3
تولید برق اثرات زیستمحیطی متعددی به جامعه و دولت تحمیل میکند .هزینههای انتشار کربن و مصرف آب میتواند
معیار مناسبی برای ارزیابی اثر تولید برق روی محیطزیست باشد .همه متغیرهای این زیرسیستم غیر از هزینه زیستمحیطی
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حرارتی و هزینه زیستمحیطی فتوولتائیک برونزا هستند .در نمودار علت و معلولی این زیرسیستم ،هزینه زیستمحیطی
نیروگاههای حرارتی و سیستمهای فتوولتائیک به طور جداگانه بررسی میشود .هزینه زیستمحیطی برای یک واحد تولید برق
محاسبه و در میزان تولید برق ضرب میشود.
>تولید حرارتی<

>تولید فتوولتائیک<

+

+
هزینه زیست محیطی حرارتی

هزینه زیست محیطی فتوولتائیک

+

ضریب مصرف آب

ضریب انتشار
کربن فتوولتائیک

هزینه زیست محیطی

فتوولتائیک

فتوولتائیک بر مگاوات ساعت

+

+ +

هزینه مصرف آب فتوولتائیک

ضریب انتشار
کربن حرارتی

+

+

+

هزینه انتشار کربن
حرارتی بر مگاوات
ساعت

+

هزینه مصرف آب حرارتی بر
مگاوات ساعت

+

+

هزینه انتشار
کربن

+

هزینه مصرف آب

حرارتی بر مگاوات ساعت

حرارتی

+ +

هزینه انتشار کربن
فتوولتائیک بر مگاوات
ساعت

بر مگاوات ساعت

+
هزینه زیست محیطی

ضریب مصرف آب

>هزینه مصرف آب<

شکل  .3نمودار علت و معلولی زیرسیستم اثرات زیستمحیطی.

زیرسیستم هزینه تولید برق برای دولت (شکل )7
دولت به عنوان سیاستگذار برای افزایش عرضه متناسب با تقاضا ،هزینههایی متحمل خواهد شد .این هزینه سالانه از
مجموع هزینههای دولت برای تولید برق حرارتی و فتوولتائیک (که بخشی از آن هزینههای زیستمحیطی است) به دست می-
آید .هزینه تولید برق نیروگاههای دولتی مجموع هزینههای سرمایهگذاری ،نگهداری و تعمیرات و سوخت مصرفی است .اگرچه
هزینه سرمایهگذاری نیروگاههای غیردولتی به عهده سرمایهگذاران خصوصی است اما دولت برای توسعه این نیروگاهها نیز یارانه
سوخت پرداخت و برق تولیدی را با نرخی بیش از قیمت برق شبکه خریداری میکند .از اختلاف قیمت برق شبکه با هزینههای
دولت برای تولید برق حرارتی ،یارانه پنهان نیروگاههای حرارتی محاسبه میشود .هزینه دولت برای فتوولتائیک مبالغی است که
برای خرید تضمینی برق میپردازد.
تعرفه خرید برق<
فتوولتائیک پشت
>بامی

+
+

تعرفه خرید<
برق مزرعه

+

+

فتوولتائیک

-

هزینه زیست<
محیطی
>فتوولتائیک

+

+

+
هزینه تولید برق برای

مالیات تجدیدپذیر

-

یارانه پنهان برق حرارتی

نرخ اشتغال
مرتبط با
فتوولتائیک

>فتوولتائیک

هزینه دولت برای

>فتوولتائیک

منابع مالی
دولت

تولید اسمی مزرعه<

قیمت برق شبکه

>تولید فتوولتائیک<

+

دولت

قیمت برق<
>شبکه
تولید<

+

برای دولت

+ +

هزینه زیست<

یارانه تولید برق

+ +-

هزینه حرارتی

>محیطی حرارتی

+

ظرفیت حرارتی<
دولتی درحال

>تولید حرارتی< >احداث هزینه سرمایه
گذاری حرارتی
>فتوولتائیک
دولتی

خصوصی برای دولت

هزینه حرارتی
دولتی برای دولت

+ +

هزینه نگهداری و
تعمیرات حرارتی

+ +

+

تولید حرارتی<
هزینه فرصت >دولتی
سوخت

شکل  .7نمودار علت و معلولی زیرسیستم هزینه تولید برق برای دولت
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اشتغال مرتبط با
فتوولتائیک

+
تعرفه خرید برق

هزینه حرارتی +

+

+

حرارتی خصوصی

+

یارانه سوخت

تولید حرارتی<
>خصوصی

فروش به استان های<
>مجاور
-
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زیرسیستم شبکه توزیع (شکل )3
زیرسیستم شبکه توزیع بر شاخصهای قابلیت اطمینان ،اتلاف ،ضریببار و ضریب بهرهبرداری تمرکز میکند .اختلاف
تولید واقعی و اسمی ،قطع توان مزرعه فتوولتائیک را مشخص میکند .با افزایش قطع توان ،نیاز به تقویت و توسعه شبکه توزیع
افزایش مییابد که توسط نصب ذخیرهسازهای متمرکز کنترل میشود .از طرفی ،ظرفیت مزرعه فتوولتائیک نصبشده با افزایش
نرخ مصرف محلی ،میزان استفاده از ظرفیت خطوط توزیع را کم کرده و با کاهش محدودیتهای خطوط توزیع ،نیاز به تقویت و
توسعه را کم میکند .محدودیت ظرفیت خطوط توزیع تلفات را افزایش میدهد که با نقض معیار دولت ،جریمه را افزایش می-
دهد .تقویت و توسعه شبکه توزیع با نصب فیدر جدید ،جایگزینی فیدرهای موجود و نصب و جایگزینی ترانسفورماتور ،ظرفیت
خطوط را افزایش و محدودیت خطوط را کاهش می دهد .با هموارتر شدن پروفایل بار از طریق برنامه پاسخگویی بار ،افزایش
گرمایش الکتریکی و خودورهای الکتریکی ،از ظرفیت موجود شبکه استفاده بهینه شده و نیاز به تقویت و توسعه خطوط با
افزایش ضریب بهرهبرداری کمتر میشود .عدم قطعیتهای عرضه و تقاضا و محدودیتهای شبکه توزیع باعث کاهش قابلیت
اطمینان میشود .عدم قطعیت توان فتوولتائیک با نصب ذخیرهسازهای پراکنده و متمرکز قابل کنترل میشود .از طرفی برنامه-
های پاسخگویی بار عدم قطعیت بار را کاهش داده و باعث افزایش قابلیت اطمینان میشود .پایین بودن قابلیت اطمینان هزینه-
های مختلفی شامل هزینه انرژی تأمین نشده ،هزینه جایگزینی تجهیزات و جریمههای نقض قابلیت اطمینان معیار دارد .در
جدول  0توضیح متغیرهای مهم زیرسیستم شبکه توزیع آمده است.
جدول  .3توضیح برخی متغیرهای زیرسیستم شبکه توزیع
نام متغیر

نوع(درونزا-بیرونزا) و توضیح متغیر

تولید اسمی مزرعه
فتوولتائیک

درونزا -بیشترین تولید برق ممکن از کل ظرفیت مزرعههای فتوولتائیک موجود در شبکه توزیع در یک سال.

قطع توان مزرعه
فتوولتائیک

درونزا -اختلاف میان تولید اسمی و تولید واقعی مزارع فتوولتائیک.

نیاز به تقویت و توسعه
خطوط توزیع

درونزا -در این پژوهش نصب فیدر جدید ،جایگزینی فیدر و نصب و جایگزینی ترانسفورماتور اقداماتی است که برای
تقویت و توسعه شبکه انجام میشود.

حدود ظرفیت خطوط
توزیع

درونزا -اختلاف بین ظرفیت فعلی خطوط توزیع و نیاز برای ظرفیت خطوط توزیع.

نیاز برای ظرفیت خطوط
توزیع

درونزا -حداقل ظرفیتی که خطوط توزیع باید داشته باشد تا تقاضای برق در سطح شبکه توزیع تأمین شود.

نرخ مصرف محلی

درونزا -مصرف محلی زمانی رخ میدهد که برق به صورت پراکنده در نزدیک تقاضا تولید شود و در نتیجه نیازی به
استفاده از ظرفیت شبکه توزیع برای انتقال برق نداشته باشیم .نرخ مصرف محلی درصدی از تقاضای برق در سطح شبکه
توزیع است که توسط سیستمهای فتوولتائیک تأمین میشود و نیازی به انتقال برق در شبکه توزیع ندارد.

ظرفیت خطوط توزیع

درونزا -حداکثر توانی که می تواند از شبکه توزیع عبور کند تا تقاضای برق در سطح شبکه توزیع را تأمین کند.

اتلاف توزیع

درونزا -درصدی از برق مصرفی در سطح شبکه توزیع که به حرارت تبدیل میشود و از دست خواهد رفت.

ضریب بهرهبرداری خط
توزیع

درونزا -درصد استفاده از ظرفیت موجود شبکه

هزینه جایگزینی تجهیزات

درونزا -هزینه جایگزینی تجهیزات شبکه توزیع که به دلیل پایین بودن قابلیت اطمینان و قطعی شبکه تحمیل میشود.
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> <T ime

نیاز به بهبود<
>قابلیت اطمینان

+
سطح برنامه
پاسخ گویی بار

+
ذخیره ساز
متمرکز جدید

+ +
ظرفیت مزرعه<
فتوولتائیک
>نصب شده
زمان بهره<
برداری ساالنه
>فتوولتائیک

+

+
-

ذخیره ساز
متمرکز

+

قطع توان مزرعه
فتوولتائیک

+

نصب فیدر جدید

نصب و جایگزینی
ترانسفورماتور

+

خطوط توزیع

جایگزینی فیدر

+
محدودیت ظرفیت

+

-

خطوط توزیع

نیاز به ظرفیت

+

خطوط توزیع

-

ضریب بهره برداری<
>خط توزیع

-

+

B 13
ظرفیت خطوط
توزیع

اتالف توزیع
جریمه اتالف

+

+

+

هزینه
ترانسفورماتور

>جایگزینی فیدر<

هزینه فیدر جدید

>تجهیزات
جریمه<
قابلیت
>اطمینان
هزینه انرژی<

-

-

کاهش ساالنه مورد

>تأمین نشده

انتظار در اتالف

>پاسخ گویی بار

-

عدم قطعیت بار

+
قابلیت اطمینان

-

-

-

هزینه انرژی
تأمین نشده

هزینه جایگزینی
تجهیزات
جریمه قابلیت
نصب و<
اطمینان
جایگزینی
>ترانسفورماتور

هزینه جایگزینی<

خطوط توزیع

محدودیت<
ظرفیت خطوط
>توزیع

هزینه جایگزینی
فیدر

+
+
تقویت و+
 +هزینه
+
توسعه خطوط
توزیع
+

نصب فیدر<
>جدید

++

-

سطح برنامه<

+

اطمینان

اتالف توزیع معیار

+

نقض قابلیت
اطمینان

تشویق قابلیت -

ظرفیت جدید

+

نقض اتالف

+

نیاز به بهبود

B 12

+

 + -توان تولیدی

قابلیت اطمینان
معیار

B 11

B 10

>سطح توزیع

محلی

+

+

نیاز به تقویت و توسعه

>فتوولتائیک
تقاضا در<

>نفوذ فتوولتائیک<

قابلیت اطمینان

+

تولید مزرعه<

> <T ime

ذخیره ساز +
پراکنده +
جدید

+

>نقض اتالف<

برداری خط توزیع

-

نرخ مصرف

ذخیره ساز
پراکنده

-

B9

+

تولید اسمی
مزرعه
فتوولتائیک

همواری پروفیل بار

گرمایش
الکتریکی
جدید

+

گرمایش
الکتریکی

++ +

ضریب بهره

+

خودروی
الکتریکی

+

خودروی
الکتریکی
جدید

+
+
+

ظرفیت<
ذخیره ساز< فتوولتائیک پشت
>پراکنده >بامی نصب شده
ذخیره ساز<
>متمرکز
عدم قطعیت

تشویق<
قابلیت
>اطمینان

>جریمه اتالف<

+

+

هزینه سرمایه ای
توزیع

+
کل هزینه های

+
 ++هزینه عملیاتی+

توزیع

توزیع

شکل  .3نمودار علت و معلولی زیرسیستم شبکه توزیع.

زیرسیستم شبکه انتقال (شکل )3
در زیرسیستم شبکه انتقال ،اثر مثبت نفوذ فتوولتائیک روی شبکه انتقال بررسی میشود .با افزایش تقاضا ،نیاز به ظرفیت
خطوط انتقال زیاد میشود .اما با افزایش ظرفیت فتوولتائیک نصبشده ،باقیمانده تقاضا از سطح توزیع که لازم است توسط
نیروگاههای متصل به شبکه انتقال تأمین شود ،و نیز محدودیتهای شبکه انتقال کاهش مییابند .افزایش محدودیتهای شبکه
انتقال با فعال شدن حلقه تعادلی  ،B14نیاز به تقویت و توسعه خطوط انتقال را زیاد میکند .تقویت و توسعه خطوط انتقال با
ایجاد ظرفیت جدید میتواند محدودیت های شبکه انتقال را کاهش دهد .همه متغیرهای مربوط به زیرسیستم شبکه انتقال
درونزا هستند.
تقاضا در<

+

>سطح توزیع

ظرفیت<
فتوولتائیک نصب
>شده

تقاضا در<

فروش به استان<

>سطح انتقال

>های مجاور

-

ظرفیت خطوط
انتقال

محدودیت ظرفیت

++

خطوط انتقال

باقیمانده تقاضا

نیاز به ظرفیت

از سطح توزیع

خطوط انتقال

+

-

B 14

شکل  .3نمودار علت و معلولی زیرسیستم شبکه انتقال.

ظرفیت جدید
خطوط انتقال

+

+ +
نیاز به تقویت و
توسعه خطوط
انتقال

+

تقویت و توسعه

+

خطوط انتقال

نمودار علت و معلولی کامل
با اتصال و ارتباط زیرسیستمها ،یک نمودار علت و معلولی کامل از متغیرهای موجود درون مرز مدل و مؤثر بر مسأله،
مطابق شکل  13ارائه میشود .به دلیل وسعت نمودار ،زیرسیستمها با مستطیل و ارتباط بین زیرسیستمها و متغیرها با کمان
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مشخص میشود .نام متغیرهایی که بین زیرسیستمها ارتباط ایجاد کرده و مشترک هستند نیز آمده است .روابط دوطرفه میان
زیرسیستمها باعث به وجود آمدن حلقههای بازخوردی بزرگ در نمودار علت و معلولی کامل میشود.
نمودار انباشت-جریان نیز بر اساس حلقه علت و معلولی و با تقسیم متغیرها به سه گروه حالت ،نرخ و کمکی رسم می-
شود .سپس برای هر متغیر یک رابطه ریاضی تعریف میشود .در پایان ،شبیهسازی مدل برای استان یزد در بازه زمانی  03ساله
( 1096تا  )1426انجام و نتایج تحلیل میشود.
شبکه توزیع

ظرفیت مزرعه
فتوولتائیک نصب ظرفیت فتوولتائیک
شده
پشت بامی نصب
شده

سطح برنامه
پاسخگویی بار

تولید فتوولتائیک
پشت بامی

تولید مزرعه محدودیت ظرفیت
فتوولتائیک
خطوط توزیع

شبکه انتقال
سیستم های
فتوولتائیک
پراکنده
تقاضای برق

تولید فتوولتائیک
هدف فتوولتائیک
پشت بامی

تقاضای غیرصنعتی
در سطح توزیع

تقاضای صنعتی فروش به استان تقاضا در سطح
انتقال
های مجاور
در سطح توزیع

هزینه های
زیست محیطی

هدف مزرعه
فتوولتائیک

نیروگاه های
حرارتی

هزینه های
تولید برق برای
دولت

تولید حرارتی

هدف حرارتی
منابع مالی دولت

هدف گذاری
ظرفیت

شکل  .13نمودار علت و معلولی یکپارچهسازی سیستمهای فتوولتائیک پراکنده با سیستم قدرت.

 -3-4اعتبارسنجی مدل
در طول مدلسازی ،با توجه به حساسیت مدل به پارامترها و مقادیر متغیرها ،ساختار مدل ارتقا پیدا کرده و روابط بین
متغیرها اصلاح شده است .برای اعتبارسنجی ساختاری ،آزمون شرایط حدی انجام شد برای انجام این آزمون در پژوهش حاضر،
پارامترهای مهم هر زیرسیستم مانند نرخ بهره ( 25 ،15 ،5و  03درصد) ،عمر متوسط فتوولتائیک ( 25 ،13و  )43و عمر
متوسط نیروگاههای حرارتی ( 25 ،13و  )43انتخاب شد و حساسیت متغیرهای اصلی مدل نسبت به مقادیر حدی این پارامترها
مورد بررسی قرار گرفت .به طور مثال برای نرخ بهره ،همانطور که انتظار میرود سودآوری فتوولتائیک که از مقایسه تعرفه
خرید تضمینی برق فتوولتائیک و نرخ بهره مشخص میشود ،با کاهش نرخ بهره افزایش و با افزایش نرخ بهره کاهش مییابد.
بنابراین هر چه نرخ بازگشت سرمایه فتوولتائیک از نرخ بهره بزرگتر باشد ،تمایل به سرمایهگذاری نیز بیشتر میشود که رفتار
مدل در شکل  11نیز این روند را تأیید میکند .دلیل نوسان ایجاد شده در سناریوی چهارم این است که اگر سودآوری
فتوولتائیک کم و اختلاف ظرفیت فتوولتائیک در حال احداث با هدف فتوولتائیک از حدی بیشتر باشد ،دولت برای افزایش
تمایل نصب ،تعرفه خرید تضمینی برق را درصدی افزایش میدهد.
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Interest Rates_Tendency to Invest in PV
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tendency to invest in rooftop PV : BaseRun
tendency to invest in rooftop PV : interest 1
tendency to invest in rooftop PV : interest 2
tendency to invest in rooftop PV : interest 3

شکل  .11تغییرات تمایل به سرمایهگذاری در فتوولتائیک پشتبامی با تغییر نرخ بهره.

برای اعتبارسنجی رفتاری ،از آنجا که زمان کوتاهی از ورود سیستمهای فتوولتائیک متصل به شبکه و تصویب سیاست
خرید تضمینی برق در ایران میگذرد ،دادههای تاریخی در این زمینه وجود ندارد .بنابراین برای اطمینان از اعتبار رفتاری ،رفتار
مدل با رفتار سیستمهای مشابه مقایسه شد .به همین منظور رفتار برخی متغیرها در پژوهش حاضر با روند استخراج شده در
پژوهش گوا و همکاران [ ]10مقایسه گردید .به طور مثال متغیر تولید برق فتوولتائیک در پژوهش گوا و همکاران [ ]10و
پژوهش حاضر که به ترتیب در شکل  12و شکل  10مشاهده میشود روند مشابهی دارد.

شکل  .12تولید فتوولتائیک با اجرای  3سناریو مختلف [.]10
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PV generation
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PV generation : BaseRun

شکل  .13تولید فتوولتائیک در پژوهش حاضر.

 -3-4طراحی سناریو برای بهبود سیستم
به منظور تشخیص پارامترهایی که توانایی بهبود رفتار سیستم را دارند ،چند پارامتر سیاستی شامل قابلیت اطمینان
معیار ،استفاده از خودروهای الکتریکی ،ظرفیت ذخیرهسازهای متمرکز ،در بازه مقادیر ممکن خود تحلیل حساسیت شدند .به
طور مثال برای قابلیت اطمینان معیار ،سه سناریو  83 ،93و  96بررسی میشوند .با افزایش قابلیت اطمینان معیار میزان نقض
قابلیت اطمینان توسط شبکه توزیع افزایش مییابد که نیاز به بهبود قابلیت اطمینان افزایش میدهد .بنابراین اقدامات مربوط به
تقویت و توسعه شبکه در حالتی که قابلیت اطمینان معیار مقدار بزرگتری دارد ،بیشتر میشود که در شکل  14مشخص است.
با افزایش تقویت و توسعه شبکه ،ظرفیت خطوط شبکه توزیع افزایش مییابد و بنابراین مقدار اتلاف مطابق شکل  15کاهش
مییابد.
Benchmark Reliability_Distribution Reinforcement
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شکل  .14تقویت و توسعه خطوط شبکه توزیع تحت سه سناریو مختلف برای قابلیت اطمینان معیار.
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Benchmark Reliability_Loss
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شکل  .13اتلاف تحت سه سناریو مختلف برای قابلیت اطمینان معیار.

بنابراین اعمال قابلیت اطمینان معیار مناسب توسط دولت برای شرکت توزیع ،میتواند انگیزه مناسبی برای تقویت و
توسعه شبکه ایجاد کند که علاوه بر بهبود قابلیت اطمینان ،اتلاف را هم کاهش میدهد .با تحلیل استفاده از خودروی الکتریکی
مشخص شد که استفاده از خودروی الکتریکی به صورت کنترل شده میتواند ضریب بهرهبرداری شبکه توزیع را افزایش دهد.
همچنین افزایش استفاده از ذخیرهساز متمرکز در شبکه توزیع همزمان با افزایش نفوذ فتوولتائیک به طور مؤثری عدمقطعیت را
کاهش و قابلیت اطمینان را بهبود میدهد.

 -3نتیجهگیری و پیشنهاد
در پژوهش حاضر ،به منظور بررسی اثر بلندمدت نفوذ رو به رشد سیستمهای فتوولتائیک پراکنده در سیستم قدرت ،یک
مدل پویایی شناسی سیستم ارائه شد .ابتدا فرضیه پویا بر اساس تحلیل رفتار سیستم قدرت در حضور سیستمهای فتوولتائیک
طراحی و پیشنهاد شد .سپس با توسعه آن از طریق بررسی رفتار و اهداف ذینفعان مختلف شامل جامعه ،سرمایهگذار خصوصی
و دولتی ،بهرهبردار شبکه ،و دولت در تعامل با سیستمهای فتوولتائیک ،متغیرهای کلیدی مسأله استخراج شدند .این متغیرها،
اهداف و تعاملات چهار ذی نفع سیستم قدرت را در چهار بعد اقتصادی ،اجتماعی ،فنی و زیستمحیطی در بر میگیرند .با
تحلیل متغیرهای کلیدی و تشخیص روابط علت و معلولی 8 ،زیرسیستم شامل تقاضای برق ،هدفگذاری ظرفیت ،سیستمهای
فتوولتائیک ،نیروگاههای حرارتی ،اثرات زیستمحیطی ،هزینه تولید برق برای دولت ،شبکه توزیع و شبکه انتقال شناسایی شدند
و نمودار علت و معلولی هر زیرسیستم ترسیم و تشریح شد .مدل از نظر ساختاری و رفتاری اعتبارسنجی شد .تحلیل مدل نشان
داد که اعمال قابلیت اطمینان معیار مناسب میتواند انگیزه مناسبی برای تقویت و توسعه شبکه ایجاد کند که علاوه بر بهبود
قابلیت اطمینان ،اتلاف را کاهش میدهد .همچنین مشخص شد که استفاده از خودروهای الکتریکی به صورت کنترل شده
ضریب بهرهبرداری شبکه توزیع را افزایش میدهد و افزایش ظرفیت ذخیرهسازهای متمرکز ،قابلیت اطمینان شبکه توزیع را
بهبود خواهد داد .مدل پیشنهادی ،به ذینفعان سیستم قدرت کمک خواهد کرد اثرات بلندمدت تصمیمات روی اهداف
اقتصادی ،اجتماعی ،فنی و زیستمحیطی خود و دیگر ذینفعان را مشاهده و تحلیل کنند .افزایش حلقههای بازخوردی با
گسترش مرز مدل و تکمیل روابط یکی از پیشنهادها برای پژوهشهای آتی است .در دهههای آینده ،افزایش نصب نیروگاههای
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-فتوولتائیک بزرگ مقیاس که به شبکه انتقال متصل هستند نیز افزایش خواهد یافت که با انجام پژوهشی مشابه میتوان چالش
.های ناشی از آن را پیشبینی و مدیریت کرد

تشکر و قدردانی
.نویسندگان این پژوهش لازم میدانند از حمایت مالی شرکت توزیع برق استان یزد تشکر کنند
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تحلیل پویاییهای تراکنش کانالهای بانکداری الکترونیک :مدلی مبتنی بر رویکرد
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چکیده
رضایتمندی مشتریان بانکها از سرعت و کیفیت خدمات ارائهشده در بانکداری الکترونیک و همچنین کاهش هزینههای
عملیاتی بانکها بخشی از مزایای ملموس بانکداری الکترونیک میباشد .بانکها خدمات خود را از کانالهای مختلف بانکداری
الکترونیک به مشتریان عرضه نموده و با انجام تراکنش ،یک خدمت ارائه میگردد .عالوه بر مزایای ملموس بانکداری
الکترونیک ،تراکنشهای بانکداری الکترونیک یک منبع بالقوه مناسب برای کسب گونهای از درآمدهای بانک که اصطالحاً
درآمدهای کارمزدی و غیرمشاع نامیده میشود ،میباشند .شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش یک کانال و همچنین تحلیل
سهم تراکنشها در هر کانال بهمنظور توسعه هدفمند آن باهدف نیل به درآمد بیشتر ،یک مسئله بسیار مهم برای یک بانک
میباشد .تحقیق حاضر بر تحلیل تراکنشهای کانالهای متداول خدمات بانکداری الکترونیک شامل موبایل ،اینترنت ،دستگاه
خودپرداز و پایانه فروش در نظام بانکی کشور تمرکزیافته است .بهمنظور تحلیل سیستمی عوامل مؤثر و روابط فیمابین و
همچنین امکان ارزیابی سیاستهای مختلف ،از روش پویاییشناسی سیستمها و ساخت مدل شبیهسازی در بازه زمانی
 1390تا  1404استفاده شده است .نتایج نشان میدهد که سهم تراکنش موبایل بانک در طول افق زمانی تحقیق از حدوداً
صفر درصد به حدوداً دو و نیم درصد ،سهم تراکنش اینترنت بانک از حدوداً یک درصد به حدوداً سه و نیم درصد ،سهم
تراکنش دستگاه خودپرداز از حدوداً  70درصد به حدوداً  60درصد و سهم تراکنش پایانه فروش از حدوداً  30درصد به
کمتر از  35درصد خواهد رسید .همچنین مدل به هر سه سیاست بهبود کانال ،افزایش اثربخشی تبلیغات و افزایش دسترسی
حساس بوده و این سیاستها میتوانند موجب افزایش نسبت پذیرش خدمات گردند .از میان کانالهای موردبررسی ،موبایل
و اینترنت با توجه به روند صعودی در آینده ،میبایست مدنظر مدیران ارشد بانکها قرار گیرند ،همچنین سیاست افزایش
اثربخشی تبلیغات بهعنوان یک راهکار اثربخش برای این کانالها معرفی میگردد.

واژههای کلیدی :بانکداری الکترونیک ،خدمات بانکداری ،سهم تراکنش ،پویاییشناسی سیستمها ،درآمد غیرمشاع

 1و * نویسنده مسئول :دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،مهندسی سیستمهای اقتصادی -اجتماعی دانشگاه علم و فناوری مازندران
 2عضو هیئتعلمی دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه تهران
 3عضو هیئتعلمی گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه ایوانکی
 4مدیر عامل ،موسسه آموزشی -پژوهشی سیستمهای مدیریتی الگو محور (سمام)
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 -1مقدمه
گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات 1در تمامی ابعاد زندگی بشر تحول بنیادین ایجاد کرده و دنیای کنونی را در جریان
یک انقالب کامل قرار داده است ] .[1با توسعهی اقتصاد بینالمللی و رقابتیتر شدن بازارها ،بانکها نیز تحت تأثیر قرارگرفتهاند
] .[2بانکداری یک صنعت پیچیده و میانرشتهای بوده و مقولهی سودآوری و دستیابی به مدل کسبوکار مناسب و کسب
درآمدهای پایدار در آنیک موضوع بسیار مهم و البته پیچیده است .عرصه ی بانکداری در دوران کنونی ،دارای شرایط خاصی از
منظر شیوهی انجام کار و نتایج عملکردی کسبوکار است .رقابت شکل جدیدی به خود گرفته است و مزیتهای رقابتی در
بانکها ،دیگر چندان پایدار باقی نمیمانند] .[3بانکداری امروز شیوههای نوآورانه ،مشتری مدار ،مبتنی بر فناوریهای کارآمد،
خدمتدهی مناسب و موردنظر مشتری را طلب میکند .هر بانکی در این راستا موفقتر عمل کند ،در بازار رقابت نیز موفق به
کسب کارایی و بهرهوری باالتر خواهد شد .بانکداری الکترونیک یکی از بهترین و اثربخشترین گزینههای پیش رو بانکها برای
دستیابی به این اهداف میباشد .استقرار بانکداری الکترونیک عالوه بر بروز تأثیرات مثبت در زمینهی اقتصادی ،در ابعاد دیگر
اجتماعی نیز اثرات مثبت و قابلتوجهی دارد ] .[4بانکها از ارائه خدمات بانکداری الکترونیک مزایای گوناگونی به دست میآورند
که از آن جمله ،میتوان به کسب درآمدهای غیرمشاع و کارمزدی ،2هزینههای عملیاتی کمتر ،ارائهی خدمات  24ساعته ،و افزایش
کارایی در فرآیند بانکداری اشاره کرد [.]5
در چنین شرایطی شناخت دقیق فرآیندهای بانکداری الکترونیک و آگاهی از نحوهی کسب درآمدهای مرتبط با آن که از
طریق تراکنشهای بانکداری الکترونیک در کانالهای مختلف ایجاد میشود ،بسیار ضروری است .از طرف دیگر با در نظرگیری
هر یک از کانالهای بانکداری الکترونیک بهعنوان یک کانال بالقوه کسب درآمد ،الزم است بانکها با بهرهمندی از تحلیلهای
کسبوکار دقیق مبتنی بر داده و مدل ،سرمایهگذاریهای هدفمندی در توسعه هر یک از کانالها داشته باشند .در این میان یک
مسئله بسیار مهم ،دستیابی به مدلی است که بتواند ضمن تحلیل سهم هر یک از کانالهای بانکداری الکترونیک در درآمدهای
بانک ،امکان تحلیل پیامدها و اثرات سیاستهای مختلف را داشته باشد .باهدف ارائه چنین مدلی ،تحقیق حاضر پویاییهای موجود
در کسبوکار بانکداری الکترونیک در کانالهای بانکداری موبایل ،3اینترنت ،4دستگاه خودپرداز 5و پایانه فروش 6تمرکز یافته است.
نیاز به احصای دقیق عوامل مؤثر در پذیرش هر یک از کانالها تحلیل همهجانبه و کلنگر عوامل و نیز پیچیدگی روابط فیمابین
عوامل استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم 7را بهعنوان یک روش مناسب برای این مسئله توجیه مینماید.
با بهکارگیری این روششناسی امکان بازنمایی ساختار سیستمی مولد درآمدهای بانک در هر یک از کانالها امکانپذیر می
باشد .همچنین امکان شبیهسازی نتایج سیاستهای مختلف و در نتیجه یادگیری از سیستم وجود خواهد داشت؛ ازاینرو تحقیق
حاضر یک سیستم پشتیبان تصمیم 8مناسب برای مدیران ارشد بانکها فراهم آورده و امکان ارزیابی مبتنی بر مدل 9سیاستهای
مختلف تصمیم را با نگاهی سیستمی میسر میسازد[.]6

)Information & Communication Technology (ICT

1
2

Fee & Non-Interest Income
Mobile-Banking
4 Internet-Banking
)5 Automated Teller Machine (ATM
)6 Point of Sale (POS
)7 System Dynamics (SD
)8 Decision Supprot System (DSS
9 Model-Based Assesment
3
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در ادامه در بخش ادبیات و پیشینه ،مطالعات مختلف در حوزه پذیرش خدمات بانکداری الکترونیک با رویکرد سیستمی و
غیر سیستمی بررسی خواهد شد .سپس روش تحقیق مسئله تشریح میشود .در بخش مدلسازی ،نمودار زیرسیستم ،فرضیه پویا
و نمودارهای علّی و انباشت و جریان ارائه و سپس اعتبار مدل از طریق آزمونهای اعتبارسنجی سنجیده و نتایج ارائه میشود .در
بخش سناریو پردازی ،با ارائه سناریوهای مختلف ،واکنش مدل در شرایط عدم قطعیت محیطی نشان داده میشود .درنهایت،
بهمنظور توسعه تحقیقاتی آتی ،پیشنهاداتی ارائه میگردد.

 -2ادبیات و پیشینه
تحقیقات متعددی در حوزه پذیرش خدمات بانکداری الکترونیک انجام شده است .این تحقیقات از منظر روش به دو بخش
مطالعات رویکرد سیستمی و غیرسیستمی تقسیم میشوند.
2
در بخش مطالعات با رویکرد غیر سیستمی ،شن 1و همکاران عوامل کلیدی مؤثر بر پذیرش موبایل بانک را قصد پذیرش ،
سود راحتی ،3هزینهی امنیت ،4کنترل رفتار درک شده ،5خودکفایی ،6تخصص ،7ریسک ،درونگرایی رفتاری ،8اعتماد به
تأمینکنندهی تلکام 9و نگرانی درباره فناوری 10معرفی کردند[ .]7کنجکاو منفرد و میرحسینی در پذیرش موبایل بانک ،نگرش
کاربر ،تمایل رفتاری ،استفادهی واقعی ،سهولت دریافت شده (پیچیدگی) ،اضطراب ،مشاهدهپذیری ،آموزش ،کیفیت اطالعات،
کیفیت خدمات ،اعتماد و مزایای دریافت شده (به ترتیب مزایای دریافت شده ،سازگاری ،سهولت درک شده و مشاهدهپذیری
بیشترین تأثیر را بر نگرش کاربران دارند) را بهعنوان عوامل معرفی کردند[.]8
اولیویرا 11و همکاران در تحقیق خود؛ شرایط تسهیلکننده ،12قصد رفتاری ،13اعتماد اولیه ،انتظار عملکرد ،ویژگیهای
فناوری ،تناسب فناوری -وظیفه 14بهعنوان عوامل در پذیرش موبایل بانک معرفی کردند[ .]9موآنگی و براون 15به این نتیجه
رسیدند که موبایل بانک یک ابزار مفید برای افزایش برد خدمات مالی در کشورهای درحالتوسعه است .مقالهی آنها نشان داد
اصالحات فرهنگ مدار قانون و سیاستهای فناوری اطالعات و ارتباطات و همچنین اصالحات بازاریابی توسط ذینفعان برای ترویج
پذیرش خدمات موبایل بانک در میان بنگاههای کوچک و متوسط 16و گروههای کمدرآمد ضروری است[ .]10وو ،جایاواردهنا و
همیلتون 17عوامل قصد استفادهی مجدد ،18قصد پذیرش ،قصد ادامهی استفاده ،19ارزش درک شده ،سودمندی درک شده،
Shen

1
2

Adoption Intention
Convenience
4 Security
5 Perceived Behavioural Control
6 Self-Efficacy
7 Expertise
8 Behavioural Introspection
9 Trust in the Telecom Supplier
10 Technology Anxiety
11 Oliveira
3

12

Facilitating Conditions
Behavioural Intention
)14 Task-Technology Fit (TTF
15 Mwangi & Brown
16 Small & Medium Enterprises
17 Wu & Jayawardhena & Hamilton
18 Reuse Intention
19 Continuous Intentions
13
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نگرشها ،آسانی کاربری درک شده ،هنجارهای ذهنی ،کنترل رفتاری درک شده اینترنت بانک را در پذیرش اینترنت بانک معرفی
نمودند ].[11
1
دانشگاده و ایلدریم سازگاری ،پیوستگی خدمت ،سودمندی ،شخصیسازی ،آسانی کاربری را بهعنوان عوامل اثرگذار پذیرش
اینترنت بانک بیان کردند ] .[12مارتینز ،2اولیویرا و پاپویچ 3قصد رفتاری ،رفتار استفاده ،انتظار عملکرد ،انتظار تالش ،تأثیر
اجتماعی ،ریسک درک شده ] [13را عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت بانک و یانگ 4و همکاران در تحقیق خود تناسب فناوری-
وظیفه ،تناسب بستر-کاربرد ،5مشخصات وظیفه ،مشخصات فناوری ،ارزش سودمندگرایی درک شده ،ارزش لذت درک شده ،ادامه
ی استفاده از کانال موبایل را عوامل مؤثر بر پذیرش موبایل بانک معرفی نمودند ].[14
حسین چاندیو 6و همکاران سودمندی درک شده ،اعتماد ،خودکفایی فناوری ،آسانی کاربری درک شده ،قصد رفتاری،
شفافیت واژگان ،قابلیت دسترسی را بهعنوان عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم بانکداری آنالین بیان نمودند ] .[15تکی الدین و سان7
درآمد ناخالص ملی ،8دسترسی به اینترنت ،سرعت اینترنت ،امنیت اینترنت ،چهار بعد فرهنگ ملی هافستد 9را عوامل مؤثر بر
پذیرش اینترنت بانک معرفی کردند ] . [16ماالکویاس و هوانگ 10اعتماد ،ریسک ،سن ،جنسیت (مذکر) ،مشخصات وظیفه ،ابتکار
شخصی ،تأثیر اجتماعی را جزء عوامل مؤثر بر پذیرش موبایل بانک برشمردند ].[17
در بخش مطالعات صورت گرفته با رویکرد سیستمی ،اینتراپایروت و قدوس 11یک مدل پویایی شناسی سیستم برای انتشار
اینترانت بانک دریکی از بانکهای بزرگ تایلند ارائه کردند .آنها نشان دادند آموزش ،کاهش رد مشکالت ناشی از فناوری،
همکاری بین کارشناسان و کاربران فناوری اطالعات ،افزایش سهولت استفاده از فناوری و حمایت مدیران اجرایی مهمترین مسائلی
هستند که بانک باید در نظر بگیرد ].[18
حاجی اسفندیاری در تحقیق خود بهمنظور توسعهی ابزار ارائهی خدمات بانکداری الکترونیک در کشور و تعیین تعداد مطلوب
دستگاههای خودپرداز ،عوامل سهولت ،تنوع خدمات ،آسانی کاربری ،در دسترس بودن دستگاهها ،میزان آگاهی مشتریان ،امنیت
خدمات ،جذابیت بانکداری الکترونیکی و تعداد مناسب ابزار بانکداری الکترونیکی را مهمترین عوامل پذیرش معرفی نمودند].[19
عباسی ،باستان و احمدوند یک مدل پویاییشناسی سیستم برای پذیرش موبایل بانک در ایران ارائه کردند .آنها در تحقیق خود،
حلقهی پذیرش دهانبهدهان ،حلقهی تبلیغات و بازاریابی ،حلقهی انباشت مشکالت و حلقهی ترک استفاده از فناوری را مهمترین
حلقههای بازخوردی مسئله پذیرش موبایل بانک معرفی کردند .آنها با معرفی متغیر قصد استفاده ،12آن را در کنار متغیرهای
دیگر نظیر سطح تبلیغات ،انباشت مشکالت ،تعداد خدمات موبایل بانک؛ بهعنوان نقاط اهرمی برای توسعه سیاستهای بهبود
مسئله معرفی گردید[.]5
باستان و همکاران در تحقیق دیگر ،در بازنمایی ساختار مولد کسب درآمد بانکها از موبایل بانک ،یک مدل پویاییشناسی سیستم
ارائه داده و در آن ارتباط مسئله پذیرش موبایل بانک و نحوه کسب درآمد از آن را تشریح نمودند .نتایج آنها نشان میدهد

1

Daneshgadeh & Yıldırım
Martins
3 Popovič
4 Yang
2

5

)Use-Context Fit (UCF
Hussain Chandio
7 Takieddine & Sun
)8 Gross National Income (GNP
9 Hofstede's cultural dimensions theory
10 Malaquias & Hwang
11 Intrapairot & Quaddus
12 Intention to Use
6
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سیاستهایی که بتواند میزان متغیر قصد استفاده (که خود از مجموعه از متغیرها تشکیل شده است) را افزایش داده و پذیرندگان
بالقوهی خدمات نوین بانکی را افزایش دهد ،بهمراتب کارایی بیشتری نسبت به سیاستهایی نظیر تبلیغات دارد که تالش می
کنند فرآیند تبدیل مشتریان بالقوه به مشتریان فعال را تسریع کنند[ ]20و [.]21
مدل اصلی ارائهشده در [ ]20[ ،]5و [ ]21یک مدل توسعهیافته از مدل انتشار فناوری باس 1میباشد؛ اما نسبت به این مدل از
جامعیت بیشتری برای مسئله پذیرش و انتشار فناوری برخوردار میباشد .عالوه بر این ،بسیاری از متغیرهای مهم و اثرگذار در
فرآیند پذیرش فناوری و همچنین فرآیند تبدیل پذیرندگان بالقوه به فعال که در ادبیات پذیرش و انتشار فناوری وجود دارد ،در
این مدل لحاظ شده است؛ ازاینرو این مدل بهعنوان یک مدل جامع و مناسب برای مسئله پذیرش محصوالت و خدمات بانکداری
الکترونیک میتوان استفاده نمود .بااینحال تحقیق حاضر با مبنا قرار دادن ساختار اصلی این مدل که بر کانال موبایل بانک تمرکز
دارد ،قصد توسعه یک مدل پذیرش برای سایر کانالهای بانکداری الکترونیک دارد.

 -3روش
تحقیق حاضر به لحاظ جهت گیری و هدف از اجرا ،جزء تحقیقات کاربردی است که هدف آن ارائهی یک سیستم پشتیان
تصمیم برای مدیران نظام بانکی کشور است .تحقیق حاضر به لحاظ محیط انجام و روش گردآوری داده بهصورت کتابخانهای انجام
شده است .روش تحلیل دادهها و کسب اطالعات و دانش الزم از آنها ،روششناسی پویاییشناسی سیستم میباشد .بهمنظور
ساخت مدل شبیهسازی در این روش از نرمافزارهای ونسیم و اکسل استفاده شده و پارامترها ،متغیرها و روابط ریاضی مدل بر
اساس دادههای مربوط به یک بانک تجاری خصوصی کشور تهیه شده است.
روششناسی پویاییشناسی سیستم با بهرهمندی از رویکرد سیستمی ،ضمن ارائه یک تحلیل کلنگر و همهجانبه نگر از
مسئله ،با بازنمایی ساختار یک سیستم پیچیده شامل حلقههای بازخوردی میان متغیرها و تأخیرهای موجود در سیستم درک
مناسبی از کارکرد سیستم فراهم میآورد .همچنین با بهرهمندی از قابلیت شبیهسازی پیامدهای اجرای تصمیمات و سیاستهای
مختلف ،امکان یادگیری از سیستم و شناسایی سیاستهای اثربخش را ایجاد مینماید ]. [22
حل یک مسئله با روششناسی پویاییشناسی سیستم در پنج مرحله به انجام میرسد  )1مفهومی سازی مسئله )2 ،نگاشت
ساختار علّی )3 ،2ساخت مدل ریاضی (مدل انباشت و جریان )4 ،)3شبیهسازی و اعتبار سنجی مدل 4و  )5ارزیابی سیاستها،
انتخاب راهحل مناسب ]. [22

 -4مدلسازی
 .1.4مفهومی سازی مسئله
گام نخست در تعریف مسئله ،مشخص نمودن افق زمانی تحلیل مسئله میباشد .ساخت مدل دقیق ،قابلاعتماد و معنادار پویا
مستلزم درک درست از زمان و چگونگی ترسیم گذشت زمان در مدل است .افق زمانی تعریف مسئله بازه زمانی سال  1390تا
 1404بوده و نقطه فعلی در زمان ساخت مدل ،سال  1394میباشد .پس از مشخص نمودن افق زمانی ،میبایست سبکهای
مرجع 5در این بازه تهیه گردد.

1

Bass Diffusion Model
Causal Loop Diagrams
3 Stock & Flow Diagram
4 Model Validation
5 Reference Modes
2
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شکل  .1رفتار پویای سهم تراکنش کانالهای مختلف بانکداری الکترونیک در بازه زمانی

در شکل  1سبکهای مرجع مسئله تحقیق نمایش داده شده است ،در این نمودار سهم تراکنش هرکدام از کانالهای مذکور
در طی زمان یعنی در سالهای  1390تا  1396نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود در ابتدا به ترتیب سهم
دستگاه خودپرداز و پایانه فروش از سایر کانالها باالتر بوده و در طول زمان سهم اینترنت بانک و موبایل بانک هم افزایش مییابد.
شکل  2نمودار زیرسیستم مدل را نشان میدهد .نمودار زیرسیستم ،معماری کلی مدل را نمایش میدهد .زیرسیستم پذیرش
و تراکنش اطالعات مربوط به پذیرش و تراکنش هرکدام از این کانالهای ارائهی خدمت را به دو زیرسیستم درآمدهای غیر مشاع
و سودآوری و زیرسیستم بازار بانکی کشور ارائه میدهد.
همچنین اطالعات بهدستآمده در زیرسیستم بازار بانکی کشور هم به زیرسیستم پذیرش و تراکنش انتقال مییابد .از طرفی
زیرسیستم پذیرش و تراکنش ،میزان درآمد ،هزینه و سود بهدستآمده از این بخش را به زیرسیستم درآمدهای غیر مشاع و
سودآوری اطالع می دهد و سپس زیرسیستم درآمدهای غیر مشاع و سودآوری هم اطالعات الزمی را که به دست آورده به
زیرسیستم بازار بانکی کشور انتقال میدهد .اصلی ترین هدف زیرسیستم فناوری اطالعات و ارتباطات ارائهی خدمات زیرساختی
به زیرسیستم پذیرش و تراکنش است تا از این طریق بتوان با ایجاد زیرساختهای مناسب این خدمات را متنوعتر ،امنتر و
جذابتر نموده و کاربری آنها را آسانتر نماید.
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اطالعات
درآمد
هزینه
سود
اطالعات

اطالعات

اطالعات

پ یرش فناوری اینترن بانک
و تراکنش اینترن بانک

پ یرش فناوری موبایل بانک
و تراکنش موبایل بانک

آسانی کاربری درک شده /ریسک درک
شده /سودمندی درک شده /نگرش ها
به استفاده از /قابلیت دسترسی /تنوع
خدمات.../

آسانی کاربری درک شده /ریسک درک
شده /سودمندی درک شده /نگرش ها
به استفاده از /قابلیت دسترسی /تنوع
خدمات.../

خدمات زیرساختی

خدمات زیرساختی

بازار بانکی کشور

فناوری ا

تعداد مشتریان بالقوه )هر کانال جداگانه(/
تعداد مشتریان بالفعل )هر کانال جداگانه(/
تعداد مشتریان بالفعل کل /تعداد مشتریان
)هر کانال جداگانه( /سهم تراکنش )هر کانال
جداگانه( /سهم مشتریان بالفعل )هر کانال
جداگانه(

عات و ارتبا ات

در مدهای یرمشا
و س ود و ر ی

میزان دسترسی به )موبایل و اینترنت( /سرعت اینترنت/
پهنای باند /ضریب نفوذ)موبایل ،اینترنت( /امنیت
اینترنت /تعداد کاربران )موبایل ،اینترنت(.../

خدمات زیرساختی

اطالعات

درآمد
هزینه
سود
اطالعات

نر تراکنش ها )هر کانال جداگانه( /درآمد
غیرمشاع /هزینه ی تراکنش ها /سود ساالنه
ی حاصل از تراکنش ها /تراکنش کل

خدمات زیرساختی

پ یرش فناوری دست اه کارتخوان
و تراکنش دست اه کارتخوان

پ یرش فناوری دست اه ودپرداز
و تراکنش دست اه ودپرداز

آسانی کاربری درک شده /ریسک درک
شده /سودمندی درک شده /نگرش ها
به استفاده از /قابلیت دسترسی /تنوع
خ د م ا ت. . . /

آسانی کاربری درک شده /ریسک درک
شده /سودمندی درک شده /نگرش ها
به استفاده از /قابلیت دسترسی /تنوع
خ د م ا ت. . . /

درآمد
هزینه
سود
اطالعات

درآمد
هزینه
سود
اطالعات

اطالعات

شکل  .2نمودار زیرسیستم

 .2.4فرضیه پویا و سا تار علّی مدل
هنگامیکه یک خدمت جدید توسط بانک عرضه میگردد ،میبایست از طریق یکی از کانالهای بانکداری به مشتری ارائه
گردد .پذیرش خدمت ارائهشده توسط مشتریان خود یک پدیده پویا بوده و بسیاری از عوامل با تأثیرات مثبت و منفی در آن
دخیل میباشد.
عواملی نظیر میزان رضایت مشتری از کانال موردنظر ،نگرشها به استفاده از کانال موردنظر ،هنجارهای ذهنی دربارهی
کانال موردنظر ،قابلیت دسترسی به کانال موردنظر ،تنوع خدمات کانال موردنظر ،سودمندی درک شدهی کانال موردنظر ،آسانی
کاربری درک شدهی کانال موردنظر ،اعتماد به کانال موردنظر ،ریسک درک شدهی کانال موردنظر و سهم تراکنش کانال موردنظر
دارای تأثیر مثبت روی پذیرش خدمت میباشند .در مقابل ریسک درک شده بر نسبت پذیرش ،اثر منفی دارد.
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عالوه بر این عوامل اصلی؛ تعداد دیگری از متغیرها هستند که بر این عوامل مؤثر هستند .اعتماد ،سودمندی درک شده،
آسانی کاربری درک شده و مقاومت در برابر تغییر دادن استفاده از کانال موردنظر بر نگرشها به استفاده از کانال موردنظر تأثیر
مثبت میگذارند .همچنین کیفیت اطالعات ،کیفیت خدمات و آسانی کاربری درک شده بر سودمندی درک شده تأثیر مثبت و
ریسک درک شده بر آن (سودمندی درک شده) تأثیر منفی خواهد گذاشت .قابلیت دسترسی و کیفیت سیستم هم بر آسانی
کاربری درک شده تأثیری مثبت میگذارند .در موبایل بانک و اینترنت بانک دسترسی به موبایل و دسترسی به اینترنت ،هر دو
تأثیری مثبت بر قابلیت دسترسی میگذارند .در این تحقیق ،اعتماد هم بر ریسک درک شده ،تأثیری منفی و بر میزان رضایت
مشتری از کانال موردنظر تأثیری مثبت میگذارد .حال در این میان عواملی هم هستند که بر درصد تغییرات در اعتماد مشتری
به کانال موردنظر اثر مثبت میگذارند که آنها عبارتاند از :تضمین ساختاری ،کیفیت اطالعات ،کیفیت خدمات و سودمندی
درک شده .همچنین ریسک درک شده بر آن (درصد تغییرات در اعتماد مشتری به کانال موردنظر) اثر منفی میگذارد.
پس از شناسایی عوامل ذکرشده و یافتن برهمکنش مثبت یا منفی آنها بر هم مشخص میشود که نسبت پذیرش ،خود،
بر پذیرش کانال موردنظر از طریق تبلیغات دهانبهدهان اثری مثبت میگذارد .با توجه به مدل انتشار باس با در نظرگیری دورریز
محصول و خرید مجدد ،عدهای از افراد که قصد استفاده از کانال موردنظر را دارند ،با نام مشتریان بالقوه نامیده میشوند ،این
مشتریان از طریق منابع اطالعاتی خارجی مانند تبلیغات و بازاریابی ،تصمیم میگیرند که کانال موردنظر را بپذیرند و از مشتری
بالقوه به مشتری بالفعل تبدیل شوند .حال هنگامیکه این افراد کانال موردنظر را پذیرفتند به افرادی که آن را هنوز نپذیرفتهاند
در تماساند و آنان را به پذیرش کانال موردنظر تشویق میکنند و طی فرآیند تبلیغات دهانبهدهان ،به مشتریان بالفعل اضافه
میگردد.
بازاریابی و تبلیغات دهانبهدهان ،دو مکانیسم عمده تبدیل مشتریان بالقوه به فعال میباشد .با گذشت زمان و استفاده از
یک خدمت در یک کانال ،عادت به استفاده شکل خواهد گرفت و این امر پس از مدتی مقاومت در برابر تغییر و توسعه خدمت
جدید را همراه خواهد داشت .افزایش مقاومت در برابر تغییر استفاده از کانال ،سبب بهبود نگرشها نسبت به استفاده از کانال
موردنظر خواهد شد .درواقع این مقاومت تأثیر مثبتی بر نگرشها خواهد گذاشت و با بهبود نگرشها ،نسبت پذیرش هم دوباره
افزایشیافته و این افزایش نسبت پذیرش سبب افزایش تبلیغات دهانبهدهان خواهد شد .درواقع این حلقهی بازخوردی مثبت
میتواند بهصورت مستمر ادامه یافته و سبب افزایش نسبت پذیرش کانال موردنظر شده و درنهایت افراد بیشتری این کانال را
بپذیرند.
از طرف دیگر بعضی از پذیرندگان ممکن است به دالیلی ازجمله امنیت پایین کانال ،کافی نبودن کیفیت سیستم ،خدمات
و اطالعات ،بهروز نبودن کانال همگام با رشد سریع فناوری اطالعات و ارتباطات ،تراکنشهای ناموفق تصمیم بگیرند دیگر از کانال
موردنظر استفاده نکنند و آن را رها کنند یا به عبارتی آن را دور بیندازند .در این وضعیت این مشتری بالفعل به مشتری بالقوه
تبدیل خواهد شد و ممکن است در آینده یا به سراغ کانال دیگری برود و مسیری که تاکنون گفته شد را برای کانالی جدید طی
کند یا بعد از رفع مشکالت کانال (مشکالتی که سبب نارضایتی و بیاعتمادی او به کانالی که از آن استفاده میکرده است) توسط
افراد ارائهدهندهی آن ،دوباره کانال را پذیرفته و جزو پذیرندگانش شود .درواقع هرچه زیرساختهای موردنیاز جهت ارائهی خدمات
نوین بانکداری الکترونیک ازجمله زیرساختهای مخابراتی تقویت شود و در این راه سرمایهگذاری شود کانالهای تراکنش
الکترونیک ایمنتر ،باکیفیتتر ،قابلدسترستر ،متنوعتر و جذابتر شده و با اقبال بیشتر مردم به این کانال روبهرو شده و مردم
کمتر آن کانال را رها خواهند کرد .یکی از دیگر از مسائل مهمی که سبب میشود مشتری دیگر از کانال موردنظر استفاده نکند،
میانگین طول عمر یک خدمت در کانال است .هر کانال هنگامیکه طول عمر خود را پشت سر میگذارد پذیرنده از آن دست
کشیده و دوباره به مشتریان بالقوه تبدیل خواهد شد .درواقع مشکالت مربوط به کانال و طول عمر ،دو مکانیسم محدودیت رشد
هستند که از رشد بیرویهی پذیرندگان کانال جلوگیری میکنند.
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با فرض افزایش تعداد پذیرندگان کانال موردنظر (پذیرفتن کانال توسط مشتریان بالقوه) و ثابت بودن سرانه تراکنش در هر
کانال ،تعداد تراکنشهای کانال موردنظر افزایشیافته و این خود سبب افزایش درآمدهای کارمزدی و غیرمشاع بانک میگردد .از
طرفی این تراکنشها هزینههایی در پیدارند که با افزایش آنها ،هزینهها نیز افزایش خواهد یافت .درنهایت میتوان به سود
حاصل از تراکنشها (که از طریق کسر هزینهها از درآمد به دست میآید) دستیافت .پس هرچه بتوان نر پذیرش کانال موردنظر
را از طرقی که بدان اشاره شد افزایش داده و همچنین هزینهها را کاهش داد بانک سود بیشتری به دست میآورد .این سود سبب
انباشت سرمایه میشود .درنهایت بخشی از این سرمایهی انباشتهشده بهعنوان بودجهی توسعهی این کانالها استفاده خواهد شد.
بهمنظور درک بهتر ساختار علّی مسئله ،با بهرهگیری نگاهی از باال به پایین و نیز حذف جزئیات ،ساختار علّی کالن فرضیه
فرموله شده مطابق شکل  3میباشد.

Adopters of
Internet-Banking

Adopters of ATM

ATM Transaction
Per Capita

Internet-Banking
Transaction

ATM
Transaction

IB Transaction Per
Capita

Total
Transaction

Adopters of POS

POS Transaction

Mobile-Banking
Transaction

POS Transaction
Per Capita

Adopters of
Mobile-Banking

MB Transaction
Per Capita

شکل  .3سا تار علّی ک ن مسئله

همانطور که در شکل  3مشاهده میشود ،در ساختار علّی کالن ،چهار کانال بانکداری الکترونیک موبایل ،اینترنت ،خودپرداز
و پایانه فروش وجود دارد که پذیرش خدمت در هر یک از آنها؛ خود ناشی از عملکرد یک سیستم بازخوردی پیچیده و مختص
خود میباشد  .در حالت کلی ،در هر کانال پس از تعیین تعداد پذیرندگان هر کانال ،با داشتن مقادیر سرانه ثابت تراکنش در هر
کانال ،تعداد تراکنشهای هر کانال محاسبه میگردد .واضح است که در این صورت محاسبه سهم تراکنش در هر کانال بهراحتی
امکانپذیر خواهد بود.
در شکل  ،4جزئیات و ساختار سیستمی مولد پذیرش خدمت در یک کانال نوعی مانند موبایل بانک نشان داده شده است.
علیرغم وجود تفاوتهای اندک در برخی متغیرهای اثرگذار در پذیرش هر کانال ،از این ساختار میتوان بهعنوان ساختار
تکرارشونده برای سایر کانالهای خدمات بانکداری الکترونیک نام برد و به دلیل بزرگ بودن ابعاد مدل تحقیق حاضر ،تنها بخشی
از آن با سطح جزئیات نمایش داده میشود.
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Use of MB
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+
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Mobile-Banking

Total
Transactions

+
+

MB Adoption from
Advertising
+
MB Advertising
Effectiveness

POS
Transactions
Adopters of POS

Average Life of MB

Mobile-Banking
Transaction Share

POS Transaction
Per Capita

MB Discard Rate+

Resistance to Change
for Using MB
+

+

MB Adoption
Rate

ATM Transaction
Per Capita

Habit to Use MB
+

) سا تار علّی پ یرش دمات بانکداری الکترونیک در کانال نوعی (موبایل بانک.4 شکل

و جریان

 مدل انباش.3.4

 ساختار انباشت و جریان برای هر چهار کانال بانکداری الکترونیک بر اساس،در این بخش با توجه به مدل علّی ارائهشده
ً اینترنت بانک با یکدیگر تقریبا، الزم به ذکر است ساختار کلی مربوط به پذیرش موبایل بانک.متغیرهای مربوطه ترسیم شده است
 کانالهای خودپرداز و پایانه فروش نیز دارای تعدادی عوامل مؤثر دیگر.مشابه بوده و تنها در سرانه تراکنش هر کانال تفاوت دارد
عالوه بر عوامل مشترک کانالها بوده؛ و در حالت کلی ساختار انباشت جریان پذیرش خدمات بانکداری الکترونیک در کانالهای
 بهصورت سادهشده مربوط به، این ساختار انباشت جریان تکرارشونده،5  در شکل، با توجه به ابعاد مدل.مختلف مشابه میباشد
 چهار متغیر حالت و پنج متغیر نر، در ساختار انباشت و جریان هر یک از این کانالها.کانال موبایل بانک نشان داده شده است
. متغیر نر وجود دارند20  متغیر حالت و16 موجود است؛ درنتیجه در مدل نهایی
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Structural
Assurance
Trust

User Satisfaction
User Satisfaction
Rate

><Internet-Banking Transactions

Change in Trust

Number of Services

Perceived Risk
Services Quality

><ATM Transactions

Mobile-Banking
Transaction Per Capita

Perceived Usefulness

Adoption Fraction
Subjective Norms

Perceived Ease of Use

Transaction Share
Accessibility

Mobile-Banking
Transactions

><POS Transactions

System Quality

Adoption from
Word of Mouth

Total
Transactions

Information Quality

Attitudes toward Use

Contact Rate
Potential Adopters
of MB

Adopters of MB

Potential
Adopters Rate

Adoption Rate
Adoption from
Advertising

Mobile-Banking
Transaction Share

Advertising
Effectiveness

ATM Transaction
Share

MB Fraction of
Growth Rate

Resistance to
Change

Total Adopters

Internet-Banking
Transaction Share

MB Discard Rate
Habit to Use

POS Transaction
Share

Average Life

شکل  .5مدل انباش

و جریان مربوط به یک کانال نوعی (موبایل بانک)

 .4.4اعتبارسنجی مدل
پس از توسعهی مدل و قبل از تحلیل نتایج و ارزیابی سیاستها ،میبایست با اجرای آزمونهای اعتبارسنجی از اعتبار و
صحت مدل تحت شرایط مختلف اطمینان نسبی حاصل نمود .در فرآیند اعتبارسنجی مدل تحقیق حاضر از چهار روش ارزیابی
ساختار ،ارزیابی پارامترها ،بازتولید رفتار تاریخی و شرایط حدی استفاده شده است.
در ارزیابی ساختار و ارزیابی پارامترها با توجه به جلسات برگزارشده در فرآیند توسعهی مدل و نیز استفاده از منابع معتبر،
گزارشها و آمارنامهها ،مدل از لحاظ ساختار و نیز پارامترها با آنچه در دنیای واقعی ر میدهد سازگار است.
در بازتولید رفتار تاریخی ،مقادیر شبیهسازیشده با دادههای تاریخی مقایسه میشوند .نکتهی قابلذکر این است که در این
جا منظور از «مقایسه با دادههای تاریخی» ،مقایسهی رفتاری بوده و مقایسهی عددی مدنظر نیست .با مقایسهی نتایج بهدستآمده
از شبیهسازی مدل با دادههای تاریخی که در نمودار مرجع (شکل  )1این فصل نشان داده شد میتوان اینطور نتیجهگیری نمود
که سهم تراکنش چهار کانال مذکور با دادههای تاریخی تقریباً انطباق مناسبی دارند.
در آزمون شرایط حدی ما میخواهیم بدانیم که در صورت تغییرات ناگهانی در برخی پارامترها ،آیا مدل رفتار و واکنش
مناسبی را از خود نشان میدهد یا خیر؟ بنابراین در این قسمت ،دو سناریو برای مدل خود طراحی نمودیم که تغییرات ناگهانی
برای برخی از متغیرها لحاظ شده تا بتوان با اجرای این دو سناریو (اجرا از سال  1396به بعد) به این مهم دستیافت که واکنش
مدل نسبت به تغییرات وارده چگونه است؟ این دو سناریو عبارتاند از )1 :صد برابر کردن ریسک درک شده و صفر برابر کردن
اثربخشی تبلیغات بهطور همزمان در هر چهار کانال )2 ،صفر برابر کردن کیفیت و تضمین ساختاری و صفر برابر کردن اثربخشی
تبلیغات بهطور همزمان در هر چهار کانال.
در واقعیت انتظار میرود با صد برابر کردن ریسک درک شده یا صفر کردن کیفیت (منظور سه کیفیت خدمات ،اطالعات
و سیستم است) و تضمین ساختاری ،کانال با کاهش تعداد مشتریان بالفعل و همچنین افزایش تعداد مشتریان بالقوهی خود
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روبهرو شود؛ زیرا هنگامیکه پذیرندگان کانال با افت شدید امنیت یا کیفیت و تضمین ساختاری در یک کانال روبهرو میشوند
تصمیم میگیرند کانال مورد نظر را ترک کرده و همچنین این مشکالت را به گوش مشتریان بالقوهای که تصمیم داشتند از این
کانال استفاده کنند برسانند و آنها را از پذیرش کانال منصرف کنند .درواقع نسبت پذیرش ،صفر یا به صفر نزدیک خواهد شد.
البته مشتریان بالفعل هم تعدادشان با تأخیر کمکم در طول زمان به صفر نزدیک میشود و بهتبع آن تعداد مشتریان بالقوه هم با
تأخیر افزایش خواهد یافت .این تأخیرها به این دلیل است که بعضی از افراد یا تاکنون از این مشکالت مطلع نشدهاند یا دیر
تصمیم میگیرند که این کانال را ترک نمایند .از طرفی هنگامیکه مشکالتی تا این اندازه جدی برای این کانالها ر میدهد
اثربخشی تبلیغات هم همزمان صفر یا به صفر نزدیک میشود و دیگر تبلیغات اثربخش نخواهد بود چون کانال ،تبلیغ منفی برای
خودش محسوب میشود.
نتایج حاصل از اجرا در شکل  6و  7به نمایش درآمده است که شامل سهم تراکنشها و سهم مشتریان است .آنچه ما با
اجرا کردن این دو سناریو به آن رسیدیم واکنش مناسبی بود که از مدل پدید آمد و به واقعیت نزدیک است.

شکل  .6زمون اعتبارسنجی به روش شرایط ایی ،سناریوی اول
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شکل  .7زمون اعتبارسنجی به روش شرایط ایی ،سناریوی دوم

 .5.4شبیهسازی مدل و ارزیابی سیاس ها
بهمنظور شناسایی سیاست اثربخش ،چهار سیاست مطرح شد که نتایج حاصل از آنکه شامل متغیرهای نسبت پذیرش،
سهم تراکنش و سهم مشتریان هر چهار کانال بوده در شکل  8به نمایش درآمده است .بهمنظور ارزیابی پیامدهای اجرای این
سیاستها ،هرکدام بهعنوان سناریوها برای مدل در نظر گرفته میشوند.
 .1سناریو حالت پایه (جاری).
 .2سناریو بهبود کانال.
 .3سناریو افزایش اثربخشی تبلیغات.
 .4سناریو افزایش دسترسی به موبایل و اینترنت و افزایش قابلیت دسترسی.
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 -5بحث
در هر سناریو رفتار متغیرهای مشتریان بالقوه ،مشتریان بالفعل ،سهم تراکنشها و سهم مشتریان موردبررسی قرار گرفته
است .نتایج شبیهسازی نشان می دهد که سهم تراکنش موبایل بانک از حدوداً صفر درصد به حدوداً  2/5درصد ،سهم تراکنش
اینترنت بانک از حدوداً یک درصد به حدوداً سه و نیم درصد ،سهم تراکنش دستگاه خودپرداز از حدوداً  70درصد به حدوداً 60
درصد و سهم تراکنش پایانه فروش از حدوداً  30درصد به کمتر از  35درصد در طول زمان خواهد رسید.
سناریوی دوم تحت عنوان بهبود کانال ،شامل عملیاتی نظیر کاهش ریسک درک شده ،افزایش کیفیت (کیفیت خدمات،
اطالعات و سیستم) ،افزایش تضمین ساختاری ،افزایش سودمندی درک شده و افزایش آسانی کاربری درک شده بهطور همزمان
در هر چهار کانال است .نتایج حاصل از این سناریو نشان میدهد که بهطورکلی مدل به تغییر این متغیرها حساس است و این
بدان معنی است که هرچه قدر بیشتر بر روی مسائلی از قبیل افزایش امنیت ،کیفیت ،تضمین ساختاری ،سودمندی و آسانی
کاربری یک کانال سرمایهگذاری شود افراد بیشتری را میتوان جذب این کانال نمود و نسبت پذیرش افزایش خواهد یافت.
سناریوی سوم هم با افزایش اثربخشی تبلیغات در هر چهار کانال تعریف میشود .نتایج نشان میدهد که مدل بهطورکلی
به تغییر این متغیر بسیار حساس بوده و میتوان با سرمایهگذاری مناسب برای اثربخشتر کردن تبلیغات کانال ،مردم بسیاری را
به پذیرش کانال سوق داد.
سناریوی چهارم که افزایش دسترسی به موبایل و اینترنت و افزایش قابلیت دسترسی را بهطور همزمان در هر چهار کانال
بیان میکند درواقع نمایندهای از سناریوی توسعهی زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات است .نتایج نشان میدهد که
مدل بهطورکلی به این سناریو هم حساس است و با توسعهی این زیرساختها ،نسبت پذیرش هم افزایش خواهد یافت.
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 نتایج شبیهسازی سیاس های مختلف. 8 شکل
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نتایج اجرای سناریوهای دوم تا چهارم که مربوط به متغیر اصلی تحقیق حاضر یعنی سهم تراکنش در هر چهار کانال حاکی
از این است که سهم تراکنش نسبت به سناریوی دوم و چهارم حساسیت بسیار کمی داشته و مقدار تغییرات آن ناچیز است؛ اما
نسبت به سناریوی سوم ،افزایش اثربخشی تبلیغات است دارای حساسیت معناداری میباشد .در این سناریو سهم تراکنش موبایل
بانک از حدوداً صفر درصد به حدوداً پنج درصد ،سهم تراکنش اینترنت بانک از حدوداً یک درصد به حدوداً پنج درصد ،سهم
تراکنش دستگاه خودپرداز از حدوداً  70درصد به حدوداً  58درصد و سهم تراکنش پایانه فروش در حدود  30درصد در طول
زمان خواهد رسید.

 -6جمعبندی و نتیجهگیری
هدف از تحقیق حاضر ،تحلیل سهم تراکنش هر یک از کانالهای ارائه خدما ت بانکداری الکترونیکی در نظام بانکی کشور
با استفاده از روش پویاییشناسی سیستمها بود .پس از بررسی ادبیات ،مشخص گردید اوالً الزم است به مسئله پذیرش بانکداری
الکترونیک با رویکردی سیستمی نگریسته و تحلیل شود .در مرحله بعد با توجه به وجود کانالهای موجود بانکداری الکترونیک
در کشور؛ چهار کانال متداول موبایل ،اینترنت ،دستگاه خودپرداز و پایانه فروش بهعنوان کانالهای موردنظر جهت بررسی انتخاب
گردید .هدف اصلی تعیین میزان سهم تراکنش در هر یک از کانالها و همچنین تحلیل پتانسیل هر یک در کسب درآمدهای
کارمزدی و غیرمشاع برای بانک بود .این امر میتواند سرمایهگذاری هدفمندتر بانک در توسعه کانال و همچنین تبلیغات اثربخش
بهمنظور کسب سود بیشتر را در پی داشته باشد .در این تحقیق نتایج اجرای چهار سیاست مختلف بر اساس مدل ارزیابی گردید.
چهار سیاست تداوم وضع فعلی ،بهبود کانال ،افزایش اثربخشی تبلیغات و افزایش قابلیت دسترسی تحت عنوان چهار سناریو بر
روی مدل اعمال و نتایج آنها روی متغیرهای اصلی مدل تحلیل گردید.
نتایج نشان میدهد متغیرهای مدل نسبت به سناریوها حساس بوده و این سناریوها موجب افزایش نسبت پذیرش خواهند
شد البته بهطورکل ی سناریوی افزایش اثربخشی تبلیغات بسیار اثرگذارتر خواهد بود .درواقع تا افق  1404سهم تراکنش موبایل
بانک و اینترنت بانک افزایش خواهد یافت و پیشنهاد میشود که بانکها به روند افزایشی سهم تراکنش موبایل بانک و اینترنت
بانک در آینده توجه داشته و از آن غافل نشوند و بیشتر از گذشته بر روی این دو کانال تمرکز کرده و سرمایهگذاری نمایند .در
این میان یکی از اثرگذارترین راهکارها برای افزایش سهم تراکنش کانالها ،افزایش اثربخشی تبلیغات خواهد بود.
این تحقیق بر موضوع پذیرش کانالهای بانکداری الکترونیک و افزایش کاربران کانالها استوار بوده و بر این فرض اصلی
استوار است که تعداد پذیرندگان بیشتر میتواند تراکنشهای بیشتر و درنتیجه درآمدهای کارمزدی بیشتری برای بانک به ارمغان
آورد .در تحلیل کسبوکار بانکی و از منظر تحلیلهای منفعت-هزینه الزم است از میزان درآمد حاصل از هر کانال با توجه به
خدمات قابلارائه ،نر کارمزدها و سایر متغیرهای اثرگذار ،تحلیلهای عمیقتری انجام شود؛ ازاینرو بهمنظور توسعه تحقیقاتی
آتی پیشنهاد میگردد ،زیرسیستم درآمد غیر مشاع و سودآوری که در اینجا تنها بخش پذیرش آن موردبررسی قرار گرفت ،با
نگاهی جزئیتر بهویژه بخش نحوه کسب درآمد از آن موردبررسی قرار گیرد .همچنین از منظر روش ،پیشنهاد میگردد که مسئله
ی موردنظر این تحقیق با سایر روشهای مطروحه برای مسئله نیز موردبررسی قرار گیرد تا پس از مقایسهی نتایج بهدستآمده،
بتوان در خصوص کارایی روشها اظهارنظر نمود.
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تحلیل دینامیکی خط مونتاژ با تکنولوژی ترکیبی دستی – اتوماتیک در صنعت
الکترونیک
نیما پاشا ،*، 1مسعود

ربیعه2

دانشگاه تهران،
دانشگاه شهید بهشتیm_rabieh@sbu.ac.ir ،
nima.pasha@ut.ac.ir

چکیده
در این تحقیق ،با توجه به عوامل موثر مختلف ،تحلیل دینامیکی در جهت ایجاد توازن برای روش تولید و تجهیزات مورد
استفاده در یک خط مونتاژ ترکیبی دستی – اتوماتیک تک محصوله ،صورت میگیرد .مسئله اصلی در این تحقیق ،ایجاد
توازن بین دو خط مونتاژ دستی و اتوماتیک و تعیین سهم هر روش و هر تکنولوژی در تولید محصولات با توجه به
شاخصهای مختلف به منظور کاهش هزینه تولید ،متناسب با میزان تقاضا و همچنین تسریع در پاسخگویی به سفارشات
مشتریان میباشد که با برقراری این توازن بین دو خط این امر میسر میگردد زیرا از طرفی عدم پاسخگویی به سفارشات
به موقع باعث از دست رفتن مشتری خواهد شد و از طرف دیگر کاهش هزینههای تولید امری بسیار مهم در سیستمهای
تولیدی میباشند .دلیل استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمها ،تحلیل عوامل مختلف تاثیرگذار از قبیل 5 M
بهرهوری و وضعیت سفارشات بر روند تولید میباشد و اینکه در شرایط مختلف کدام روش تولید در دراز مدت بهتر
میباشد ،میباشد .این مدل پویایی که توسط نرم افزار  AnyLogicشبیه سازی شده ،روند افزایشی یا کاهشی
متغیرهای حالت ،جریان و همچنین سایر متغیرهای کمکی و برونزا را مورد بررسی قرار میدهد .در انتهای این تحقیق نیز
بر اساس سناریوهای مختلف ،راهکار و سیاست مناسب برای تولید محصول بین دو روش تولید دستی یا اتوماتیک
پیشنهاد میگردد .البته با توجه به شرایط و پیشبینیهای بازار درصد اتوماتیک کردن خط  %68پیشنهاد شده است و
هرچه سفارشات یا تغییرات خط کمتر باشد این مقدار کاهش مییابد .برای  022واحد زمان اول شبیه سازی خط دستی
گزینه بهتری هست .به علاوه نتایج این مدل با دادههای تاریخی وضعیت بازار و ظرفیت تولید ،اعتبارسنجی و مقایسه قرار
میگیرد.
واژههای کلیدی :پویایی شناسی سیستمها ،نقطه سر به سر تولید ،برنامه اصلی تولید ،محصولات در جریان تولید5 M ،

بهرهوری

 1و * -دانشجوی دکترای مدیریت تولید و عملیات ،دانشگاه تهران
 -0استادیار ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی
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 -1مقدمه
اهمیت انتخاب روش تولید در سیستم های تولیدی بسیار زیاد هست .عوامل موثر در این انتخاب از قبیل نقطه سربه سر،
محاسبات ظرفیت سنجی تولید و تکنولوژی مورد استفاده که در روند تولید تاثیر بسیار زیادی دارند .نقطه سر به سر که در
شرایط تک محصوله و چند محصوله قابل محاسبه هست یکی از تکنیکهای ارزیابی امور مربوط به تولید از دیدگاه اقتصادی
هست .در محاسبه آن ،ارتباط بین هزینه و درآمد و میزان تولید مشخص میگردد .هزینههای مربوط به تولید که به دو دسته
تقسیم میشوند که یکی هزینههای ثابت تولید (هیچ رابطه ای با میزان تولید ندارند از قبیل هزینه اجاره و زمین) و دیگری
هزینههای متغیر (میزان نوسانات آنها رابطه مستقیم با نوسان تولید دارد) میباشد ] .[1محاسبه نقطه سر به سر در حالت عدم
اطمینان نیز با توجه به نمودار هزینه – حجم – سود به شکل دیگری محاسبه شده و از تلاقی خط سود و توزیع احتمالی تقاضا
بدست میآید ] .[2محاسبات مربوط به تعداد تجهیزات و تعداد نیروی انسانی نیز در تولید از اهمیت بالایی برخوردار میباشد و
محاسبات مربوط به ظرفیت اسمی و واقعی تولید باید صورت بگیرد تا برای بالا بردن آن متناسب با تقاضا اقدام شود ] .[16در
خصوص تکنولوژی مناسب که میتواند در ظرفیت تولید تاثیرگذار باشد در سیستمهای تولیدی اهمیت زیادی دارند .در مطالعه
موردی بررسی شده که در صنعت الکترونیک میباشد ،دستگاه های شرکت ریتال که توسط نرم افزار مربوطه عملیات طراحی و
تولید را در پنج مرحله انجام می دهند با حالت دستی مقایسه شده است ] .[15عملیات حالت اتوماتیک شامل عملیات طراحی
فنی ،تعریف فرآیندها بصورت دیجیتال شده ،طراحی سه بعدی توسط نرم افزار ،تهیه مشخصات محصولات دیجیتال شده و نرم
افزار کنترل ماشین ،محاسبات هوشمند و کنترل شرایط تولید و انجام کنترلها و بازرسیهای نهایی روی محصول میباشد
].[15
کارخانجات تولیدی نیازمند به داشتن برنامههای بهینه و کارآمدی هستند که پاسخگوی سفارشات باشند .این امر به آنها
کمک مینماید تا اینکه حاشیه سود خود را افزایش داده و ظرفیت سفارشات بیشتری از طرف مشتریان داشته باشند تا بتوانند
استراتژیهای رقابتی خود را افزایش داده ،محصولات بیشتری و با تنوع بالاتر را روانه بازار کنند .اما برای تهیه این برنامهها باید
زیرساخت هایی را هم تدارک ببینند که در صورت اتخاذ تصمیمات درست و به موقع این امر امکان پذیر هست .در این تحقیق
یکی از این ساختارها برای سیستمهای تولیدی مطرح شده است که آن تصمیم گیری بهتر در خصوص ایجاد توازن بین دو
خط مونتاژ دستی یا اتوماتیک و یا تغییر دادن دو خط به یکی از این روشها در سیستمهای تولیدی در صنعت الکترونیک
میباشد .از آنجایی که نسبت هزینههای تولید به هزینههای کلی سازمان بیشترین مقدار را در مقایسه با سایر هزینهها دارد و
همچنین تاثیر تولید بر محیط زیست بسیار زیاد هست کاهش هزینههای تولید و بهبود روش آن بسیار حائز اهمیت هست.
ضمناً بیشترین میزان حاشیه ،تعدیل ،استخدام و  ...مربوط به تولید میباشد .ازطرف دیگر ،ارتباطات درون سازمانی و
تاثیرپذیری از شرکای برون سازمانی شامل تامین کنندگان ،پیمانکاران تولید و  ..حساسیت تولید را بالا برده و نمایانگر اهمیت
این حوزه هست .استفاده از رویکردهای پویایی شناسی سیستمها 1برای این تصمیم گیری یکی از راه حلهای از بین بردن
مشکلات و چالشهای تولید میباشد.
انتخاب تک نولوژی و روش تولید در شرایط مختلف اقتصادی و وضعیت بازار میتواند تاثیر بسزایی برای کاهش هزینه
تولید و افزایش ظرفیت آن جهت پاسخگویی سریعتر به مشتریان داشته باشد .امروزه در خصوص تولید محصولات در صنایع
الکترونیک و تابلو فرمان روشها و تکنولوژیهای مختلفی از جمله تکنولوژی شرکت ریتال مورد استفاده قرار میگیرد اما اینکه
این تکنولوژی برای یک کارخانه تولید توجیه اقتصادی دارد یا خیر موضوع بسیار مهمی میباشد که قبل از تدارک آن باید
مواردی از قبیل نقطه سربه سر تولید ،حجم سفارشات و وضعیت بازار ،وضعیت کنونی و پتانسیل خط تولید ،همچنین سطح
توانایی تکنسینهای تولید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد .تاثیر استفاده از محصولات اتوماتیک (با حداقل کردن دخالت نیروی
System Dynamics
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انسانی) در تولید زمانیکه حجم تولید بالا باشد و خط بصورت پیوسته و تمام وقت کار کند بسیار چشمگیر خواهد بود.
مدلسازی فرآیند های تولید و عوامل مرتبط با آن توسط رویکرد پویایی شناسی سیستمها میتواند کمک بسیار مهمی در
تصمیمگیری داشته باشد زیرا با توجه به پیچیدگی مسئله و تاثیر متغیر های مختلف بر انتخاب تکنولوژی ،دلیل انتخاب روش
پویایی شناسی سیستم ها برای اخذ تصمیمگیری دقیقتر از نتایج تحقیق می باشد.
چارچوب کلی این مقاله به این صورت هست که بعد از مبانی نظری و پیشینه تحقیق ،روش شناسی و شکاف تحقیقاتی
بیان شده و سپس شبیه سازی مدل پویایی صورت میگیرد .این مرحله خود شامل تعریف مسئله و اهداف آن ،تشریح مدل و
روابط ریاضی بین متغیرها و جریانها و اجرای شبیه سازی مدل توسط نرم افزار میباشد .نهایت ًا اعتبارسنجی و تحلیل سناریو
برای مسئله صورت گرفته و سیاستهای مناسب ارائه داده شده است.

 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 -1-2اتوماسیون1

استفاده از ماشین آلات ،تجهیزات و وسایل حمل و نقل در جهت خودکار سازی فرآیندهای تولید و عملیات اتوماسیون
گفته می شود و هر سازمان بنابر سرمایه و تخصص ،دانش و مهارت نیروی کار خود در سطحی از اتوماسیون هست ] .[1توسعه
فناوری را به سه دوره میتوان تقسیم نمود .1 :وقوع انقلاب صنعتی که در آنها ماشینها به کمک انسان آمد .0 ،بوجود آمدن
سیستمهای نیمه خودکار که نقش انسان به عنوان همیار ماشینها قرار گرفت .3 ،دوره جایگزین شدن فناوریهای پیشرفته به
جای نیروی کار ] .[2به صورت کلی از سال  1771افراد در جستجوی یافتن راه حلهای بهتر در جهت جایگزین نمودن ماشین
به جای نیروی کار بوده اند بطوریکه ماشینهای مختلف به جای نیروی کار مورد استفاده قرار گرفت .سپس در سال 1512
ماشینهای کنترل عددی یا  NC0که دارای سیستم کنترل بوده اند جایگزین شده اند ] .[1این سیستم را می توان به عنوان
اولیه سیستم تولید رایانه ای معرفی نمود و امروزه نیز بسیاری از سیستمهای تولیدی پیشرفته از کنترل عددی استفاده
میکنند و در آن ماشینها توسط یک رایانه کوچک برنامه ریزی و کنترل میشوند .استفاده از رباتها 3نیز در صنایع مختلف
رایج گردید .بعد از آن هم سیستمهای کنترل کیفیت خودکار و ماشینهای تست کننده مدارهای الکترونیکی در صنعت بکار
گرفته شد ] .[1یک ربات صنعتی  ،یک ماشین قابل برنامه ریزی چند منظوره هست که برای جابجایی مواد ،قطعات ،تولید
محصول و سایر وظایف مربوطه بکار گرفته میشود ] .[2سیستمهای کنترل کیفیت خودکار نیز شامل ماشینهایی هستند که
بر مبنای فرآیندهای  QCواحد تولیدی هماهنگ شده و قابلیت انجام تعداد وسیعی از آزمایشها و بازرسیها را دارند ] .[2در
خصوص بکارگیری اتوماسیون در سیستمهای مدیریت تولید استفاده از تجهیزات خودکار در امور تولید ،حمل و نقل ،انبارداری،
سیستمهای اطالاعاتی و  ...می توان به طراحی به کمک کامپیوتر  CAD4و تولید به کمک کامپیوتر  CAMرا نام برد .در CAD
که کار طراحی محصول توسط نرم افزار که به طراحی اشکال هندسی میپردازد ،صورت میگیرد و اما در  CAM1ماشینآلات
به کامپیوتر وصل شده و بر اساس دستور صادر شده به آن عملیات تولید صورت میگیرد ] .[1نرم افزار  ePlanیک نرم افزار
 CADهست که برای طراحی تابلوهای فرمان مورد استفاده قرار میگیرد که این دستورات توسط تجهیزات شرکت ریتال
عملیات مونتاژ را روی محصولات و تابلوهای فرمان برق انجام میدهند ] .[15پس به طور کلی نرم افزاری که بتواند نقشه
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طراحی شده را با استفاده از  CADبرای امور عملیات تولیدی با کلیه اطلاعات و خصوصیات طرح تهیه شده به ماشین آلات و
دستگاههای مورد نظر انتقال دهد  CAMگفته میشود ].[1
 -2-2سیاستهای برنامه تولید و کنترل محصولات در جریان ساخت
برنامه ریزی تولید فرآیندی از نوع تصمیم گیری هست و در مورد منابعی میباشد که کارخانه تولیدی برای تولید
آینده اش به آن نیاز دارد و همچنین تخصیص منابع برای تولید محصول مورد نظر در تعداد لازم و با کمترین هزینه نیز هست
که هدف آن کمک به مدیران تولید برای نمایش تاثیر سیاست های بر هزینه ،موجودی و تولید هست .با این برنامه میتوان
تصمیم گرفت که کجا به ظرفیت اضافه نیاز هست ] .[4به طور کلی سیستمهای تولیدی را میتوان به دو دسته گسسته و
پیوسته تقسیم نمود و عناصر سیستمهای تولیدی نیز شامل ورودیها ،فرآیند تولید ،خروجیها ،تجزیه و تحلیلهای بازخور و
محیط میباشد که در شکل زیر روابط آنها نمایش داده شده است ]:[5
وامل
محی ی
اقتصادی،
اجتماعی،
دولت ،قوانین و
رقابت
خروجی
کار ،سرمایه ،مدیریت

ورودی
کا و خدمات

ر یند تولید محصول

تجزیه و تحلیل های بازخورد
شکل  .1ناصر سیستمهای تولیدی []5

فرآیند تولید که به منظور ایجاد فایده ،عناصر ورودی را به عناصر خروجی تبدیل مینماید] . [5این فرآیند تولید نیاز به
برنامههای در سطوح بلندمدت ،میان مدت و کوتاه مدت دارد .برنامه اصلی تولید ،1برنامهای در سطح میان مدت هست که
ارتباط بین استراتژیهای کلان شرکت و برنامههای عملیاتی آن هست و محدودیتهای ظرفیت ،پیش بینیها ،برنامه تولید،
 Lead Timeها ،سفارشات مشتریان و  ...در آن نظر گرفته میشود ] .[4برنامه زمان بندی مونتاژ نهایی یا برنامه در سطح
کارگاهی 0هم در سطح کوتاه مدت هست که به طور کلی به عنوان کنترل تولید و کنترل فعالیت تولید شناخته میشود و
وظیفه زمانبندی و نظارت بر تولید روزانه در یک محیط تولید کارگاهی که معمول ًا توسط بخش کنترل تولید انجام میشود
همچنین از وظابف کنترل تولید می توان به بارگزاری ،توالی عملیات و نظارت بر تولید اشاره نمود ] .[6به صورت کلی در روش
تثبیت سرعت تولید مقدار کل تولید بر اساس رابطه زیر بدست میآیند ]: [4
()1

موجودی ابتداری دوره  -موجودی انتهای دوره  +مقدار پس افت  +پیش بینی کل تقاضا = کل تولید

در محاسبات مربوط به تولید یکی از مواردی که باید در نظر گرفته شود حداقل کردن موجودی در حال تولید هست.
موجودی در انبارها هزینه و منبع حیف و میل هست و در واقع موجب کاهش نقدینگی میگردد .یکی از اهداف تولید ناب هم
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کاهش این نوع موجودی از راه تغییر در فرآیندهای جانبی هست .پس با بهینه کردن جریان مستمر ،موجودی در حال تولید را
باید کاهش داد ].[7

 -4روش شناسی تحقیق
شبیه سازی در پویایی شناسی سیستم
نگرش سیستمی یعنی داشتن نگاهی یکپارچه به پدیده ها و فکر سیستمی شامل اهداف سیستم ،عناصر سیستم ،محیط
سیستم ،بازخور ،1روابط حلقوی ،الگوی رفتار ،تاخیر در سیستم و نمودار علت و معلول 0میباشد ]. [3
بصورت کلی گامهای فرآیند مدل سازی شامل  1مرحله اصلی چارچوب بندی مسئله ،فرموله کردن فرضیههای پویا،
فرموله کردن مدل شبیه سازی ،آزمون و نهایتاً هم طراحی و ارزیابی سیاست میباشد ] .[14مراحل کلی شبیه سازی در پویایی
شناسی سیستمها با توجه به اینکه مدل سازی فرآیندی تکراری میباشد و شبیه سازی بر اساس اتفاقات دنیای واقعی و
بازخورد اطلاعات از آنها صورت می گیرد در نمودار زیر تهیه شده که مفهوم و مراحل اصلی شبیه سازی در پویایی شناسی
سیستمها را نشان میدهد]:[14
جهان واقعی

تصمیمات

بازخور اط عات

 -1انتخاب مرز

 -5فرموله کردن و
ارزیابی سیاست

 -2فرضیه پویا

 -3فرموله کردن

 -4آزمون

مدل های ذهنی
واقعی

استراتژی،
ساختار و قواعد
تصمیم گیری

شکل  .2احاطه شدن مدلسازی در پویایی شناسی سیستمها ][14

یکی از نرم افزارهای کاربردی که برای شبیه سازی پویایی شناسی سیستمها مورد استفاده قرار میگیرد ،نرم افزار
 AnyLogicمی باشد .این نرم افزار قابلیت شبیه سازی سیستمهای پیوسته و گسسته را داشته و امکان تهیه گزارشات
سفارشی در آن می باشد و برای صنایع مختلف از قبیل لجستیک ،زنجیره تامین ،تولید ،درمان ،فرودگاهها ،مسائل ترافیک و ...
قابل استفاده میباشد ] .[13ضمناً امکان استفاده از این نرم افزار برای شبیه سازی سیستمهای ترکیبی پویا و Agent-Based
نیز میباشد .نمونههایی تحقیقات و پژوهشهایی در حوزههای پویایی شناسی در حوزههای تولید و زنجیره تامین صورت گرفته
است .به عنوان مثال در یک نمونه ،زنجیره تامین  1سطحی که گردش اطلاعاتی ضعیف بین سطوح مختلف تامین کننده ،تولید
کننده ،ت وزیع کننده ،خرده فروش و مشتری برقرار بوده توسط این نرم افزار مدل اصلاحی شبیه سازی شده که در آن سطوح
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زنجیره تامین کاهش یافته ،گردش اطلاعات بهبود داده شده و همچنین با در نظر گرفتن نقطه جدا شدنی 1یک زنجیره تامین
ناب و چابک 0پیشنهاد داده شده است که در مدل اصلا حی هر دو مدل تولید کششی و فشاری برای تولید ناب و همچنین برای
پاسخگویی به نیاز مشتری دیده شده است .به همین منظور در مدل روشها به دو دسته سفارشی شده برای چابک کردن تولید
و استاندارد شده برای ناب بودن تولید تقسیم شده است ] .[12همچنین برای حل اختلاف نظر و دعاوی 3در پروژه ساخت نیز
از رویکرد پویایی شناسی سیستمها توسط این نرم افزار استفاده شده است .همچنین مدل دیگر برای سرمایه گذاری در اجرای
طرح اختلاف  4تهیه شده است ] .[11بررسی نوسانات موجودی در زنجیره تامین جهت کاهش هزینههای تولید از دیگر مواردی
هست که با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمها صورت گرفته است زیرا در پویایی شناسی میتواند اطلاعات مفیدی در
خصوص تعامل پارامترهای اصلی سیستم زنجیره تامین ارائه بدهد .ضمناً پس از حصول اطمینان از کارکرد صحیح مدل
آزمونهای اعتبار سنجی صورت گرفته است که این امری بسیار مهم در این مسائل میباشد ] .[9همچنین از رویکرد پویایی در
تحلیل علل وقوع حوادث رانندگی نیز استفاده شده است و نمودار علت و معلول این عوامل مورد بررسی قرار گرفته است ].[8
از دیگر حوزههایی که از رویکرد پویایی استفاده شده است در خصوص رفتار پویایی صنایع داخلی در اثر نوسانات تعرفههای
گمرکی می باشد که در آن نیز روابط ریاضی بین متغیرهای مدل شناسایی شده و مسئله توسط نرم افزار شبیه سازی شده است
].[10
جهت گیریهای این تحقیق کاربردی میباشد بصورت مورد مطالعه ر تولید کنندگان صنعت الکترونیک میباشد .هدف
اصلی تحقیق انتخ اب تکنولوژی برتر و بهینه تر برای یک واحد تولیدی ترکیبی از روشهای تولید دستی و اتوماتیک میباشد.
پس متغیرهای اصلی در این مدل نیز محصولات تولید شده و هزینه آنها در حالات دستی و اتوماتیک میباشد.
برای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از تحقیقات میدانی جهت شناسایی مشکلات ،گلوگاه و عوامل توقف خطوط
مونتاژ و مصاحبههای منظم شناسایی روش تولید و سیستم برنامه ریزی خطوط مونتاژ استفاده شده است .در خصوص ابزارهای
تجزیه و تحلیل استفاده شده ،نرم افزار شبیه سازی  AnyLogicمیباشد که برای شبیه سازی گسسته و پویایی شناسی
سیستمها و پیوسته کاربرد دارد.
شکاف تحقیقاتی :استفاده از رویکرد پویایی شناسی در تحلیل تکنولوژی موازنه آن در روش تولید ابزار بسیار کارآمدی
هست و امکان تحلیل سناریو های مختلف مثلاً تغییر در حجم سفارشات و تغییر در متغیرهای مسئله میباشد .همچنین در
آینده و در صورت ن یاز ،امکان توسعه مدل با اضافه کردن متغیرهای دیگر از قبیل متغیرهای مربوط به کیفیت محصولات و
اضافه کردن سایر عوامل برونزا با توجه به نیاز در مدل هست .ضمناً دغدغهها و مشکلات اصلی مطالعه موردی بررسی شده
شامل کنترل هزینه و افزایش توان پاسخگویی به نیاز مشتریان در مدل در نظر گرفته شده است.
همچنین بر اساس بررسیهای صورت گرفته و تحقیقات انجام شده استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمها در توازن
یا تغییر تکنولوژی تولید با توجه به عوامل  5 Mتا به حال مشاهده نشده است که این شکاف تحقیقاتی میتواند در آینده بسیار
مورد استفاده صنایع تولید قرار گیرد.
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-9شبیه سازی و تحلیل دادهها
شبیه سازی مدل شامل پنج مرحله اصلی تعریف مسئله ،تعیین اهداف مسئله ،تعیین فرآیندهای مسئله ،مدل سازی و
اجرای مدل توسط نرم افزار می باشد که هر کدام از این مراحل با در نظر گرفتن متغیرهای درونزا و برونزا مدل و همچنین
روابط بین متغیرهای کمکی و حالت مورد بررسی قرار گرفته است .این مراحل عبارتند از:
 -1-9تعریف مسئله
در این پروژه مشکل و دغدغه اصلی شرکت تولیدی ،ایجاد و برقراری توازن بین دو خط مونتاژ دستی و اتوماتیک در یک
خط مونتاژ ترکیبی هست که به منظور پاسخگویی به سفارشات مشتری با کمترین هزینه میباشد تا امکان افزایش رقابت
پذیری سازمان افزایش یافته که نتیجه آن برای سازمان ،افزایش میزان تولید در جهت جذب مشتریان بیشتر و توسعه بازار آنها
میباشد .توازن استفاده از دو خط مسئله مهمی هست که باید مشخص شود سهم بهینه یا نزدیک به بهینه هر تکنولوژی تولید
در خط مونتاژ چگونه باید باشد .لذا باید مسائل و مشکلاتی که در روند تولید تاثیرگذار هستند یعنی از موانع آن آن میباشند،
در مدل پویایی مورد بررسی گیرد .توازن بین دو نوع روش تولید و تعیین سهم هر روش و هر تکنولوژی در تولید
محصولات ،در جهت ا زایش ظر یت تولید متناسب با حجم سفارشات با کمترین هزینه مسئله اصلی بررسی شده
در این تحقیق هست .اختلاف شکاف بین ظرفیت تولید دو خط مونتاژ حتی با تغییر تکنولوژی تولید بین آنها امکان پذیر
بوده که با توجه به شرایط میتواند تغییر کند.
متغیرهای اصلی مسئله ،خروجی تولید دو خط دستی و اتوماتیک میباشد .یعنی اینکه کدام روش میتواند
پاسخگوی بهتر برای پاسخگویی به مشتریان باشد و ظرفیت تولید را با هزینه کمتری بالاتر ببرند .در بند  4-4و شکل شماره 1
متغیرهای  Control Panel Final productsو  Revision Box Final Productsاین متغیرها هستند .لذا بر اساس شواهد
گذشته و پیشبینی حجم سفارشات ،تعداد مشتریان از دست رفته شرکت با توجه به شرایط فعلی بازار بسیار زیاد شده که
نمودار زیر اطلاعات مربوطه به آن را در طول دوره  7ماهه را نشان میدهد:

شکل  .4داده های مربوط به سفارشات و مشتریان از دست ر ته

لازم به ذکر هست که این ارقام از متخصصان و مدیران واحدهای فروش و تولید شرکت مورد مطالعه بدست آمده است.
همچنین نمودارهای زیر مقایسه ظرفیت تولید در دو خط مونتاژ را به حجم سفارشات نشان میدهد.
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شکل  .9مقایسه حجم سفارشات و ظر یت تولید

همانگونه که در شکل شماره  3مشخص شده است در روش تولید دستی ،حجم بسیار بالایی از سفارشات توسط مشتریان
از دست می رود که دلیل آن ظرفیت پایین تولید در این روش هست .در شرایط کنونی ،خط مونتاژ در حالت دستی ،امکان
تولید محدودی محصول را دارد که از حالت اتوماتیک کمتر بوده و این امر هزینه از دست رفتن مشتری را به همراه دارد.
همچنین در نمودار شمار  4مشخص شده است که نسبت ظرفیت تولید هر دو خط به سفارشات به چه صورت هست که خط
دستی امکان پاسخگویی با این حجم سفارشات را ندارد.
 -2-9تعیین اهداف مسئله
اهداف مسئله شامل بهبود فرآیند تولید و تسهیل در انجام این پروسه جهت پاسخگویی سریعتر به نیاز مشتریان میباشد.
کاهش هزینه های تولید ،بررسی عوامل تاثیرگذار در جهت رفع ایراد آنها و همچنین بررسی میزان تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر در
بازه زمانی تعریف شده میباشد .با بررسی کلیه عوامل ،دید وسیعی برای به حداقل رساندن آنها فراهم خواهد شد.
به این ترتیب هدف اصلی مسئله انتخاب گزینه دستی یا اتوماتیک و یا هردوی آنها (که البته با ایجاد تعادل در
ظرفیت تولید دو خط مونتاژ) برای تولید محصولات به منظور افزایش ظرفیت تولید در جهت پاسخگویی به سفارشات و کنترل
هزینههای تولید میباشد.
 -4-9تشریح مدل
در این مدل عوامل تاثیر گذار در روند تولید محصول در خط مونتاژ یک شرکت تولید کننده تابلوهای برق و بردهای
الکترونیکی ،به دو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم می شوند .همچنین هر کدام از این عوامل برای خط مونتاژ تولید
تابلوهای برق و خط مونتاژ جعبههای ریویزیون مورد بررسی قرار میگیرد .خط تولید ریویزیون توسط دستگاههای شرکت ریتال
بصورت اتوماتیک (بصورت ربات) انجام میگردد .برنامه نویسی تولید خط مونتاژ جعبه ریویزیون توسط نرم افزار  ePlan1و
ماشینهای برش سیم که به آنها برنامه داده می شود تهیه شده و زمان و نیروی انسانی کمتری را صرف میکنند .اما هزینه
تهیه و تدارک این دستگاهها بسیار بالا هست ] .[15شکل زیر ارتباطات بین نرم افزار و دستگاههای شرکت ریتال را برای
عملیات طراحی و تولید توسط کامپیوتر نشان میدهد:

www.eplan.co.uk
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مرحله 3

مرحله 4

مرحله 5
انجام چک های نهایی مختلف از
قبیل بررسی دما ،مطابقت با
استاندارد ،کنترل هزینه و سایر
موارد

محصو ت هوشمند و کنترل ماشین ها برای
کار کردن و کنترل شرایط تولید با در نظر
گرفتن اندازه دسته تولید

نرم افزار کنترل ماشین
مشخصات محصو ت – دیجیتال شده

[Automation ML
]format

مرحله 2

][ecl@ss format

طراحی سه بعدی توسط ePlan

مرحله 1

تعریف
فرآیندها
بصورت
دیجیتال

یکپارچه سازی قطعات در نرم افزار

طراحی
فنی
محصول

][ecl@ss format

پروتای

نر ا زار

 سیستم اط عاتی سیم کشی محصول مکانیک تابلو فرمان لیست مواد اولیه داده های مربوط به مونتاژ -داده های محاسبات عددی

 دیجیتال کردن استاندارد کردن اعتبار دادن -شبکه سازی

مراحل تبدیل داده های دیجیتال شده برای تولید و تست محصول نهایی

شکل  .4مراحل برنامه نویسی ،تهیه  CADو تولید محصول و روابی بین  ePlanو ]15[ Rittal

بررسی وامل  5 Mداخلی خط تولید :بر اساس همین طبقه بندی عوامل تاثیرگذار روی تابلوهای برق و جعبههای
ریویزیون و عوامل زیر مجموعه آنها نیز بصورت جدول زیر تهیه شده است (البته بر حسب نیاز شرکت تولیدی مورد مطالعه
برخی از آنها مدل شده است و به نظر آنها سایر موارد در نتایج مدل در حال حاضر تاثیر گذار نیستند که امکان افزودن به مدل
در آینده میباشد):
جدول  .1وامل  5 Mبررسی شده در مدل
خط مونتاژ اتوماتیک

5M

خط مونتاژ دستی

نیروی انسانی

برنامه نویسی ربات
 خطای برنامه نویس -عدم آموزش کافی

اشتباهات نیروی انسانی
 عدم آموزش اپراتور عدم تجربه کافی اپراتور -خطای اپراتور

ماشین آلات و تجهیزات

خرابی دستگاهها و سیستمها
ظرفیت ماشین

خرابی دستگاه های برش و آماده سازی سیم
ظرفیت ماشین

روش تولید توسط ربات
 رویه تولید دوباره کاریهای -کنترل کیفیت آماری فرآیندها

روش تولید
 جریان مواد روش تولید مکانیک روش تولید سیم کشی روش تولید تست -کنترل کیفیت آماری فرآیندها

پول

پول

متد یا روش تولید

پول

-

برنامه ریزی تولید
تصیمیم گیری و روش
کیفیت
تاخیرات زمانی
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5M

خط مونتاژ اتوماتیک

سفارش گذاری مواد جعبه
مواد اولیه

خط مونتاژ دستی

سفارش گذاری مواد تابلو
 Lead Time Quality PerformanceBOM -

 Lead Time Quality PerformanceBOM -

 BOM و  Lead Timeبصورت مشترک برای هر دو دو خط مونتاژ مورد بررسی قرار میگیرند.
هر کدام از این عوامل تاثیر جداگانه در سیستم تولید دارد که در بخش مدل سازی این موارد به تفکیک مورد بررسی
قرار می گیرد .بصورت کلی بر اساس عوامل تاثیرگذار در توقف خط تولید نمودار استخوان ماهی یر در قالب فاکتورهای پنجگانه
( 5 Mبا جزئیات بیشتر که بر اساس آنها مدل بالا طبقه بندی شده است) تهیه شده است .این نمودار در شرایط فعلی کارخانه،
به صورت زیر میباشد (قسمت هایی از نمودار استخوان ماهی زیر که بر اساس درخواست مدیران تولید مطالعه موردی ،بعداً به
نمودار علت و معلول تبدیل شده اند ،زیرا برخی دیگر از این قسمتها طبق نظر آنها در حال حاضر تاثیری در تصمیم گیری
ندارند):

شکل  .4نمودار استخوان ماهی وامل توقف خط تولید

همچنین عوامل توقف تولید و طبقه آنها بر اساس نمودار فوق در نرم افزار توسط اپراتورهای تولید ثبت میگردد .با توجه
به مدل تهیه شده توسط نرم افزار ،محصولات در جریان تولید و تعدادی از عوامل مختلف  5 Mبهره وری که توسط مدیران
تولید تاثیرگذار تشخیص داده شده اند در مدل در نظر گرفته شده اند.
بررسی وامل خارجی خط تولید :در این قسمت عوامل خارج از سازمان از قبیل قوانین وضع شده توسط دولت و
همچنین تحریمهای خارجی مورد بررسی قرار میگیرد .قوانین وضع شده نیز بر منابع انسانی و جذب نیرو ،موارد زیست
محیطی و دریافت وام و تسهیلات بانکی میتواند تاثیرگذار باشد .زمان ثبت شده بر اساس دادههای عوامل خارجی که زمان
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ورود به یک سیستم هستند ،همچنین نمونه تصادفی بوده و به عنوان  Arrival Timeدر قسمت  Input Analyzerنرم افزار
 Arenaوارد شده و نزدیکترین توزیع آماری برای سفارشات مشتری در نظر گرفته میشود.
تشریح مدل :در این مدل عواملی از قبیل :عوامل نیروی انسانی ،روش تولید ،تجهیزات ،مواد اولیه و پول در هر کدام در
دو حالت خط مونتاژ با یکدیگر فرق خواهد کرد که در مدل در نظر گرفته شده اند .علاوه بر آنها نقطه سر به سر در حالت تک
محصولی و برنامه تولید هم در مدل در نظر گرفته شده است .البته در این خط تولید ،نقطه سر به سر که بنا به محاسبات
صورت گرفته برای حالات دستی و اتوماتیک با یکدیگر فرق میکنند ،نیز مدلسازی شده است .این مدل پویایی برای 1222
واحد زمانی توسط نرم افزار  AnyLogicشبیه سازی خواهد شد و سپس روند افزایشی یا کاهشی متغیرهای حالت ،جریان و
همچنین سایر متغیرهای کمکی و برونزا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
با بررسی مشکلات و تاخیرات مشاهده شده ،اصلاحات مورد نیاز پیشنهاد شده و تاثیر آن در سیستم بررسی میگردد.
عوامل موثر مشکلات مشاهده شده در دو طبقه بندی عوامل داخلی کارخانه و عوامل خارجی که توضیح داده شد ،مورد بررسی
واقع شده و بر اساس آنها و روابط مشخص شده ،راهکارهای اثربخش ارائه میگردد .در این مدل دو خط مونتاژ تولید تابلوهای
برق و جعبه های ریویزیون مورد بررسی قرار گرفته شده و عوامل هر کدام مشخص شده است .برخی از متغیرها در این مدل
بین هر دو مورد مشترک هستند .بر فرض مثال برنامه ریزی تامین مواد اولیه ،عوامل و قانون گذاریهای دولتی و عوامل
تاثیرگذار در آنها بصورت متغیر مشترک استفاده شده است ولی بیشتر این متغیرها برای هر پروسه جداگانه مورد بررسی قرار
گرفته است.
جزئیات روابط ریاضی مربوط به مدل :در این مدل نقطه سر به سر برای برنامه تولید در نظر گرفته شده است و برای
تولید از ایستگاه اول تولیدی ،مقدار حداکثر نقطه سر به سر و تعداد برنامه تولید به دست آمده از برنامه اصلی تولید در نظر
گرفته میشود .همچنین در این مدل ن قطه سربه سر برای حالت تک محصوله در نظر گرفته شده است ] [5که فرمول آن
بصورت زیر بدست میآید:
()0

)Break Event Point (BEP) = Fixed Cost / (Price – Variable Cost

که این رابطه برای حالت دو محصوله متفاوت خواهد بود اما امکان تعریف آن در نرم افزار میباشد.
از دیگر فرآیندهای مد نظر برای مدل سازی مسئله مربوط به ورود مواد به خط ،ظرفیت تولید اپراتورها و دستگاهها و
همچنین روش تولید می باشد .برنامه اصلی تولید از اختلاف نیاز بازار و همچنین سفارشات تولید شده بدست میآید و خروجی
آن هم برنامه ریزی در سطح کارگاهی هست که بر اساس آن مواد وارد خط خواهد شد .این برنامه با مقداری تاخیر از برنامه
اصلی تولید به دست میآید.
نرخ ورود مواد اولیه در روش تولید دستی از رابطه زیر بدست میآید:
Raw Material Entry CP = MAX ("Break-Event Point", Shop Flor Scheduling) +Control panel
Deficit+DELAY1(Shop Flor Scheduling, 4)/2
() 3

متغیر حالت برای محصولات در جریان تولید به روش دستی از رابطه زیر محاسبه میگردد:
= Work in Progress of Manual Production Line

()4
متغیر حالت برای محصولات در جریان تولید به روش اتوماتیک از رابطه زیر محاسبه میگردد:
= Work in Progress of Automatic Production Line

()1
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:متغیر حالت برای محصولات تولید شده به روش دستی از رابطه زیر محاسبه میگردد
Control Panel Final Products =

)8(
:متغیر حالت برای محصولات تولید شده به روش اتوماتیک از رابطه زیر محاسبه میگردد
Revision Box Final Products =

)7(
:نرخ ورود مواد اولیه در روش تولید دستی از رابطه زیر بدست میآید
Raw Material Entry RB = MAX (Automatic Minimum Production + "Break-Event Point", Shop Flor
Scheduling) +Revision Deficit+DELAY1(Shop Flor Scheduling, 4)/2
)6(

:نرخ تولید در روش تولید دستی از رابطه زیر بدست میآید
Manual Production Rate = MIN (Manual Production Method, Production Capacity for Manual Line)

) 5(

+RAMP (0.01, 0, 1000)

:نرخ تولید در روش تولید اتوماتیک از رابطه زیر بدست میآید
Automatic Production Rate = MIN (Automatic Production Method, Production Capacity for
Rittal Sets)

) 12(

 ضمناً بین این دو برنامه.محاسبات مربوط به برنامه اصلی تولید و برنامه تولید کارگاهی طبق روابط زیر بدست میآیند
:تابع تاخیر تعریف شده است
Master Production Scheduling = Control Panel Auxiliary + Revision Box Auxiliary-Delivery = 2* Market
Needs-Environmental and Governmental Factors – Delivery
) 11 (
SS = Safety Stock
) 10(
Error = Master Production Scheduling-Shop Flor Scheduling
) 13(

:مقدار فروش تابلو و جعبه ریویزیون نیز از رابطه زیر محاسبه شده است
Revision Box Sale =Revison Final Products-Environmental & Governmental Factors
Control Panel Sale=Control Panel Final Products-Environmental & Governmental Factors

)14(
)11(

:سایر روابط مهم در تولید دستی به صورت زیر هست
Human Resource Capacity = Operator Availability/Production Standard time
Wiring Station Capacity = RANDOM NORMAL (11, 17, 14, 0.75, 1)
Production Capacity for Manual Line = MIN (Human Resource Capacity,
Wiring Station Capacity) *5

)18(
) 17(
) 16(

:سایر روابط مهم در تولید اتوماتیک به صورت زیر بررسی و بدست آمده است
Programming Capacity = 4+RAMP(0.2, 16, 1000)
Production Capacity for Rittal Sets = MIN(Programming Capacity, Rittal Capacity)+
RAMP(0.07, 0, 1000)
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 -9-9نمودار حالت-جریان مسئله
شکل زیر مدل اصلی عوامل موثر بر خط تولید را که تهیه و اجرا شده است را نشان میدهد .همانگونه که در مدل
مشخص شده است عوامل  5 Mدر خط در نظر گرفته شده است .همچنین عوامل مربوط به سفارشات و برنامه اصلی تولید و
برنامه در سطح کارگاهی نیز در مدل آمده است .موجودی محصولات در خط  WIPو ظرفیت تولید هم در هر دو خط مونتاژ
دستی و اتوماتیک در نظر گرفته شده است .مقدار تولید ایستگاهها ی کاری حداکثر نقطه سربه سر بدست آمده و مقدار برنامه
تولید در سطح کارگاهی می باشد زیرا این تعداد هم باید از نقطه سربه سر بیشتر باشد تا ضرر برای شرکت نداشته باشد و هم
باید متناسب با نیاز بازار باشد .خط تولید تک محصوله در نظر گرفته شده است .باید توجه داشت که در حال حاضر ،یک
قسمت از محصول یعنی تابلو فرمان در خط دستی و قسمت دیگر آن یعنی جعبه ریویزیون در خط اتوماتیک تولید میشوند و
در نهایت محصول اصلی تحویل مشتری میگردد.

شکل  .4مدل کردن سیستم

 -4-9اجرای مدل توسط نر ا زار
در این قسمت نتایج شبیه سازی به تفکیک تمام متغیرها مورد بررسی قرار میگیرد .در این مدل از بخش Input

 Analyzerنرم افزار  Arenaجهت محاسبه توزیع آماری متغیرهای احتمالی بر اساس اطلاعات قبلی مورد استفاده قرار گرفته
است .از نرم افزار  Vensimمسئله مدل سازی شده است اما توسط نرم افزار  AnyLogicجهت طبقه بندی نتایج ،تهیه
گزارشات در نماهای مختلف و مقایسه نمودارهای مختلف بر اساس نیاز استفاده شده است.
صفحه اجرای مدل و خروجی گرفته شده از نرم افزار  AnyLogicبه صورت زیر است:
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شکل  .8اجرای مدل ایجاد شده در نر ا زار AnyLogic

نمودار زیر نیز نشان میدهد که در ابتدای پیاده سازی دستگاههای تولید اتوماتیک ،دارای صرف زمان و هزینه اولیه
هست اما بعد از گذشته زمان (یعنی همان  022واحد زمانی) دیگر روند تولید بصورت روتین صورت خواهد گرفت و ظرفیت
افزایش خواهد یافت .در حالت دستی افزایش ظرفیت بسیار کند هست .پس این نمودار هم نشاندهنده تبدیل خط از حالت
دستی به صورت اتوماتیک میباشد .البته تغییر بخشی از خط دستی به اتوماتیک میتواند یکی دیگر گزینهها باشد.
همچنین با توجه به نمودار زیر و بر اساس شواهد گذشته از واحد فروش ،متوسط سطح سفارشات در این خط به مقدار
تولید ریویزیون نزدیک هست (از زمان  022تا  1222روند آن از  121شروع و تا  161افزایش مییابد) .پس این اختلاف بین دو
نمودار تولید به صورت تقریبی میزان سفارشات یا مشتریان از دست رفته را نیز نشان میدهد.

شکل  .4مقایسه تعداد محصولات نهایی در دو حالت تولید اتوماتیک و دستی
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 -4-9ا تباریابی مدل
بازتولید رفتاری یکی از تستهایی جهت بررسی اعتبار مدل است یعنی در این تست مشخص خواهد شد که مدل رفتاری
که سیستم واقعی از خود نشان داده است را بازتولید کند یا خیر [ .]14به این ترتیب ،بازتولید رفتار برای اطمینان یافتن از
نتایج بدست آمده از شبیه سازی شده هست .برای انجام این تست ،به دادههای از قبل تهیه شده واقعی نیاز هست تا با نتایج
شبیه سازی مدل چک شود [ .]17در این مدل هم از بازتولید رفتاری استفاده شده است و دادههای واقعی مربوط به ظرفیت
تولید با نتایج شبیه سازی مدل مورد بررسی قرار میگیرد.
روند پیش بینی سفارشات را در  1ماه آینده با توجه به روش میانگین و مقایسه ظرفیت تولید در حالت دستی و
اتوماتیک با میزان سفارشات در آینده بصورت نمودار زیر میباشد که نشان دهنده میزان سفارشات از دست رفته در حالت
دستی با توجه به سفارشات میباشد:

شکل  .10مقایسه ظر یت تولید در حالت دستی و اتوماتیک و مقایسه با میزان سفارشات در ینده

ارتباط این نمودار با شکلهای شماره  3و  4هم به خوبی این قضیه را نمایان میکند که خط دستی توان پاسخگویی به
سفارشات تولید را در شرایط فعلی ندارد .همچنین با توجه به نمو دار بالا و باز بودن سطح سفارشات مشتریان ،حالت دستی
هزینه مشتریان از دست رفته زیادی را به سیستم تحمیل مینماید .یعنی در این حالت  %68حالت اتوماتیک بهتر هست .در
حقیقت باز تولید رفتار و مقایسه سفارشات با ظرفیت حالت دستی گویای این امر هست که تولید به روش سنتی و دستی
گزینه خوبی برای وضع موجود با توجه به سفارشات نمیباشد .نکته دیگر در هدف مسئله به حداقل رساندن اختلاف ظرفیت
تولید در دو خط مونتاژ یعنی خطوط آبی و قرمز هست یعنی اینکه قسمتی از خط به اتوماتیک تغییر نماید.
اما نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه شود کاهش حجم سفارشات هست که آیا باز هم سیستم اتوماتیک مناسب
هست یا خیر؟ مسلماً کمتر از  %68حالت اتوماتیک بهتر خواهد شد  .در مدل امکان بررسی دقیق این امر هست و با تغییر در
حجم سفارشات پیش بینی شده می توان فهمید که برای چه مقدار سفارشی سیستم تولید دستی کفایت میکند .ما در این
مدل نقطه سر به سر و برنامه تولید (که از حجم سفارشات بدست میآید) را در نظر گرفته ایم و ظرفیت خط را در دو حالت
دستی و اتوماتیک با هم فرق داشتند را در نظر گرفتیم .اما بصورت کلی در این مورد مطالعه حجم سفارشات زیاد هست و
همچنین نیروی انسانی و روش سنتی دستی هزینه بسیار زیادی برای تولید دارد.

924

SYSTEMDYNAMIC02_030

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109

با کاهش میزان نیاز بازار در نرم افزار جدول مقایسه میزان اتوماتیک کردن خط با توجه به نیاز بازار بدست میآید که
بصورت زیر اعداد بدست آمده اند:
جدول  .3بررسی و مقایسه درصد اتوماتیک کردن خط با توجه به حجم سفارشات
نسبت اختلاف دلیوری

اختلاف مجموع متغیرها

و سفارش به ظر یت

بر اساس سفارش منهای

کلی تولید

مقدار دلیوری خط

60%

10%

-21.695

 - 80نیاز بازار درنظر گرفته در شرایط فعلی

63%

13%

-30.131

 - 80نیاز بازار درنظر گرفته در شرایط فعلی

67%

17%

-38.073

 - 40نیاز بازار درنظر گرفته در شرایط فعلی

76%

26%

-58.612

 - 00نیاز بازار درنظر گرفته در شرایط فعلی

86%

36%

-80.807

نیاز بازار درنظر گرفته در شرایط فعل (نتایج مدل)

درصد اتوماتیک
کردن خط

تغییرات در میزان نیاز بازار محصولات

اعداد جدول فوق از نرم افزار و بعد از تغییر مقدار نیاز بازار بدست آمده است .البته به دلیل هزینه بر بودن انتقال بخشی
از خط اتوماتیک به دستی و یا برعکس ،پیشنهاد میگردد خط کامل به حالت اتوماتیک در شرایط فعلی تغییر کند .همانگونه
که در جدول مشخص شده است در شرایط فعلی و با توجه به نتایج مدل تعداد  6206محصول اختلاف بین مجموع متغیرها بر
اساس سفارش منهای مقدار دلیوری خط می باشد که با ایجاد توازن بین دو خط ،امکان افزایش ظرفیت متناسب با نیاز
سفارشات فراهم میگردد.
 -4-9تحلیل سناریو مدل و تعیین سیاست برای تصمیم گیری
در خصوص حالات مختلف سیستم و روش تولید در این سناریوها ،سیاستهای زیر برای روش تولید پیشنهاد میگردد:
سناریوهای بررسی شده روی وامل برونزا :با افزایش یا کاهش عوامل خارجی و افزایش حجم تولید اگر خط تولید
تغییرات زیادی داشته باشد پیشنهاد میگردد که خط دستی هم بصورت اتوماتیک جانمایی شود .زیرا هزینه تولید و ظرفیت آن
در این حالت بیشتر هست .خط اتوماتیک هم تغییری نداشته باشد و بصورت اتوماتیک بماند.
با افزایش یا کاهش عوامل خارجی و کاهش حجم تولید اگر خط تولید تغییرات زیادی نداشته باشد تا زمان  022پیشنهاد
میگردد که خط اتوماتیک هم بصورت دستی تغییر کند .زیرا هزینه تولید و ظرفیت آن در این حالت بیشتر هست .خط دستی
هم تغییری نداشته باشد زیرا اتوماتیک کردن خط هزینههای زیادی در پی خواهد داشت.
همچنین از دیگر سیاست های پیشنهادی برای تولید محصول ،ایجاد توازن بین خط دستی و اتوماتیک هست که در صورتیکه
حجم سفارشات کمتر باشد این گ زینه امکان پذیر هست زیرا در شرایط کنونی و با توجه به حجم سفارشات خط اتوماتیک بهتر
است .زیرا در خط تولید فعلی انتقال بخشی از تکنولوژی به خرید دستگاههای اتوماتیک شرکت ریتال و آموزش نیروی انسانی
برای آنها میتواند هزینههای جانبی زیادی داشته باشد و با داشتن حجم کمتری از سفارشات این کار توصیه خواهد شد و البته
امکان این کار هست.
با افزایش یا کاهش عوامل خارجی و کاهش حجم تولید اگر خط تولید تغییرات زیادی داشته باشد پیشنهاد میگردد که
خط دستی هم بصورت اتوماتیک جانمایی شود .زیرا هزینه تولید و ظرفیت آن در این حالت بیشتر هست .خط جعبه اتوماتیک
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هم پیشنهاد میگردد تغییری نداشته باشد .اعمال تغییرات در خط امکان تغییرات در برنامهنویسی دستگاهها برای جالت
اتوماتیک را ساده تر میکند.
شکل زیر این مقایسه را نشان میدهد که البته در سناریوهای بررسی شده روی عوامل برونزا ،سیاست مربوط به تغییرات
خط مونتاژ (روی عوامل درنزا) هست هم دیده شده است:
حجم
سفارشات
خط اتوماتیک تغییری نداشته باشد و بصورت
اتوماتیک بماند.
خط دستی هم اتوماتیک شود.

خط اتوماتیک تغییری نداشته باشد و بصورت
اتوماتیک بماند.
خط دستی هم اتوماتیک شود.

خط اتوماتیک تغییری نداشته باشد و بصورت
اتوماتیک بماند.
خط دستی هم اتوماتیک شود.

خط دستی تغییری نداشته باشد و بصورت دستی
بماند.
خط اتوماتیک هم دستی شود.

تغییرات خط
مونتاژ
شکل 11تعیین روش تولید با توجه به حجم سفارشات و تغییرات احتمالی خط تولید تک محصوله

سایر سیاستهای بررسی شده روی وامل درونزا :در خصوص دریافت سفارشات و تهیه برنامه اصلی تولید نیز
پیشنهاد می شود که قبل از ارتقا خط بصورت اتوماتیک ،واحد برنامه ریزی خرید و تامین مواد اولیه و واحد برنامه ریزی منابع و
ظرفیت تولید نیز بررسی کلی روی ظرفیت داشته باشد تا بر اساس ظرفیت سفارش گذاشته شود تا موجودی محصولات در خط
و درنتیجه خواب سرمایه افزایش نیابد .در مدل فعلی روند موجودی محصولات با افزایش تقاضا افزایش مییابد اما محدودیت
تولید هم مخصوصاً در حالت دستی داریم:

شکل .12تحلیل وضعیت موجودی محصولات در خط تولید در دو حالت سیستم تولیدی دستی و اتوماتیک
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با توجه به تحلیل های مربوط به هزینه و ظرفیت ،وضعیت تولید در حالت اتوماتیک بسیار به صرفه هست .در زمان هزار
مقدار تولید و ظرفیت حالت اتوماتیک تقریباً سه برابر حالت دستی هست اما هزینه تولید در آنها تقریباً یک مقدار بیشتر شده
است .یعنی هزینه یکسان داریم اما تعداد تولید بیشتر شده است.

شکل .14مقایسه هزینه تولید و ظر یت ن در دو حالت دستی و اتوماتیک

طبق نمودار زیر روش تولید دستی هم ظرفیت تولید بسیار کمتری نسبت به حالت اتوماتیک دارد و هم اینکه ظرفیت
منابع انسانی در حالت دستی بسیار محدود است اما در حالت اتوماتیک تا درصد بسیار زیادتر قابل افزایش هست زیرا طبق
برنامه مشخص قابل تنظیم و برنامه نویسی هستند و میتوانند بصورت تمام وقت کار کنند.

شکل  .19مقایسه ظر یت تولید برای بخش منابع انسانی در حالت دستی و برنامه نویسی حالت اتوماتیک و بصورت کلی

 -4نتیجهگیری و پیشنهادات
مسئله اصلی تحقیق ایجاد توازن در خط با روش تولید مناسب به منظور کنترل هزینه تولید و همچنین بهبود فرآیند
پاسخگویی به سفارشات میباشد .ایحاد توازن در روش تولید برای سیستمهای تولیدی ،متناسب بودن ظرفیت تولید با حجم
سفارشات ،از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست .روش تولید دستی و اتوماتیک و ایحاد توازن بین ظرفیت دو خط مونتاژ از
دغدغه های اصلی مدیران تولید در مطالعه موردی بررسی شده هست زیرا آنها خواستار افزایش یا کاهش ظرفیت تولید متناسب
با وضعیت بازار با کمترین هزینه هستند .در مدل که از رویکرد پویایی سیستمها استفاده شده است ،در خصوص روش تولید
محصولات تابلو فرمان و جعبه ریویزیون با توجه به عوامل مختلف از قبیل برنامه ،سفارشات ،عوامل تاثیرگذار  ، 5 Mنقطه سر به
سر و  ...در شرایط مختلف بهترین سیاست را ارائه میدهد .بصورت کلی تاثیر عوامل خارجی بر خط تولیدی که مبتی بر
دستگاههای اتوماتیک هستند بیشتر میباشد ولی با توجه به نتایج بدست آمده حالت اتوماتیک دارای ظرفیت موثر بیشتری
برای پاسخگویی به تقاضای مشتریان و افزایش ناب بودن خط تولید میباشد .البته تهیه مواد اولیه در هر دو خط تولید با
مسائل و مشکلات یکسانی روبرو هستند .همچنین خط اتومانیک در بیشتر مواقع هزینه کمتر و راندمان بیشتری دارد (برای
 022واحد زمان اول از شبیه سازی مدل و کاهش حجم سفارشات و تولید ،خط دستی گزینه بهتری هست) .البته در این مدل،
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فرض بر آزاد بودن سفارشات یا عملکرد نامحدود واحد بازاریابی در دریافت سفارشات میباشد .ولی به طور کلی ،استفاده از
حالت اتوماتیک (با وجود داشتن هزینه راه اندازی اولیه) ،ظرفیت تولید را بالا برده ،هزینه مشتریان از دست رفته را کاهش داده
و در روند برای پاسخگویی به مشتریان (یعنی ناب بودن خط سیستم تولیدی بررسی شده) بسیار موثر میباشد.

 -4مراجع
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شماره  ،1صفحات .160-161
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[ ]6فیض آبادی ،جواد و اخوان ،محمدرضا و محلوجی ،شیرانا ( .)1367مدیریت ملیات موسسه کتاب مهربان ،نشر شماره  ،4صفحات
.801-799
[ ]7مهربان  ،رضا ( .)1364تولید ناب نشر جهان فردا ،صفحات .48-41
[ ]8ربیع ه ،مسعود و سالاری ،هدایت و کرمی ،محمد مهدی و ضیایی ،مصطفی و یعسوبی ،عزیزالله ( .)1358مدل لّی معلولی مسئله
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چکیده
در چهار دهه اخیر اقتصاد ایران با بیش از یک تریلیون دلار درآمد حاصل از بخش نفت و گاز تأمین مالی شده است .به
رغم تلاشها و موفقیّتهای صورت گرفته ،رشد و توسعه اقتصادی کشور روند مطلوبی را طی نکرده است و به دلایل
مختلف به طور مؤثر از نفت و درآمدهای حاصل از آن برای توسعه زیرساختهای اقتصادی کشور بهره گرفته نشده است.
از آن جا که کیفیت حکمرانی نهاد حاکمیتی ،به عنوان اصلیترین نهاد در ارتباط با اثرگذاری درآمد نفت بر توسعه
اقتصادی در نظر گرفته میشود ،در این پژوهش با استفاده از رویکرد پویایی سیستم ،جریان مالی درآمد نفت ایران و
وابستگی های متقابل اثرات نهاد حاکمیت بر چگونگی مدیریت درآمد نفت شناسایی ،مدلسازی و در افق بیست ساله
شبیهسازی شده است .یافتههای حاصل از تحلیل حساسیت متغیر رشد اقتصادی نسبت به تغییرات شاخصهای حکمرانی
مطلوب (دموکراسی ،حاک میت قانون ،موفقیت در کنترل فساد ،کیفیت بروکراسی ،کارآمدی حاکمیت ،ثبات سیاسی)
نشان داد که بیشترین حساسیت متغیر رشد اقتصادی در این مدل مربوط به شاخص موفقیت در کنترل فساد و پس از
آن شاخص ثبات سیاسی است .از آنجاکه سطح تولید و صادرات نفت و فرآوردههای آن وابستگی بسیاری به جذب
سرمایهگذاری بینالمللی و تحریمهای نفتی دارد ،متغیر ثبات سیاسی در میزان درآمد حاصل از فروش نفت بسیار مؤثر
واقع میگردد و همچنین متغیر کنترل فساد مهمترین عامل در جلوگیری از انحراف درآمدهای نفت از چرخه توسعه

اقتصادی کشور میباشد.
واژههای کلیدی :مدیریت درآمد نفت ایران ،حکمرانی مطلوب ،پویایی سیستم ،رویکرد بازخوردی.

 -1مقدمه
منابع طبیعی هر کشور مانند نفت و گاز متعلّ ق به شهروندان آن کشور است و استخراج و استفاده از این منابع میتواند
منجر به رشد اقتصادی و توسعه مدنی جوامع شود و در مقابل ،مدیریت درآمد ناکارآمد و ضعیف نیز اغلب منجر به فساد ،بی-
اعتمادی به حکومت ،افزایش مناقشات و تعارضات در جامعه میشود .اغلب کشورهایی که دارای منابع طبیعی غنی هستند،
 1دانشجوی دکتری مدیریت تحقیق در عملیات ،دانشگاه تهران
2و * نویسنده مسئول :استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران
 3استاد گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران
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دچار پدیده رانتجویی 1و رانتخواریاند ،به گونهای که این وضع موجب انحراف منابع از فعالیتهای مولد اقتصادی شده
است[ .]12کشورهای غنی از منابع طبیعی نسبت به کشورهایی که از منابع طبیعی فراوانی برخوردار نیستند ،رشد اقتصادی
کمتری را تجربه کردهاند .این پدیده در اقتصاد نفرین منابع طبیعی 2خوانده شده است که تأثیر منفی وفور منابع را بر رشد
اقتصادی نشان میدهد .بیش از  05کشور به منابع نفت و گاز و منابع معدنی به عنوان مهمترین منابع دولتی و درآمدهای
صادرات وابستهاند .در بسیاری این کشورهای غنی ،درآمد حاصل از منابع که در خزانه دولتی جمعآوری میشود ،به طور مؤثر
به نفع مردم صرف نمیشوند[.]13
آسیبشناسی وضعیت کنونی اقتصاد نشان میدهد که به رغم تلاشهای صورت گرفته و موفقیتهای بدست آمده ،رشد و
توسعه اقتصادی کشور به ویژه در چهار دهه اخیر که با بیش از یک تریلیون دلار درآمد حاصل از بخش نفت و گاز تأمین مالی
شده ،روند مطلوبی را طی نکرده است و به دلایل مختلف به طور شایسته از نفت و درآمدهای حاصل از آن برای پیشرفت کشور
بهره گرفته نشده است و علیرغم تزریق گسترده درآمدهای نفتی به بودجه کل کشور طی دولتهای مختلف در ایجاد
زیرساختهای مورد نیاز توسعه اقتصادی کشور موفقیت چندانی نداشته است .چنانچه در جدول 1مشاهده میشود وضعیت
شاخصهای توسعه زیرساختها در کشور در وضعیت مناسبی در رتبهبندی جهانی قرار ندارد .شکل  1نیز نشان میدهد که
روند رشد اقتصادی نفتی و غیر نفتی در طول سالهای  1330تا  1331نوسانات نامطلوبی داشته است.
جدول  -1وضعیت شاخص های توسعه زیرساخت های اقتصادی در ایران

کیفیت کلی زیرساختها

3

(جاده،خطوط هوایی،ریلی و)...

کیفیت
آموزشی

کیفیت نهادهای
دولتی

کیفیت نهادهای
غیردولتی

ارزش()7-1

3/32

3/63

3/32

3/61

رتبه جهانی

32

151

33

123

شکل  -1روند رشد اقتصادی طی سالهای  1341الی  1341به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران[]3
در خصوص مدیریت درآمدهای نفتی در ایران ،طبق قانون منتشر شده حکومت 1330 ،درصد درآمدهای حاصل از فروش
نفت و فرآوردههای نفتی به بودجه دولت 25 ،درصد به صندوق توسعه ملّی 1630 ،درصد به شرکت م ّلی نفت ایران )(NIOC6
و  2درصد به توسعه مناطق نفتخیز اختصاص مییابد .بنا به نتایج حاصل از ارزیابی سازمان شفافیت بینالملل در زمینه
شفافیت درآمد صنایع استخراجی ،وضعیت شفافیت درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران  23درصد در مقایسه با میانگین 03
1

Rent-Seeking
Natural Resource Curse
3 Source:World Economic Forum
4
National Iranian Oil Company
2

824

SYSTEMDYNAMIC02_031

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109

درصدی برای سایر شرکتهای نفتی جهان ارزیابی شده است[ .]13این عدم شفافیت در پرداختها و گردشمالی درآمدهای
حاصل از فروش نفت و گاز ،زمینه بروز انحرافات منابع در فعالیتهای غیرمولدی اقتصادی را ایجاد خواهد کرد .در تعاریف بانک
جهانی حکمرانی به عنوان روشی که بر اساس آن قدرت بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتماعی آن برای رسیدن به
توسعه اعمال میشود در نظر گرفته میشود و اعتقاد بر این است که کیفیت حکمرانی نهادهای حاکمیتی که با شاخصهای
حکمرانی مطلوب اندازهگیری میشوند به عنوان اصلیترین نهاد زیرساخت توسعه اقتصادی در ارتباط با اثرگذاری درآمد منابع
نفتی بر توسعه اقتصادی موثر واقع میگردد[ .]10در این پژوهش پس از مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،در بخش روش-
شناسی با استفاده از رویکرد پویاییشناسی سیستم ،پیوندها و حلقههای بازخور میان متغیرهای کیفیت حکمرانی نهادی شامل
شاخصهای حکمرانی مطلوب و جریان گردش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران شناسایی میشود و پس از معرفی نمودار علت
معلولی ،مدل دینامیکی جریان درآمدهای نفت ،شبیهسازی و اعتبارسنجی میشود و با استفاده از تحلیل حساسیت مونت کارلو
اثر تغییرات هر یک از متغیرهای حکمرانی مطلوب بر اثرگذاری درآمدهای نفتی بر روی رشد اقتصادی ،بررسی و تحلیل می-
شود .بخش پایانی نتیجهگیری حاصل از پژوهش ارائه شده است.

-2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مهرآرا و کیخا نظرات حاوی نقش منابع طبیعی از جمله نفت و گاز را در فرآیند رشد اقتصادی به دو دیدگاه نظریهها و
سازوکارهای موافق نقش مثبت منابع طبیعی و نظریهها و سازوکارهای قائل به اثرگذاری منفی منابع طبیعی بر رشد اقتصادی
تقسیم کردند .در ادامه این دو دیدگاه به اختصار بیان میشو د :دیدگاه اول :اکثر نظریاتی که برای منابع طبیعی از جمله نفت،
نقش مثبتی در فرایند رشد اقتصادی قائل هستند ،بر تاثیر درآمدهای حاصل از صادرات این منابع در فرآیند تشکیل سرمایه
تاکید دارند .به عنوان مثال پیروان مکتب بنیادگرایی سرمایه روستو و لوئیس بر این عقیدهاند که عمدهترین عامل محدود
کنندهی رشد اقتصادی ،کمبود سرمایه است و درآمدهای حاصل از منابع طبیعی میتواند این کمبود را به خوبی جبران کند.
در مقابل ،برای دیدگاه دوم ،واژهی نفرین منابع نخستین بار توسط ریچارد آوتی در سال  1333مطرح شد تا به وسیله آن بیان
کند که کشورهای ثروتمند در منابع طبیعی نمی توانند از این ثروت در راستای رشد اقتصادی کشور خود استفاده کنند و گویا
توسط این منابع نفرین شدهاند .پایه این بحث به عنوان یک مسئله مهم بینالمللی بعد از جنگ جهانی دوم و بر منابع نفت
متمرکز بود .در اواسط قرن بیستم با اهمیت یافتن کشورهای نفتخیز انتظار میرفت که آینده اقتصادی درخشانی برای آنها
رقم خورده باشد ،اما آنچه اتفاق افتاد بازگوکننده شرایط متفاوتی بود .با بالارفتن وابستگی این کشورها به درآمدهای نفتی،
رشد اقتصادی آنها با نرخ کمتری افزایش پیدا کرد و در بعضی از این کشورها و در مقاطع خاص زمانی ،حتی نرخ رشد
اقتصادی منفی شد .نظریاتی مانند بیماری هلندی و دیدگاههایی در مورد نوسانات قیمت منابع طبیعی و سیاستهای بیثبات
دولت ،بیتوجهی به سرمایهگذار ی در سرمایه انسانی و کاهش نیاز به سرمایه فیزیکی به نقش منفی منابع طبیعی در اقتصاد
اشاره دارند [.]6
 -1-2نهادهای حاکمیتی و حکمرانی

مطلوب1

بانک جهانی حکمرانی را به عنوان روشی که بر اساس آن قدرت بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتماعی آن
برای رسیدن به توسعه اعمال میشود ،تعریف میکند .توانمندسازی دولت مفهومی است که به تازگی وارد متون توسعه
اقتصادی شده است و در مقابل دیدگاههای پیشین توسعه ،نه دولت بزرگ و نه دولت کوچک را عامل توسعه نمیداند بلکه
اعتقاد بر این دارد که جدای از اندازه دولت ،توانایی دولت در انجام وظایف محوله نقش مهمی در توسعه و پیشرفت اقتصادی
دارد .کافمن و همکارانش در بانک جهانی برای بیان کیفیت حکمرانی شش شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی دولت ،ثبات
Good Governance
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سیاسی ،حاکمیت قانون ،کنترل فساد ،کیفیت بروکراسی و کارآمدی حاکمیت را بیان کردند که در این پژوهش نیزاز این
شاخصها استفاده شده است و اعتقاد بر این است که کیفیت نهادهای حاکمیتی که با شاخصهای حکمرانی مطلوب اندازه-
گیری میشوند به عنوان اصلی ترین نهاد زیرساخت توسعه اقتصادی در ارتباط با اثرگذاری درآمد منابع نفتی بر توسعه اقتصادی
مؤثر واقع میشود [.]16
 -2-2مسیرهای اثرگذاری نهاد ها بر رشد اقتصادی
 -1-2-2حق اظهارنظر و پاسخگویی دولت (دموکراسی)
این شاخص بیانگر مفاهیمی چون حقوق سیاسی ،آزادی بیان و تجمعات سیاسی و اجتماعی ،آزادی مطبوعات ،میزان
نمایندگی حکام از طبقات اجتماعی ،فرآیندهای سیاسی در برگزاری انتخابات است که با عنوان شاخص دموکراسی از آن یاد
می شود .در مورد رابطه بین دموکراسی و عملکرد اقتصادی مطالعات بسیاری انجام شده که برخی قائل به اثر مثبت و برخی
دیگر معتقد به اثر منفی دموکراسی بر رشد هستند.]26[ .
-2-2-2کنترل فساد
فساد عبارت است از سوءاستفاده قدرت عمومی به نفع منافع خصوصی .این شاخص مفاهیمی همچون فساد در میان
مقامات رسمی ،اثربخشی تدابیر ضدفساد ،تاثیر آن بر جذب سرمایههای خارجی ،پرداخت اضافی یا رشوه برای گرفتن مجوزهای
اقتصادی را اندازهگیری میکند[ .]13ادبیات موجود در این زمینه بسیار وسیع بوده بهطوری که علیرغم اثر سوء فساد بر
اقتصاد بسیاری از نظریهپردازان ،برخی معتقد به تسریع رشد اقتصادی بر اثر فساد هستند .بهعبارتی ،افراد گروه دوم بر این
باورند که فساد اجتناب از تاخیرات اداری را میسر میسازد و نیز پرداخت رشوه ،انگیزه کارگزاران را برای کار بیشتر میکند .اما
به طور یقین آثار سوء فساد و از چرخه خارج شدن سرمایههای عمومی توسط افراد فاسد موجبات تضعیف رشد اقتصادی
خواهد گردید]20[ .
 -3-2-2ثبات سیاسی
بیانگر مفاهیمی مانند ناآرامیهای اجتماعی ،ترور و اعدامهای سیاسی ،کودتا ،آشوبهای شهری و انتقال آرام قدرت در
سطوح بالا میباشد .بیشتر مطالعات اخیر بیان میکنند بی ثباتی سیاسی از طریق ار بین بردن امکان سرمایهگذاری باعث
کاهش رشد اقتصادی میشود]21[ .
 -8-2-2حاکمیت قانون
اعتماد مردم به قوانین ،قابلیت پیشبینی دستگاه قضایی ،وجود جرایم سازمانیافته ،احتمال موفقیت در شکست علیه
دولت از جمله مؤلفههای این شاخص است .در مورد اثرات اقتصادی ،میزان سرمایهگذاری در بخش اقتصادی به جهت نرخ بالای
مالیات ،احتمال مصادره اموال توسط دولت و به خاطر جرم و جنایت بالا کاهش مییابد]26[ .
 -1-2-2کیفیت بروکراسی
این شاخص بیانگر مفاهیمی چون مقررات دست و پاگیر ،مداخله دولت در اقتصاد ،سیاستهای رقابتی ،موانع تعرفهای و
غیر تعرفه ای ،دسترسی به بازارهای سرمایه است .مقررات کارا اهداف رفاه اجتماعی وضع شده توسط دولت را با هزینه کمتر
محقق میسازد]16[ .
 -1-2-2کارآمدی حاکمیت
کارآمدی یا اثربخشی حاکمیت با سیاستگذاری و اجرا برای حمایت سیستم بازار مورد توجه واقع شده ،همچنین به
توانایی حکومت در قانونگذاری ،داوری دادگاهها ،تصمیمات مدیریتی در ارتباط با حاکمیت قانون ،عدالت مانند پاسخگویی و
شفافیت اشاره میکند .به علاوه کیفیت تهیه و تدارک خدمات عمومی و استقلال خدمات همگانی از فشارهای سیاسی و
صلاحیت و شایستگی کارگزاران را بیان میکند [.]1
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در نمودار شکل  2روند شاخص حکمرانی مطلوب ایران به گزارش بانک جهانی ارایه شده است .همانطور که مشاهده
میشود وضعیت شاخصهای حکمرانی در ایران بسیار ضعیف ارزیابی میشود.

شکل  -2روند حکمرانی مطلوب طی سالهای  1341الی  1341به گزارش بانک جهانی[]10
 -3-2مدیریت درآمدهای نفتی در ایران
مطابق قوانین بودجه در کشور ،درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در ردیف منابع درآمدی دولت در کنار
مالیات و عوارض و غیره درج شده است و لذا دولت خود را محق و مجاز به هزینه کردن این منابع میداند .در راستای دستیابی
به تدابیری جهت مدیریت کارآمد درآمدهای نفتی ،نخستین بار حساب ذخیره ارزی در قالب برنامه سوم توسعه ایجاد شد .نقش
این حساب ثبات بخشی به نوسانات درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و تبدیل درآمدها به طرحهای تولیدی و کارآفرینی
بخش غیردولتی عنوان شد .علیرغم تداوم فعالیتهای این حساب تا برنامه پنجم توسعه به واسطه مداخلههای سیاسی و
اجرایی متعدد ،این حساب نه تنها از دستیابی اهداف مذکور بازماند بلکه موجودی آن به طور کامل از بین رفت[ .]2پس از
تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی ،تأسیس صندوق ذخیره توسعه م ّلی با هدف سرمایهگذاری در امور زیربنایی و توجه به عدالت
بین نسلی در برنامه توسعه پنجم کشور تصویب و ابلاغ گردید .مأ موریت اصلی این صندوق حفظ اصل سرمایه و عدالت بین
نسلی از درآمدهای نفتی است ،به طوری که سرمایه این صندوق با واریز حداقل  25درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز
و فرآوردههای نفتی تأمین میشود .سپس این سرمایه برای ارائه تسهیلات به بخشهای خصوصی ،تعاونی ،عمومی و غیردولتی
با هدف تولید و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور و با در نظر گرفتن اوضاع رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی
استفاده میشود .شکل  3گردش مالی درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز در اقتصاد ایران را نشان میدهد.
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شکل  -3مدیریت و جریان مالی درآمدهای نفتی ایران[]2
طبق قانون منتشر شده از قوانین حکومت 1330 ،درصد درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی به بودجه
ملّی 25 ،درصد به صندوق توسعه ملّی 1630 ،درصد به شرکت ملّی نفت ایران ) (NIOC1و  2درصد به توسعه مناطق نفتخیز
اختصاص مییابد .بنا به نتایج حاصل از ارزیابی سازمان شفافیت بینالملل در زمینه شفافیت درآمد صنایع استخراجی ،وضعیت
شفافیت درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران  23درصد در مقایسه با میانگین  03درصدی برای سایر شرکتهای نفتی جهان
ارزیابی شده است .این عدم شفافیت در پرداختها و گردشمالی درآمد ،زمینه بروز انحرافات منابع در فعالیتهای غیر مولدی
اقتصادی را ایجاد خواهد کرد [.]11
-8-2پیشینه تحقیق
در این پژوهش با توجه به مسئله اثر حکمرانی بر مدیریت درآمدهای نفتی به جهت بهبود عملکرد اقتصادی ،پیشینه
پژوهش در دو بخش اثر عوامل نهادی و رشد اقتصادی و نیز اثر عوامل نهادی و مدیریت درآمدهای نفتی در جدول  2بررسی
میشود.

National Iranian Oil Company
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جدول  -2پیشینه پژوهش در دو بخش اثر عوامل نهادی و رشد اقتصادی و نیز اثر عوامل نهادی و مدیریت درآمدهای نفتی

بخش اول :عوامل کیفیت نهادی و رشد اقتصادی

رودریک  2555مطالعه خود را در مورد کیفیت نهادها در فرآیند رشد اقتصادی با تحلیل نقش حقوق مالکیت ،نهادهای
مقرراتی ،نهادهای تثبیت اقتصاد کلان را پیش برد و نشان د اد که کشورهای با کیفیت بالاتر نهادی رشد اقتصادی بالاتری
دارند]17[.
ایسترلی و لویین  2553در بررسی سه دیدگاه مهم ارائه شده در زمینه عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی یک کشور یعنی
تأثیر موهبتهای طبیعی و شرایط جغرافیایی ،دیدگاه نهادی و تاثیر نوع سیاستهای اقتصادی به این نتیجه دست یافتند
که موقعیت جغرافیایی و اقلیمی و منابع طبیعی یک کشور تنها از طریق تأثیر نهادهای یک کشور به توسعه کشورها منجر
میشود]13[ .
آسان و گرامی 2553نیز اثبات کرد که نهادهای مناسب ،کارآمدی اقتصادی و رشد اقتصادی را افزایش میدهد]13[ .
بوتکیوکز و یانیکایا  2551نیز طی مطالعه اثر کیفیت نهادی و سازمانی بر روی رشد اقتصادی با استفاده از دو جایگزین
حاکمیت قانون و دموکراسی ،به این نتیجه دست یافتند که هر دو عامل باعث افزایش رشد اقتصادی میشوند و همچنین
کشورهای در حال توسعه از برقراری سیستم سیاسی دموکراتیک در زمینه فعالیتهای اقتصادی بیشتر منتفع میشوند.
[]25
مندز و سپولودا  2551بحث میکنند که روابط بین رشد اقتصادی و رشوه غیریکنواخت (درجه دوم) هستند و این رابطه به
درجه آزادی سیاسی بستگی دارد .آنها نشان دادند که در سطوح پایینی از رشوه ،رشوه و فساد اثر مفیدی بر روی رشد
اقتصادی بلندمدت دارند و در سطوح بالاتری از آن ،اثر مضری بر روی رشد اقتصادی داشته است]21[ .
آیدت  2553نیز در مطالعه خود در مورد رژیمهای حکومتی ،رشوه و رشد اقتصادی به این نتیجه میرسند که در رژیم-
هایی که نهادها به لحاظ سیاسی کیفیت بالاتری دا رند ،رشوه و فساد اثر منفی بر روی رشد اقتصادی دارد و در رژیمهای با
کیفیت پایین نهادی ،فساد و رشوه تأثیری بر روی رشد اقتصادی ندارد]22[ .
دی وال و ابن  2511در بررسی تأ ثیر رشوه و فساد بر روی رشد اقتصادی به این نتیجه رسیدند که فساد اثر منفی بر رشد
اقتصادی دارد ولی این مطلب را تأ کید کردند که تاثیر فساد بر رشد اقتصادی به شدت به محیط نهادی آن جامعه وابسته
است و در شرایطی که نهادها به خوبی توسعه نیافته باشند ،فساد ممکن است به رشد اقتصادی نیز منجر شود]23[ .
عیسی زاده و احمدزاده  1333به بررسی اثر عوامل نهادی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نهادهای حاکمیتی در این پژوهش
به بررسی اثر عامل نهادی در کنار عوامل دیگر اقتصادی بر رشد اقتصادی پرداختهاند .عامل نهادی شامل نهادهای
حاکمیتی(حق اظهارنظر و پاسخگویی ،ثبات سیاسی،کنترل فساد،حاکمیت قانون ،کیفیت بوروکراسی و اثربخشی دولت)
است که به طور جداگانه برای  05کشور مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج برآوردها نشان میدهد که اثر نهادهای عمومی
چون حاکمیت قانون ،ثبات سیاسی ،کنترل فساد ،کیفیت بوروکراسی و اثربخشی دولت بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار
بوده و اثر شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی یا همان شاخص دموکراسی مثبت اما غیر معنادار است .همچنین هر چه در
یک کشور حکمرانی خوب برقرار باشد رشد اقتصادی در سطح بالایی اتفاق میافتد]1[ .
بخش دوم  :درآمد نفتی و رشد اقتصادی

محمد صیادی و بهرامی  1336به ارزیابی اثرات سیاستهای سرمایهگذاری درآمدنفتی بر متغیرهای عملکرد اقتصادی در
ایران پرداختند .یافتهها نشان میدهد افزایش درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف ،مخارج جاری و عمرانی دولت و
کاهش تورم درکوتاه مدت شده است ،هر چند که در میان مدت ،تورم در اقتصاد افزایش مییابد .با افزایش درآمدهای
نفتی ،صندوق توسعه ملی و به تبع آ ن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی و سرمایهگذاری بخش
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خصوصی با افزایش مواجه میشود .به دلیل ویژگیهای ساختاری اقتصادی ایران از جمله گسترده بودن فعالیتهای
غیرمولد در اقتصاد ،افزایش درآمد نفت تاثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است]2[ .
شهیکی تاش و مجیدزاده  1336به بررسی رابطه مالکیت زیرزمینی و افزایش سطح فساد در کشورهای منتخب نفتی عضو
اوپک پرداختهاند .نتایج نشان میدهد که میان متغیرهای وفور منابع نفتی ،کارآمدی دولت ،حاکمیت قانون و تولید
ناخالص داخلی با فساد اقتصادی رابطهی منفی وجود دارد و بطور کلی بیان میدارند که وفور منابع نفتی به خودی خود
موجب پدید آمدن فساد نمیشود بلکه دلایل شکل گرفتن فساد را باید در عوامل دیگری نظیر شاخصهای حکمرانی خوب
جستجو کرد]0[ .
مبارک  1330به بررسی نقش شاخص فساد بر وفور درآمدهای منابع طبیعی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب نفتی
پرداخته است .نتایج نشان می دهد که توام بودن وفور منابع با ضعف کیفیت نهادی در یک چرخه باطل سبب کندی هرچه
بیشتر رشد اقتصادی می شود؛ این پدیده از یک سو منتج به عدم تدبیر مناسب در نحوه هزینه کرد و جذب درآمدهای
حاصل از صادرات منابع طبیعی از جمله نفت خام و از سوی دیگر ناشی از ضعف کیفیت نهادی است]1[ .
رحمانی و اصفهانی  1330به بررسی اثر ترکیب فعالیتهای اقتصادی بر فساد در ایران و کشورهای عضو اوپک پرداختهاند.
در این بررسی از  1متغیر فساد ،دمکراسی ،درآمد سرانه ،رانت حاصل از صادرات نفتی ،نسبت ارزشافزوده بخش صنعت به
تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است .نتایج به دست آمده
حاکی از آن است که با افزایش ارزش افزوده بخش صنعت ،فساد کاهش خواهد یافت و با افزایش ارزش افزوده بخش
خدمات فساد افزایش خو اهد یافت .با توجه به اینکه کشورهای عضو اوپک صادرکننده نفت خام و فرآوردههای آن میباشند
و درآمد این بخشها حجم عظیمی از بودجه این کشورها را تشکیل میدهد ،با افزایش درآمدهای نفتی ارزش حقیقی پول
در کشورهای اوپک افزایش مییابد و تولیدات به سمت بخش خدمات گرایش مییابد و باعث کاهش رشد اقتصادی خواهد
شد .بخش صنعت یکی از بخشهای مولد در هر اقتصادی است و تولیدات این بخش به ظرفیت مولد اقتصاد خواهد افزود و
سبب رشد اقتصادی کشور خواهد شد و از طرفی این بخش تولیدکننده کالاها در اقتصاد است که با بخش واردات درحال
رقابت است و به رشد اقتصادی خواهد افزود که در نهایت به کاهش فساد خواهد انجامید .این مطالعه توصیه میکند که
کشورهای اوپک برای کاهش فساد باید موانع شکلگیری فعالیتهای صنعتی را در مقابل فعالیتهای خدماتی کاهش دهند و
زمینه را برای رونق و بهبود فعالیتهای صنعتی بهبود دهند]7[ .
حیدری و جهانگیرزاده  1336به بررسی تأثیر اندازه دولت و دمکراسی بر فساد در کشورهای عضو اوپک پرداختهاند .این
مطالعه تأثیر اندازه دولت و دمکراسی بر سطح فساد را مورد بررسی قرار میدهد .افزایش اندازه دولت به افزایش فساد و
افزایش دمکراسی به کاهش فساد منجر میشود .بهبود وضعیت آزادی اقتصادی منجر به کاهش فساد میشود ،اما سطح
درآمد سرانه تأثیر معناداری بر فساد ندارد .بنابراین افزایش سطح دمکراسی از طریق مشارکت مردم در انتخاب دولت و
مجلس و همچنین برخورداری از رسانههای آزاد ،که به نظر میرسد برخی از کشورهای عضو اوپک چنین سیستمی ندارند،
میتواند بهعنوان راهکاری مؤثر در جهت کنترل و مقابله با معضل فساد مورد استفاده قرار گیرد]3[ .

-3روش شناسی تحقیق
روش شناسی پویایی

سیستم1

در نظریه پویایی سیستمها ،متغیرهای مختلف موجود در سیستم پیچیده ،به صورت علّی در قالب حلقههای بازخوردی
که خود باهم در تعاملاند ،با هم ارتباط دارند .روابط درون سیستمی میان حلقههای بازخور ،ساختار سیستم را تشکیل میدهد
System Dynamics
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و این ساختار تعیینکننده ی رفتار سیستم است .هدف اساسی پویایی سیستم ،کمک به مدیران برای درک و شناخت سیستم-
های پیچیده است تا بتوانند با مداخله در این سیستمها از تناسب رفتار آن ها با مقاصدشان اطمینان یابند.
روششناسی فارستر 1که برای کاربرد پویایی شناسی سیستم در عمل ارائه شده ،دقیق ًا از نظریه و فلسفهی این رویکرد استخراج
شده است .روش شناسی پویایی سیستم گامهای جدول  3را دربرمیگیرد.
جدول -3گام های روش شناسی پویایی سیستم(]3[ )SD
 -1شناسایی و تعریف مسئله (چارچوببندی دقیق مسئله)

 -2فرموله کردن فرضیهی پویا

 -3ساختن مدل مفهومی ( نمودارهای حلقه ی علّی)2

 -6ساختن مدل ریاضی ( ترسیم نمودار حالت-جریان)3

 -0شبیهسازی و اعتبارسنجی مدل

 -1طراحی سناریوهای مختلف،پیادهسازی سیاستها

در این پژوهش با استفاده از نظریه پویایی سیستم ،متغیرهای پیچیدگی مسئله مدیریت درآمد نفت با تاکید بر کیفیت
نهاد حاکمیت به صورت علّی در قالب حلقههای بازخوردی شناسایی شده است .مدل مدیریت درآمد نفت ایران به هدف تحلیل
و بررسی اثرات کیفیت نهاد حاکمیت در مدیریت درآمد نفت در مسیر رشد و توسعه اقتصادی در افق بیست ساله ،مدلسازی و
شبیهسازی شده است.

-8یافتههای تحقیق
-1-8شناسایی زیر سیستمهای مدل
زیر سیستمهای مدل چگونگی ساختاربندی مسئله حاضر را تبیین میکند .بهطوریکه سرمایههای حاصل از درآمدهای
منابع طبیعی از یک سو با ایجاد رانتهای منابع طبیعی زمینهساز فساد هستند و ثروتهای بادآوردهای تلقی میشوند که
اقتصاد را به سوی فعالیتهای غیرمولد جاری میسازد و فعالیتهای مولد اقتصادی را کاهش میدهند .از سوی دیگر از نگاه
بنیاد سرمایه ای محور اصلی رشد اقتصادی و قرار گرفتن در مسیر توسعه اقتصادی ،وجود سرمایه است و سرمایههای حاصل از
فروش نفت میتواند نیاز به سرمایه رشد و توسعه اقتصادی را تامین کند .مدل در جستجوی یافتن پیوندها و حلقههای
بازخوردی گردش درآمد نفت و اثر کیفیت نهادی بر مدیریت منابع درآمدی نفت و گاز به جهت رسیدن به رشد و توسعه
اقتصادی میباشد .شکل -6زیرسیستمهای مدل مسئله مدیریت درآمد نفت را نشان میدهد.

شکل  -8نمودار زیرسیستم های مدل
1

Forrester
Causal diagrams
3
Stock and flow diagram
2
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 -2-8نمودار علت و معلولی
پدیدههای پیچیده تنها زمانی قابل درک هستند که شبکه علّت و معلولی که پشت آنها نهفته است آشکار شود .اگرچه
اغلب این پدیدهها را به رویدادهای غیرقابل کنترل نسبت میدهند و یا دیگران را مقصر میدانند ،اما همیشه یک توضیح
بازخوردی بهتر و جایگزین وجود دارد [ .]15بنابراین پس از فرموله کردن فرضیههای پویا ،بر اساس این فرضیات روابط بین
متغیرهای هر زیرسیستم با هم و با دیگر زیرسیستمها به صورت علت و معلولی و ارتباط جریان اطلاعات در قالب نمودارهای
علت و معلولی که متشکل از حلقههای بازخور مثبت و منفی هستند ،نمایش میدهیم .این نمودارها برای نمایش وابستگیهای
متقابل و فرآیندهای بازخور مناسب بوده و در شروع یک پروژه مدلسازی ،نقش مؤثری را در ارایه مدلهای ذهنی دارند .نمودار
علت و معلولی مسئله مدیریت درآمد نفتی ایران در شکل  0ارایه شده است.

شکل  -1نمودار علت و معلولی مدیریت درآمدهای نفتی ایران

همانطور که در شکل  0مشاهده میشود ،با افزایش درآمد حاصل از فروش نفت میزان رانت و فساد افزایش مییابد ،با
افزایش فساد کارآمدی حاکمیت و ثبات سیاسی کاهش و ریسک سرمایهگذاری بینالمللی و نیز تحریمهای اقتصادی افزایش
یافته و با کاهش میزان صادرات نفت موجب کاهش درآمد حاصل از فروش نفت میگردد (حلقه تعدیل کننده  .)B1از طرفی
کاهش درآمد نفت ،کاهش خدمات دولتی و افزایش فقر عمومی و تشدید کننده افزایش فساد است (حلقه تشدید کننده .)R1
علاوه بر آن با افزایش درآمد نفت ،بودجه صندوق توسعه ملّی افزایش مییابد و در نتیجه تسهیلات واگذاری به بخش خصوصی
نیز افزایش یافته و به دلیل عدم موفقیت در کنترل فساد و فقدان حاکمیت قانون موجبات خروج سرمایههای واگذار شده به
بخش خصوصی و عدم استفاده در چرخه سرمایهگذاری اقتصاد کشور میشود و بازگشت تسهیلات به صندوق کاهش یافته و در
نتیجه بودجه صندوق کاهش مییابد (حلقه تعدیل کننده  .)B2با افزایش درآمد نفت ،خدمات دولت و سرمایهگذاریهای
وابسته به صندوق توسعه افزایش یافته و موجبات افزایش رشد اقتصادی فراهم میآید .از یک طرف افزایش رشد اقتصادی و از
طرف دیگر افزایش یارانه سوخت که دولت با افزایش خدمات خود میپردازد ،موجب افزایش مصرف داخلی و از دست رفتن
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فرصتهای صادرات نفت و در نتیجه کاهش درآمد نفت میشود (حلقه تعدیل کننده  .)B3با افزایش کارآمدی حاکمیت،
کیفیت قانون و مقررات بهبود یافته و موجب افزایش حاکمیت قانون و موفقیت در کنترل فساد میشود و درنتیجه با کاهش
توزیع نابرابر ثروت ،فقر عمومی و فساد کاهش و کارآمدی حاکمیت افزایش مییابد (حلقه تشدید کننده .)R2

 -3-8نمودار حالت-جریان
به منظور ساخت مدل حالت-جریان روند متغیرها در طول زمان مورد توجه قرار میگیرند و با توجه به این روندها و بر
اساس قوانین موجود ارتباط بین متغیرها به صورت ریاضی فرموله میشوند .متغیرهای مدل حالت–جریان از پویاییهای
شناسایی شده در نمودار علت و معلولی پیروی میکنند .شکل  7مدل حالت–جریان مسئله را نشان میدهد.

شکل  -1نمودار حالت-جریان مسئله مدیریت درآمدهای نفتی ایران

برخی معادلات و روابط ریاضی حاکم بر مدل جریان در جدول  6و برخی مقادیر ثابت مدل در جدول  0مشاهده میشوند.
جدول  -3برخی معادلات و روابط ریاضی حاکم بر مدل جریان

معادله و روابط ریاضی حاکم بر مدل جریان
 -منابع مالی نفت-تغییر بودجه از درآمدنفتی-افزایش درآمد) INTEG

صندوق توسعه ملّی
درآمد حاصل از فروش نفت در سال مبنا( +کاهش درآمد  -توسعه مناطق نفتخیز -

ذخیره های تولید نفت در سال مبنا( +مصرف داخلی -صادرات  -سطح تولید نفت)INTEG

(سایر مصارف-خدمات دولت-تغییر

درآمد دولت از مالیات+تغییر در بودجه از درآمدنفتی)INTEG

درآمدهای دولت در سال مبنا +
حقوق کارکنان-هزینه

استخراج و تولید-تغییر در منابع مالی صنعت نفت)INTEG

منابع مالی صنعت نفت در سال مبنا ( +توسعه تکنولوژی-
بودجه تخصیص یافته از صندوق توسعه ملّی+توسعه تکنولوژی استخراج و تولید)INTEG
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متغیر

معادله و روابط ریاضی حاکم بر مدل جریان
(منابع مالی توسعه تکنولوژی -سرمایهگذاری بینالمللی توسعه تکنولوژی+
منابع مالی توسعه تکنولوژی صنعت نفت در سال مبنا+
تخصیص از صندوق توسعه ملّی به توسعه تکنولوژی -تغییر در صندوق توسعه ملّی)INTEG

صندوق توسعه ملّی در سال مبنا( +بازپرداخت تسهیلات+تخصیص به تسهیلات بخش خصوصی-
سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد -تخصیص به تسهیلات بخش خصوصی)INTEG

سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال مبنا( +خروج سرمایه-
(×1351شدت تحریم های بین المللی)×-5350(+موفقیت کنترل فساد) ×-5353 (+ثبات سیاسی)
(موفقیت در کنترل فساد××232(+)53170کیفیت قانون و مقررات)
(RANDOM NORMAL) 5333 3 531 3 1 3 131 3533

صندوق توسعه ملّی
سرمایهگذاری بخش خصوصی
ریسک سرمایه گذاری
حاکمیت قانون
نوسانات قیمت نفت

زمان برای توسعه تکنولوژی /تغییر در توسعه تکنولوژی به ازای هر واحد منابع مالی ×توسعه تکنولوژی توسعه تکنولوژی صنعت نفت
(توسعه تکنولوژی صنعت نفت) تغییر بهرهوری به ازای

افزایش توسعه تکنولوژی LOOKUP

(رانت منابع طبیعی×(+)5332فقر عمومی×(+)5333حاکمیت قانون×)-5312
))حاکمیت قانون+موفقیت در کنترل فساد(×1- (5351

بهره وری صنعت نفت
فساد
درصد خروج سرمایه صندوق

جدول  -8برخی مقادیر ثابت مدل و واحد اندازه گیری آنها

یکا

مقدار

متغیر

یکا

مقدار

متغیر

1/year

5356

تخصیص از بودجه دولت به
صنعت نفت

1/year

532

تخصیص درآمد به صندوق
ذخیره توسعه ملی

1/year

536

درصد مصرف داخلی ذخایر
تولید نفت

1/year

53160

تخصیص درآمد به هزینه های
استخراج نفت

1/year

53130

سهم درآمد دولت از نفت و
درآمدهای نفتی

1/year

5352

درصد تخصیص درآمد به توسعه
مناطق نفتی

1/year

533

درصد تخصیص به خدمات
اجتماعی

1/year

5310

درصد تخصیص نابع مالی نفت
به حقوق کارکنان

1/year

537

تخصیص منایع مالی نفت به
هزینه استخراج

1/year

5310

تخصیص از منابع مالی نفت به
توسعه تکنولوژی

 -8-8شبیه سازی و اعتبارسنجی مدل
شبیه سازی با استفاده از نرم افزار  VENSIM DSS 6.4Eدر افق زمانی  25ساله صورت گرفته است .سال مبنا در مدل
 1335در نظر گرفته شده و از دادههای سری زمانی  1335الی  1330برای ارزیابی اعتبار رفتاری مدل استفاده شده است.
جمعآوری اطلاعات سری زمانی از اطلاعات بینالمللی اوپک در خصوص میزان درآمدهای نفتی ایران و شاخصهای حکمرانی به
استناد گزارشهای سالیانه بانک جهانی و سازمان بینالمللی شفافیت صنایع استخراجی و میزان رشد اقتصادی با توجه به
گزارشهای بانک مرکزی ایران و خدمات اجتماعی به استناد گزارش بودجه کل کشور میباشد .اعتبارسنجی مدل شامل
آزمونهای برازندگی ،آزمون سازگاری ابعاد ،آزمون شرایط حدی ،آزمون تأیید پارامتری ،آزمون حساسیت پارامتری ،آزمون
کفایت مرز ،آزمون بازتولید رفتار ،آزمون خطای انتگرالگیری انجام شد و از نظر رفتاری نیز رفتار متغیرهای مدل مورد تأیید
خبرگان قرار گرفت .جدول  0الی  7و شکل  7نتایج آزمون رفتاری سه متغیر را نشان میدهد.
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جدول -1آزمون اعتبار رفتاری متغیر حاکمیت قانون (درصد در سال)

1330

1336

1333

1332

1331

1335

حاکمیت قانون

2033

1733

1230

1136

1337

17337

رفتار مرجع

27

1732

1233

1136

1336

17313

شبیه سازی

RMSPE=5352
جدول -1آزمون اعتبار رفتاری متغیر کنترل فساد (درصد در سال)

1330

1336

1333

1332

1331

1335

کنترل فساد

2733

31373

31320

27331

23322

25333

رفتار مرجع

31

3533

3532

2133

2331

2533

شبیه سازی

RMSPE=5350
جدول -4آزمون اعتبار رفتاری متغیر رشد اقتصادی(درصد در سال)

1330

1336

1333

1332

1331

1335

رشد اقتصادی

1230

-331

3

-533

-737

636

رفتار مرجع

1232

-333

2330

-533

-1337

3332

شبیه سازی

RMSPE=5353

شکل  -4نمودارهای آزمون اعتبارسنجی سه متغیر حاکمیت قانون ،کنترل فساد و رشد اقتصادی

 -1-8تحلیل حساسیت متغیرهای برونزای مدل
تحلیل حساسیت1به مطالعه تاثیرپذیری متغیرهای مورد محاسبه خروجی از متغیرهای ورودی یک مدل ریاضی گفته
میشود .به عبارت دیگر روشی برای تغییر دادن در ورودیهای یک مدل به صورت سازمانیافته (سیستماتیک) است که بتوان
تاثیرات این تغییرها را در خروجی مدل پیشبینی کرد.برای ارزیابی تحلیل حساسیت در نرم افزار  Vensimدر نمودارهای
جریان ،تعدادی از متغیرهای کلیدی برون زا در مدل جریان انتخاب و اثر آنها برای دو مقدار متفاوت در متغیر هدف دیگری در
همان مدل ارزیابی میگردد .تغییر رفتار متغیر هدف تحلیل حساسیت ،نشانگر حساس بودن مدل به مقادیر متغیرهای برونزا
میباشد .ضمن این که قابلیت آزمون خروجی متغیرهای هدف با تغییر پیوسته مقدار متغیر ورودی نیز امکان پذیر خواهد بود.
در ادامه نتایج تحلیل حساسیت متغیرهای مورد مطالعه و هدف به انضمام نمودارهای مرتبط آن قابل مشاهده هستند .در مورد
تحلیل حساسیت شش متغیر حکمرانی مطلوب ،تغییرات هر یک از متغیرها به صورت برونزا در مدل تعریف گردید و در دامنه
تغییرات مجاز بر روی متغیر هدف بررسی گردید (شکل  .)3همانطور که مشاهده میشود متغیر هدف مدل یعنی رشد
اقتصادی به پنج متغیر حاکمیت مطلوب حساس و به دو متغیر اظهارنظر و پاسخگویی که از آن به عنوان شاخص دموکراسی
یاد میشود حساسیتی نشان نداده است .در واقع رشد اقتصادی به تغییرات دموکراسی در این مدل حساس نیست .البته
تغییرات دموکراسی بر روی میزان سطح فساد تاثیر به سزایی ایجاد کرد اما در دامنه تغییرات مجاز متغیر اثر ضعیفی در رشد
اقتصادی نشان داد .بیشترین حساسیت متغیر رشد اقتصادی در این مدل مربوط به متغیر کنترل فساد و ثبات سیاسی است .از
Sensitivity Analysis
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آنجا که سطح تولید و صادرات نفت وابستگی زیادی به جذب سرمایهگذاری بینالمللی و تحریمهای نفتی دارد ،متغیر ثبات
سیاسی تاثیرات بسیار بالایی در میزان درآمد نفت دارد و همچنین متغیر کنترل فساد یکی از مهمترین عوامل در جلوگیری از
انحراف درآمدهای نفت از چرخه اقتصاد کشور است .مدیریت ناکارآمد منابع درآمد نفت ،موجب کاهش درآمد نفت به دلیل
فسادی که درون صنعت نفت رخ میدهد و نیز فسادی که موجب خروج سرمایه از صندوق سرمایهگذاری بخش خصوصی می-
شود .خروج سرمایه صندوق بدین صورت شکل میگیرد که بخش خصوصی تسهیلاتی به عنوان سرمایهگذاری در اقتصاد از
صندوق دریافت میکنند اما این سرمایه وارد چرخه اقتصاد کشور نمیشود و یا فعالیتهای غیرمولد که رشد اقتصادی را در بر
ندارد صورت میگیرد .بنابراین علاوه بر شفافیت عملکرد وزارت نفت ،شفافیت عملکرد سرمایهگذاریهای بخش خصوصی که
تسهیلات صندوق توسعه ملی را دریافت میکنند ،بسیار ضروری است .متغیر کارآمدی حاکمیت به دلیل نقشی که در ثبات
سیاسی و کیفیت قانون و مقررات دارد ،نیز مدل را با حساسیت مواجه ساخته است .متغیر هدف رشد اقتصادی مدل ،به
تغییرات متغیرهای کیفیت مقررات و حاکمیت قانون و مقررات نیز با شدت کمتری حساس میباشد.

حاکمیت قانون

اظهارنظر و پاسخگویی دولت

ثبات سیاسی

کیفیت قانون و مقررات

کنترل فساد

افزایش کارآمدی حاکمیت

شکل - 4نتایج تحلیل حساسیت مونت کارلو متغیرهای حکمرانی مطلوب بر متغیر رشد اقتصادی

 -1نتیجهگیری
عملکرد اقتصادی کشورهای غنی منابع طبیعی تنها از طریق تاثیر نهادهای کشور منجر به رشد و توسعه اقتصادی خواهد
شد .ایران به عنوان کشوری با اقتصاد وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآوردههای نفتی ،به دلایل مختلف به طور
موثر از نفت و درآمدهای حاصل از آن برای زیرساختهای اقتصادی بهره نگرفته است .از آنجا که کیفیت حکمرانی نهاد
حاکمیتی ،به عنوان اصلی ترین نهاد در ارتباط با اثرگذاری درآمد منابع نفتی بر توسعه اقتصادی کشور در نظر گرفته میشود،
در این پژوهش جریان مالی درآمد نفت ایران و وابستگی های متقابل اثرات نهاد حاکمیت بر چگونگی اثرگذاری بر مدیریت
درآمد نفت شناسایی ،مدلسازی و در افق بیست ساله شبیهسازی شد .در مدل جریان درآمد نفت ،وابستگی متغیر رشد
اقتصادی به متغیرهای کیفیت نهاد حاکمیتی مورد تایید قرار گرفت .یافتههای حاصل از نتایج تحلیل حساسیت متغیر رشد
اقتصادی و شش متغیر حکمرانی مطلوب نشان داد که متغیر رشد اقتصادی بیشترین حساسیت را نسبت به متغیر کنترل فساد
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و در رده دوم بیشترین حساسیت را به متغیر ثبات سیاسی دارد .همچنین مدل کمترین حساسیت را به متغیر دموکراسی نشان
میدهد .بنابر یافتههای پژوهش و تحلیل و بررسی اثر کیفیت حکمرانی بر رفتار متغیر هدف مدل در بلندمدت راهکارهای زیر
به جهت بهبود مدیریت جریان درآمدی صنعت نفت ارایه میشود.
 نگرش سیستمی به اقتصاد و سیاست و در نظر گرفتن ملزومات نهادی ثبات سیاسی در شکلگیری توسعه و رشد
اقتصادی.
 شفافیت درآمد به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک فساد و انتشار اطلاعات درآمدی به منظور کاهش فرصت فساد.
 پیادهسازی استانداردهای شفافیت مالی و حسابرسی ناظر بر درآمد نفتی.

 شفافیت درآمدی در پرداختهای وزارت نفت به دولت به هدف ارزیابیهای کامل و مستقل درباره عملکرد شرکتهای
نفتی در ارتباط با دولت.
 شفافیت درآمدی در پرداختها به صندوق توسعه ملّی و ارزیابی و انتشار گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی.

 صیانت از صندوق توسعه ملی به عنوان موتور محرک سرمایههای بخش خصوصی برای به حرکت درآوردن اقتصاد.
 اصلاحات نهادی و اقتصادی به جهت ایجاد محیط امن رقابتی و کاهش ریسک سرمایهگذاری.

 سیاستهای تشویقی سرمایهگذاری در فعالیتهای تولیدی و ممانعت از فعالیتهای ضد تولید نظیر رانتجویی.
 پرداخت تسهیلات در سرمایهگذاری فعالیتهای مولد اقتصادی.

 افزایش درآمد دولت از مالیات و کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمد نفت به منظور افزایش سهم تخصیص یافته
به صندوق توسعه ملی.
 دیپلماسی انرژی فعال با استفاده از منابع نفت و گاز برای ایجاد ثبات اقتصادی در کشور.

بنابراین گسترش و توسعه صنعت نفت به هدف افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآوردههای نفتی بهعنوان موتور
محرک سرمایه در اقتصاد کشور تنها با بهبود وضعیت کیفیت نهاد حاکمیتی میتواند تولیدکننده ثروت و فعالکننده سایر
صنایع باشد و با ایجاد اشتغال موجب افزایش رشد اقتصادی گردد.پیشنهاد میگردد مدل با دیگر متغیرهای اقتصادی نظیر
تولید ناخالص ملی و ارزش افزوده گسترش یابد و بررسی اثرات هر یک در متغیر هدف رشد اقتصادی در تحقیقات آتی پیشنهاد
میشود و با مطالعه در چگونگی مدیریت جریان درآمد نفت در کشورهایتوسعه یافته و نیز با استفاده از نظر خبرگان سیاسی و
اقتصادی کشور ،سیاستهای اصلاحات نهادی و اقتصادی به جهت مدیریت موثر و کارآمد درآمد نفت کشور بررسی گردد.

مراجع
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تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه صنعت بازی کشور با رویکرد سیستم دینامیک و
ارائه راهکارهای بهبود
سید حسین حسینی ،*،1حامد شکوری گنجوی ،2شهداد اسحاق

پور3

موسسه سیستمهای مدیریتی الگومحور سمامH.hosseini@samamsystem.com ،
دانشگاه تهرانhshakouri@ut.ac.ir ،
موسسه سیستمهای مدیریتی الگومحور سمامshahdadepr@gmail.com ،

چکیده
صنایع سرگرمی از جمله صنایع نوظهور در دنیا محسوب میشود که با توجه به رشد روزافزون سودآوری و درآمدزایی آن،
در حال تبدیل شدن به یکی از پرسودترین صنایع است .شاید به جرات بتوان گفت که صنعت بازیهای ویدئویی از پر
سودترین صنایع سرگرمی محسوب میشود .علاوه بر جنبه اقتصادی ،جنبههای تاثیرگذاری فرهنگی صنعت بازیهای
ویدئویی نیز باعث شده تا برتری در توان تولید بازی مورد توجه باشد .با توجه به اینکه مخاطب اصلی بازیهای ویدئویی،
طیف کودکان ،نوجوانان و جوانان است ،انتقال مفاهیم گنجانده شده در بازی میتواند تغییرات تدریجی اما عمیقی در
فرهنگ و هنجارها و رفتارها ایجاد نماید .با توجه به این مهم ،کسب توانایی و توسعه صنعت بازیهای ویدئویی در کشور
امری ضروری قلمداد شده و باید بتوان عوامل زمینهساز توسعه این صنعت را شناسایی و در جهت تقویت نقاط قوت و
برطرف نمودن نقاط ضعف ،اجرای راهکارهای عملی و مؤثر در پیش گرفت.
این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت بازی کشور با رویکرد سیستم دینامیک و بر مبنای الگوهای مشهور
انتشار و رقابت در فناوری و صنعت میپردازد .در نتایج حاصل از شبیهسازی شش عامل کلیدی شناسایی شده است که
منجر به توسعه صنعت خواهد شد .در درجه اول ،افزایش سهم صادرات ،تاثیر چشمگیری در متغیرهای کلیدی نظیر انباشت
سود ،تعداد بازی ،نیروی انسانی و تعداد مخاطبان بازی بومی خواهد گذارد .همچنین پیش بینی میشود در صورت ادامه
روند فعلی تا سال  4141بیش از  434هزار بازی موبایلی و  044بازی رایانهای در سال تولید شود و جذابیت بازیهای
موبایلی از  14درصد نسبت به بازیهای خارجی بیشتر نخواهد شد.
واژههای کلیدی :سیستم دینامیک ،نمودار زیرسیستمها ،حلقههای علی و معلولی ،نمودار انباشت جریان ،سناریوپردازی،
صنعت بازیهای ویدئویی

 4و * نویسنده مسئول :مدیرعامل ،موسسه آموزشی -پژوهشی سیستمهای مدیریتی الگومحور سمام
 2هیئت علمی دانشکده صنایع ،دانشگاه تهران
 3کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
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 -1مقدمه
صنعت بازیهای ویدئویی یکی از پرسودترین صنایع فرهنگی و خلاق به شمار میرود .بر اساس آمار شرکت نیوزو 4صنعت
بازیهای ویدئویی درآمدی بالغ بر  441/9میلیارد دلار در سال  2442میلادی خواهد داشت که از این میزان 12 ،درصد متعلق
به حوزه بازیهای تلفن همراه خواهد بود ] .[1صنعت بازیهای ویدئویی علاوه بر کاربرد سرگرمی ،در حوزههایی مانند انواع
شبیهسازیها ،کمک حال بسیاری از صنایع دیگر از جمله صنعت هوانوردی ،خودرو و آموزش خلبانان و رانندگان بوده است ].[2
یکی از مناطق مهم بازار بازی های ویدئویی در آسیا ،خاورمیانه است .مطابق آمارها ،بازار بازی در آسیا در سال  2442در
حدود  01درصد رشد داشته که نشان از توسعه سریع این صنعت در آسیا دارد ] .[3در این منطقه که بیش از  4میلیارد و 244
میلیون نفر جمعیت دارد ،حدود  044میلیون نفر کاربر آنلاین داشته و  344میلیون بازی کننده دارد ] .[4درآمد صنعت بازیهای
ویدئویی در این منطقه در سال  2442معادل  3/2میلیارددلار بوده که سهم  3/2درصدی از کل جهان را دارد که البته در مقایسه
با جمعیت آن عدد کمی به نظر میرسد .میزان رشد درآمد در این منطقه از سال  2440تا  2442حدود  22درصد بوده که
نشاندهنده پتانسیل و ظرفیتهای بسیار خوب این منطقه است .در منطقه خاورمیانه کشور ترکیه با  200میلیون دلار بیشترین
درآمد را از صنعت بازیهای ویدئویی داشته و پس از آن عربستان سعودی با  042میلیون دلار درآمد در جایگاه دوم خاورمیانه
در سال  2442بوده است .توجه شود که درآمد کشور عربستان بیشتر از طریق شرکتهای آمریکایی فعال در این کشور حاصل
می شود و تولیدات بومی این کشور تقریبا سهم ناچیزی از درآمد را در اختیار دارد.
ایران با  224میلیون دلار درآمد در رده سوم خاورمیانه قرار دارد ] .[3صنعت بازیهای ویدئویی در ایران صنعتی نوپا
محسوب شده و با توجه به اینکه طیف جوان ،مخاطب اصلی بازی کردن و حتی ساخت بازی است ،رشد چشمگیری در این حوزه
اتفاق افتاده است .ایران نه تنها به عنوان یکی از کشورهایی در خاورمیانه است که بیشترین جمعیت جوان را در خود جای داده
و به همین دلیل دومین بازار بزرگ منطقه محسوب میشود ،صنعت بازیهای ویدئویی ایران یکی از صنایع نوپا و نوین کشور
بوده که به تازگی مراحل شکل گیری اولیه خود را در حال طی نمودن است .بر این اساس ،فاصله بسیاری تا صنعتی شدن و
توانمندی رقابتپذیری با کشورهای پیشرو در جهان دارد .امروزه مخاطبان بازیهای ویدئویی تنها منحصر به رده سنی کودکان
و نوجوانان نبوده و جوانان و بزرگسالان نیز مخاطبان اصلی بازییهای ویدئویی محسوب میشوند .کشور ایران  23میلیون گیمر
(با حداقل یک ساعت بازی در هفته روی هر یک از پلتفرم های موجود) دارد که  03درصد از آنها به طور مستمر به بازی های
رایانه ای می پردازند .توزیع پلتفرم های مورد علاقه ی گیمر های ایرانی برای بازی های دیجیتالی به ترتیب تلفن هوشمند (22
درصد) ،تبلیت ( 24درصد) ،رایانه ی شخصی ( 42درصد) ،کنسول بازی ( 2درصد) و لپتاپ ( 0درصد) را شامل می شود].[5
نخستین گزارش رسمی منتشر شده درباره وضعیت صادرات و عرضه بازیهای ویدئویی ایرانی در بازارهای جهانی حکایت
از درآمد ناخالص یک میلیون و  230هزار دلاری این بازار دارد ] .[5چنانچه وضعیت فعلی و روند طی شده صنعت بازی کشور را
بخواهیم مقایسه کنیم ،کشور ترکیه شبیهترین بازار به ایران است ،زیرا رفتار مخاطب بازی ایرانی بسیار به بازار بازی ترکیه شبیه
است مانند شیوه خرج کردن مخاطبان ،پرداخت و علاقه مخاطبان به ژانرها .به همین دلیل بسیاری از بازیسازان داخلی برای
انتشار جهانی بازی خود ابتدا به سراغ بازار ترکیه میروند و پس از مشاهده بازخوردها ،بازی خود را در بازارهای اروپا و آمریکا
منتشر میکنند] .[6ترکیه کشوری با  29میلیون بازیکن فعال است که صنعت بازیهای ویدئویی در این کشور ،به شکل قابل
توجهی توسعه پیدا نموده است .درآمد این کشور از صنعت بازی در سال  ،2442بیش از  200میلیون دلار بوده که  322میلیون
دلار از طریق بازیهای موبایلی و  132/0میلیون دلار از کنسولها و  PCبه دست آمده است].[7
این در حالی است که در سال  2440این درآمد  121میلیون دلار بوده که رشد  24درصدی را تجربه کرده است .در مقابل
همانطور که اشاره شد در سال  4390درآمد ایران از بازی در سال  )2442( 4390تنها  4میلیون و  231هزار دلار بوده که با
Newzoo
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توجه به مشابه بودن تعداد جمعیت و مخاطبان ،نشان از وجود مشکل جدی در این صنعت است .این اختلاف جدی تنها به درآمد
نمی شود و در زمینه سهم بازار نیز آمارها حاکی از عملکرد بسیار ضعیف است .در سال  ،4391مطابق مطالعات میدانی انجام
شده از سهم  124میلیون دلاری بازار داخلی کشور ،تنها  0درصد توسط بازیهای داخلی کسب شده و  90درصد بازار در اختیار
محصولات خارجی بوده است].[6
با توجه به مطالب عنوان شده ،هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر توسعه صنعت بازیهای ویدئویی ایران با استفاده
از مدلسازی سیستمی است .در بررسی مت ون ادبیات پیشین ،تاکنون در سطح کلان مدلی کمی برای توسعه صنعت بازی ارائه
نشده است .نتایج این تحقیق میتواند اولا برای سیاست گذاران این صنعت مورد استفاده قرار گیرد و دوما برای فعالین صنعت تا
بتوانند جهتگیری و رویکردهای موثری در کسب و کار خود داشته باشند.
ساختار این مقاله بدین صورت است که در بخش دوم ،روششناسی تحقیق مورد اشاره قرار گرفته و در بخش دوم به
متدولوژی استفاده شده پرداخته شده است .در ادامه بخش سوم مرور ادبیات را بررسی میکند و بخش چهارم مفهومسازی
سیستمها و زیرسیستمهای شناسایی شده را تبیین کرده است .بخش پنجم رفتارهای دینامیکی توسعه صنعت بازیهای ویدئویی
و بخش ششم ساختار مدلسازی سیستم دینامیک را اشاره نموده است .بخش هفتم روایی و پایایی مدلسازی را بررسی نموده و
در بخش هشتم تحلیل سناریوها اشاره شده است.

 -2روششناسی تحقیق
به طور خلاصه می توان گفت که رویکرد سیستمی ،یک روش فرموله شده مناسب برای تجزیه و تحلیل اجزای سیستمی
است که دارای روابط علی و معلولی و زیربنای منطقی است ] .[8در این مقاله ،حلقههای علی و معلولی به عنوان یک ابزار تحقیق
مفید در مطالعات سیستمی به کار گرفته شده تا بتوان درک مناسبی از فاکتورهای اصلی تاثیرگذار بر مساله مورد بررسی و تعامل
آنها با هم بدست آورد ] .[9حلقه های علی و معلولی به کرات در کارهای آکادمیک مورد استفاده قرار گرفته است .کاربرد اصلی
این حلقهها عبارتند از اخذ سریع فرضیات در مورد علل پویاییهای یک سیستم ،استخراج و اخذ مدلهای ذهنی افراد یا تیمها،
برقراری ارتباط بین حلقههای موثر ] .[8با توجه به شکل  4که فرآیندهای انجام تحقیق را نشان میدهد ،پس از انجام مطالعات
اولیه که شامل مرور و بررسی مدل های سیستمی مربوطه در ادبیات موضوع و بررسی آمار و ارقام جهانی و داخلی مرتبط میباشد،
با در نظر داشتن اصول و مبانی رویکرد سیستمی ،حلقههای علی معلولی و نمودار زیرسیستمها ترسیم شده است .در گام بعد،
بوسیله مصاحبههای نیمه ساختار یافته با مدیران اصلی و میانی ( 24خبره) ،به تدقیق و تکمیل حلقههای علی معلولی و
زیرسیستمهای اثرگذار پرداخته شده است .سپس مطابق حلقههای دینامیکی و زیرسیستمهای شناسایی شده ،نمودار انباشت
جریان ترسیم شد که مدلسازی کمی بر بستر آن صورت گرفت .پس از آن با انجام سناریوپردازی ،اثرات اجرای سیاستها بررسی
شد و در نهایت ارائه راهکارهای بهبود صورت پذیرفت.

.

-

شکل  . 1فرآیند روند انجام پژوهش
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 -3مرور ادبیات پیشین
کیمورا4

در بررسی متون ادبیات پیشین ،کمتر از لایه کلان به بازیهای ویدئویی به شکل صنعت دیده شده است .ماکوتو
در مطالعهای با استفاده از تکنیکها و روشهای سیستم دینامیک به شبیهسازی انتشار اپلیکیشنهای بازی در بازار ژاپن پرداخته
و به دنبال استدلالی برای توسعه استراتژیهای تجارت و بازاریابی اپلیکیشنهای بازی مانند استراتژی راه اندازی ناب 2و استراتژی
تقلید 3در مرحله رشد بازار است .در این پژوهش با استفاده از تکنیک سیستم دینامیک ،مدلی برای محاسبه عملکرد فروش
بازیهای موفق ارائه شده و در ادامه انتقال شاخصهای عملکرد کلیدی در تجارت اپلیکیشنهای بازیها از قبیل تعداد دانلود،
تعداد کاربران ثبت نامی ،تعداد کاربران رایگان ،تعداد کاربران پرداختکننده و مقدار خرید ماهانه هر کاربر پرداخت کننده1
(درآمد متوسط از هر کاربر پرداخت کننده) برآورد شده است ].[10
ابنی پیووال -0راهول روی ،2در مطالعهای دیگر پیشبینی بازار آینده پلتفروم اندروید در مقایسه با رقیب خود  IOSرا دنبال
میکند .بدین منظور با توجه به تجربیات شرکت آتاری ،2مدلی برای شبیه سازی فضای کسب و کار این پلتفرم ارائه شده است
که با تاکید بر کیفیت محصولات ،آینده بازار را در دو بخش تعداد کاربران و تعداد برنامهها ،1تحت سناریوهای مختلف شبیهسازی
میکند] .[11همانطور که در این مطالعه مشخص است ،سطح صنعت دیده نشده و فقط به شبیهسازی دو پلتفرم تلفن همراه
پرداخت شده است .این در حالی است که بخش تقاضا مجددا مد ل نشده و تعریف سناریو فقط بر روی کیفیت و نظارت بنا شده
است.
9
مقالهای در توسط توماس هیوز اسپلر در این مقوله نگارش شده است .در این مقاله تصریح شده که با توجه به رشد
روزافزون بازیهای  Free to playاجتماعی به عنوان زیرمجموعهای از صنعت بازیهای ویدیویی و موفقیت این نوع بازی در
جذب کاربران از طریق ادغام با شبکه اجتماعی فیسبوک و مورد سوال بودن نحوه کسب درآمد این نوع بازیها ،این پژوهش به
بررسی فضای کسب و کار این نوع بازیها با تحلیل علی و معلولی عوامل موثر بر درآمد کار بازیهای  Free to playاجتماعی
میپردازد .نکته ای که در این پژوهش حائز اهمیت است ،پرداختن به یک بازی خاص بر بستر شبکههای اجتماعی است .همچنین
بخش تقاضا در این مدلسازی دینامیک دیده نشده و عوامل موثر بر مخاطبان مدل نشده است .همچنین در تعریف سناریوها
مستقیما رشد کاربران افزایش و کاهش یافته و نه عوامل موثر بر آن که این موضوع باعث میشود این مدل کاربردی در سطح
صنعتی بازیهای ویدئویی نداشته باشد.
ویانگ وانگ -44واتسانگ تسنگ 44در مطالعهای دیگر به بررسی دینامیک رفتاری و عوامل موثر بر رقابتپذیری و سهم بازار
بازیهای آنلاین در تایوان میپردازد .در این پژوهش حلقههای علی معلولی در تشریح چرایی عقب ماندگی شرکتهای بازیساز
1

Makoto Kimura
Lean startup strategy

2

imitation strategy

3

ARPPU: Average Revenue Per Paid User
Abhinay Puvvala

4
5
6

Rahul Roy
 2آتاری (به انگلیسی )Atari :یک شرکت و نام تجاری با مالکان چندملیتی است که از سال  4922فعالیت خود را آغاز کرد .این شرکت هماکنون زیرنظر
شرکت آتاری اینتراکتیو فعالیت میکند
8
Applications
Thomas Hughes Speller
Weiyang Wang

9

10

Yatsai Tseng
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تایوان از سایر رقبا در کسب بازار بازیهای آنلاین بررسی شده است .طبق نتیجهگیری نویسندگان ،بازار بازیهای آنلاین رشد پرشتابی
را تجربه ک رده و به حداکثر اندازه خود رسیده است .در طی این رشد سریع ،شرکتهای داخلی توان توسعه فعالیتهای خود در
زمینه  R&Dو تجاریسازی فرآیندهای توسعه بازی را نداشته اند و سهم بازار زیادی در اختیار رقبای خارجی قرار گرفته
است].[12
نکتهای که در این پژوهش باید بدان توجه داشت این است که در مرز مدل ،فقط بازیهای آنلاین در نظر گرفته شده و این
موضوع باعث شده تا نتایج آن در سطح بررسی کل صنعت کاربردی نداشته باشد.
بونگ وون پارک -4جائه هیون اهن 2در مقاله ای دیگر بیان کردند رشد و درآمد بالای بازیهای آنلاین باعث افزایش تعداد
بازیهای آنلاین و افزایش شدید تعداد بازیکنان آن شده است .این موضوع با توجه به فراهم بودن زیرساختهای ارتباطی در کشور
کره جنوبی با شدت بیشتری رخ داده است و بازیکنان وقت بیشتری را در بازیهای آنلاین میگذرانند .در این پژوهش با استفاده
از رویکرد سیستم دینامیک ،اعمال سیاستهای کاهش اعتیاد به بازیهای آنلاین در کره جنوبی شبیهسازی شده و آثار و تبعات
آن مورد بررسی قرار گرفته است ].[13
همانطور که ملاحظه می شود تاکنون مدل کمی وسیستمی از سطح کلان کلیه صنعت بازیهای ویدئویی را مورد بررسی
قرار نداده و نوآوری این تحقیق ارائه مدلی بر پایه سناریوهای مختلف برای ارائه راهکارهای توسعه صنعت بازیهای ویدئویی است.

 -4چارچوب مفهومی سیستمی (نمودار زیرسیستمها)
زیرسیستم جمعیت بازیکنان :با توجه به اینکه بازی ،عموما امری تفننی و سرگرمی محسوب میشود ،بیشترین طیف
مخاطبان آنرا جوانان تشکیل میدهند .از این رو طیف جمعیتی جوان بر روی حجم بازار صنعت بازیهای ویدئویی موثر است .در
این مطالعه مطابق با مرور ادبیات انجام شده ،سه دسته جمعیتی از بازیکنان در نظر گرفته شده که عبارتند از ]:[15] [14
بازیکنان مستعد :این دسته از بازیکنان ،کمتر از  44درصد از اوقات خود را در طول شبانهروز صرف بازیکردن میکنند و
در صورت جذاب بودن بازی ،آمادگی این را دارند که به یک بازیکن تفننی و یا حرفهای تبدیل شوند.
بازیکنان تفننی :بازیکنان تفننی بین  44تا  04درصد از اوقات شبانهروز خود را صرف بازیکردن میکنند.
بازیکنان حرفه ای :این دسته از بازیکنان ،معتاد به بازی کردن هستند و بیشترین وقت خود در طول روز صرف بازی میکنند
(بیش از  04درصد) .بیشترین درآمد شرکتهای بازیساز نیز از این دسته جمعیتی حاصل میشود .3در بخش مدلسازی ریاضی
به ابعاد کمی این سه دسته جمعیتی و معادلات مربوط به نحوه تبدیل اعضای آنها به یکدیگر به تشریح پرداخته خواهد شد.
زیرسیستم طراحی و تولید :این زیرسیستم به عنوان زیرسیستم هدف این تحقیق محسوب میشود .به عبارت دیگر
شاخصهای مرجع در این زیرسیستم دستهبندی میشوند .با توجه به اینکه صنعت بازیهای ویدئویی ترکیبی از هنر و فناوری
است ،متغیرهای اصلی در این دو حوزه متفاوت بوده و از این رو زیرسیستم طراحی و تولید به دو زیربخش"طراحی" و "تولید"
تفکیک شدهاند ] .[18] [17] [11] [16] [14زیرسیستم طراحی و تولید در حقیقت شرکتها و موسسات تولیدکننده بازی در
کشور هستند که بازی تولیدی خود را از طریق ناشران و با کمک شرکتهای تبلیغاتی (زیرسیستم بازاریابی ،تبلیغات و توزیع) به
مخاطبان خود عرضه میکنند ].[17
Bong-Won Park

1

Jae-Hyeon Ahn

2

 3یادآور میشود که در جهان برخی بازی کنان حرفهای آن را شغل خود دانسته و از این طریق برای خود درآمدزایی هم میکنند و چه بسا عنوان «حرفهای» تنها برای آن
دسته مناسب باشد .شاید بتوان گفت که گروهی اندک از این مجموعه با هدف ایجاد درآمد مدتی از عمر و مقداری از دارایی خود را برای حرفهای شدن در بازیها
سرمایهگذاری می کنند تا در آینده بتوانند از طریق نبرد با دستگاهها یا بازیکنان غیرحرفهای تر ایجاد درآمد کنند .با توجه به هدف پژوهش حاضر این گونه رفتار ویژه در
بازیکنان مدنظر قرار نگرفته است.
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زیرسیستم مالی و اقتصادی :این زیرسیستم در برگیرنده متغیرهای موثر در فرآیندهای مالی شرکتهای بازیساز است.
شاید بتوان گفت که یکی از کلیدیترین فاکتورهای موثر در فروش بازی ،تامین منابع مالی لازم برای تداوم چرخه مالی است که
ادامة حیات صنعت به آن وابسته است و با قیمت بازیها رابطة مستقیم دارد .این موضوع در فضای رقابتی فعلی موثر بوده و با
توجه به اینکه بازی یک امر تفننی و سرگرمی محسوب میشود آستانه تحمل جمعیت بازیکنان پایین بوده ،قیمت میتواند نقش
و مهمی در موفقیت فروش یک بازی ایفا کند.[18] [17] [19]4
زیرسیستم بازاریابی ،تبلیغات و توزیع :در فضای رقابتی صنعتی امروزه ،بازاریابی ،تبلیغات و توزیع ،موتورهای محرک
افزایش فروش محسوب میشوند .متغیرهای زیرسیستم بازاریابی ،تبلیغات و فروش را میتوان به دو شیوه سنتی و مدرن
تقسیم بندی کرد .شیوه تبلیغات سنتی را تبلیغات در بیلبوردها ،مجلات تخصصی و  ...در نظر گرفت و مقصود از توزیع سنتی،
فروشگاه های عرضه و توزیع مستقیم بازی به صورت فیزیکی است ] .[17][10][20در شیوههای مدرن ،توزیع از طریق
مارکتهای اینترنتی انجام شده و بازیها در اپاستورها و وبسایتهای اینترنتی فروخته میشود.
زیرسیستم فناوری ،تحقیق و توسعه :شاید بتوان گفت که رقابتپذیری در یک صنعت بر اساس توسعه فناوری معنا
پیدا میکند .از این رو ،زیرسیستم فناوری ،تحقیق و توسعه نقش کلیدی در تعیین جذابیت بازیهای بومی ایفا میکند .اگر اغلب
پژوهشهایی که در این گزارش به عنوان منابع فهرست شدهاند ،به این زیرسیستم توجه لازم را معطوف نداشتهاند ،به دلیل اهمیت
کم آن نبوده ،بلکه چون در فضای جهانی به موضوع خود پرداختهاند ،بومی بودن یا نبودن بازیها اهمیتی نداشته ،اما برای توسعه
صنایع بازی در ایران که با فرهنگ ،اعتقادات و آداب و رسوم مردم در داخل کشور تطابق بیشتری داشته باشد ،هم از بعد محتوا
و هم از نظر تکنیکها و فناوری مورد استفاده در تولید بازی ،توجه ویژه به این زیرسیستم ضروری میباشد.
زیرسیستم نیروی انسانی :این زیرسیستم دربرگیرنده متغیرهایی است که تعداد و میزان تخصص نیروی انسانی فعال در
صنعت بازیهای ویدئویی را نشان میدهد .در این پژوهش نیروی انسانی به دو دسته نیروی انسانی متخصص و نیروی انسانی
تازهکار تقسیمبندی شده است] .[12][11] [14از جمله مولفههایی که در این زیرسیستم مورد توجه قرار گرفته ،نرخ آموزش
نیروی انسانی است .نرخ آموزش مولد اصلی تبدیل یک نیروی تازهکار به حرفهای است .این آموزش میتواند ضمن خدمت و یا
در حین تحصیل باشد و باید بر اساس تجربیات و کارآموزیهای عملی در شرکتهای بازیساز برنامهریزی شده و تحقق
یابد].[11][17
شکل  2نمای کلی نمودار زیرسیستمها را نشان میدهد.

 4البته دسته جمعیتی بازیکنان حرفهای ،حساسیت کمتری نسبت به قیمت دارند و معمولا بازی را با قیمت خیلی بالا تهیه میکنند که این موضوع مورد
توجه شرکتهای بازیساز جهت افزایش سودآوری قرار دارد.
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 نمای کلی نمودار زیرسیستمها.2 شکل
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 -4رفتارهای دینامیکی
حلقه گردش مالی شرکتهای بازیساز بومی موبایلی :با افزایش جذابیت نسبی بازیهای بومی موبایلی در مقابل
بازی های خارجی ،تعداد افرادی که به بازی کردن بازی بومی روی آوردن افزایش پیدا کرده و در نتیجه جمعیت بازیکنان تفننی
و حرفه ای بازی موبایلی بومی را که بیشترین سهم پرداخت و ایجاد درآمد دارند ،افزایش پیدا میکند] .[14]،[13این افزایش
درآمد علاوه بر جمعیت بازیکنان به میزان پرداخت به ازای هر یک از بازیکنان تفننی و حرفهای نیز بستگی دارد .با توجه به آستانه
تحمل بازیکنان برای هزینه کردن در انجام بازی های ویدئویی ،بر اساس میزان سطح درآمد زندگی ،این متغیر در نظر گرفته
خواهد شد ].[10
حلقه گردش مالی شرکتهای بازیساز بومی رایانهای :این بخش همانند بخش پیشین بوده و متغیرهای مشابهای در
دو حوزه بازیهای موبایلی و رایانهای در نظر گرفته شده است .در تولید بازیهای موبایلی ،به دلیل سبک بودن فرآیند تولید،
معمولا تیمها با نفرات کم و شرکتهای کوچکتری نسبت به شرکتهای بازیساز رایانهای فعالیت دارند در حالیکه در تولید یک
بازی رایانهای ،معمولا سخت افزارهای قدرتمند تر و تیمها با نفرات بیشتر حضور دارند ].[11
حلقه تاثیر تبلیغات رسمی و دهان به دهان بر تعداد بازیکنان بازیهای رایانهای :در این پژوهش زنجیره جمعیتی
بازیکنان بر اساس مدل انتشار باس 4به سه دسته جمعیت بازیکنان مستعد ،بازیکنان تفننی و بازیکنان حرفهای تقسیمبندی
شدهاند ] . [21در ساختار علی و معلولی ترسیم شده ،این سه دسته در دینامیک اثر تبلیغات بر تعداد بازیکنان در نظر گرفته شده
است ].[11
حلقه تاثیر تبلیغات رسمی و دهان به دهان بر تعداد بازیکنان بازیهای موبایلی :شیوه تاثیرگذاری و اثر تبلیغات
رسمی و دهان به دهان در بازیهای موبایلی مشابه بازیهای رایانهای است .بر این اساس دو حلقه دینامیکی برای تبلیغات دهان
به دهان و تبلیغات رسمی در نظر گرفته شده است .همچنین سه دسته جمعیتی مستعد ،تفننی و حرفهای نیز در این بخش مد
نظر قرار گرفته است .جمعیت مستعد بازی های موبایلی به دلیل انجام بازی بر بستر تلفن همراه هوشمند ،علاوه بر جمعیت و
تعداد افراد  0تا  04سال ،تابع تعداد مشترکان تلفن همراه هوشمند نیز خواهد بود ].[10
حلقه تاثیر سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه بر میزان جذابیت بازیهای موبایلی بومی :به منظور انجام مدلسازی
ریاضی ،میزان جذابیت بازی بومی بر اساس اثر سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه ،آموزش نیروی انسانی و تبلیغات رسمی و دهان
به دهان محاسبه می شود .اما تصمیم بازیکنان مبنی بر انجام بازی بومی یا غیر بومی بر اساس جذابیت نسبی صورت میپذیرد.
این نسبیت ،توسط دینامیکی که در بخشهای قبل بدان اشاره شد ،باعث افزایش میزان فروش بازیهای بومی موبایلی میشود .بر
اساس اختلاف میزان فروش و هزینهها ،سودآوری شرکتهای بازیساز افزایش پیدا کرده و در نتیجه آنها سرمایهگذاری بیشتری
بر روی تحقیق و توسعه انجام میدهند].[22]،[12]، [10
حلقه تاثیر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بر میزان جذابیت بازیهای رایانهای بومی :این حلقه مشابه حلقه
قبلی بوده و دینامیک و متغیرهای مشابهی دارد .شایان ذکر آنکه بازیهای رایانهای نسبت به بازیهای موبایلی ،پیچیدگی فنی
بیشتری داشته و از این رو سرمایه گذاری بیشتری در تحقیق و توسعه لازم است .در زمینه جذابیت بازی نیز ،شاخصها و
فاکتورهای سنجش متفاوت است .در بازیهای رایانهای بر خلاف بازیهای موبایلی ،داستان و شیوه روایت داستان از اهمیت
خاصی برخوردار است ].[19
حلقه تاثیر سرمایهگذاری در آموزش نیروی انسانی بر جذابیت بازیهای بومی :زمانی که سودآوری شرکتهای
بازی ساز بیشتر شود ،به منظور گسترش بازار خود ،اقدام به آموزش نیروی انسانی خود میکنند ] .[17این امر از دو جهت باعث
افزایش سودآوری می شود .اول اینکه آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی بر روی کارآیی فعلی تاثیر گذاشته و توانایی تولید را
Bass
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افزایش داده و ظرفیت ساخت بازی بیشتر خواهد شد ] .[14در نتیجه تعداد بازیهای بومی در بازار افزایش داشته و سهم بازار
بیشتری کسب خواهد شد که منجر به سودآوری بیشتر شرکتهای بازیساز بومی میشود.
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تعداد نیروی انسانی متخصص
ساخت بازی رایانه ای

اثر سرمایهگذاری در آموزش نیروی

+

انسانی بر جذابیت بازیهای بومی

+
ظرفیت ساخت بازی های
بومی رایانه ای

میزان آموزش عملی ضمن خدمت
+

در ساخت بازی رایانه ای
+

تبلیغات دهان به دهان (صحبتهای خود
جذابیت بازی های غیر بومی

جوش بین کاربران به صورت مجازی و یا

رایانه ای

غیرحضوری)

اثر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه

+

بازیهای موبایلی بر تعداد بازیکنان
جذابیت صداگذاری بازی
رایانه ای بومی

جذابیت نسبتی بازی های

جذابیت نسبی بازیهای بومی

رایانه ای بومی

رایانه ای

+

+

جمعیت کشور

تعداد بازیهای بومی

کشور

رایانه ای

+

+

میزان تبلیغات رسمی سنتی /
مدرن بازیهای رایانه ای بومی

+
+

جذابیت گیم پلی بازی رایانه
ای بومی
++

+
جذابیت بازی رایانه ای

+

تعداد بازیکنان مستعد
 +تعداد بازیکنان تفننی بازی

+

اثر تبلیغات رسمی و دهان به دهان بر

بومی

+

جمعیت  4تا  44سال

های رایانه ای بومی

+

تعداد بازیکنان بازی رایانه ای بومی

جذابیت گیم پلی (ماوس ،کیبورد ،دسته های

ضریب نفوذ تلفن همراه

بازی ،حسگرهای حرکت سنج و حرارت سنج

هوشمند در کشور

+

و )...
+

تعداد نیروی انسانی متخصص<

سطح خالقیت و ایده (جذابیت
روایت و داستان بازی)
++

>ساخت بازی رایانه ای

قیمت بازی های رایانه ای
تعرفه استفاده از اینترنت

بومی

بودجه آموزش نیروی انسانی در

همراه

ساخت بازی رایانه ای
+

اثر تبلیغات رسمی و دهان به دهان بر

+
+
+
تعداد بازیکنان تفننی بازی

تعداد بازیکنان بازی موبایلی بومی

های موبایلی بومی

انجام تبلیغات رسمی
+

+

های رایانه ای بومی
+

سرمایه گذاری در تولید
داستان و روایت جذاب
+

سرمایه گذاری در

تلفن همراه

میزان هزینه کرد شرکتها برای
+

+

+

+

تعداد بازیکنان حرفه ای بازی +

زیرساختهای فناورانه +

سرعت اینترنت بر بستر

گردش مالی شرکت های
بازیساز رایانه ای بومی

سودآوری شرکتهای بازی
ساز داخلی

میزان پرداخت به ازای هر

+

بومی

بازیکن بازی رایانه ای

سودآوری شرکتهای بازیساز +
رایانه ای

میزان پرداخت به ازای هر

+
+

توسعه بازی های رایانه ای

+
+
میزان درآمد بازی های بومی موبایلی +

+

+

تبلیغات دهان به دهان بازی موبایلی

خرید بازی

بودجه آموزش نیروی انسانی در

ب شوج دوخ ی اهتبحص)
براک نی
ب نار
تروص ه

ساخت بازی موبایلی

بازیساز رایانه ای بومی

+ +

ناشی از پرداختهای درون برنامه ای و

تعداد بازیهای بومی
+

گردش مالی شرکت های

میزان آموزش عملی ضمن خدمت

بازیساز موبایلی بومی

در ساخت بازی موبایلی

+

تعداد بازیکنان بازی رایانه ای بومی

های موبایلی بومی

سودآوری شرکتهای
بازیساز موبایلی

اثر تبلیغات رسمی و دهان به دهان بر

+
تعداد بازیکنان حرفه ای +
بازی

بازیکن بازی موبایلی

میزان سرمایه گذاری در تحقیق و +

گردش مالی شرکت های

قیمت بازیهای موبایلی

+

+

+

اثر سرمایهگذاری در آموزش نیروی

موبایلی

مجازی و یا غیرحضوری)
+
میزان تبلیغات رسمی سنتی /
مدرن بازیهای بومی

انسانی بر جذابیت بازیهای بومی
ظرفیت ساخت بازی های

میزان سرمایه گذاری در تحقیق و

 +تعداد نیروی انسانی متخصص

توسعه بازی های موبایلی

بومی موبایلی

+

ساخت بازی موبایلی

جذابیت نسبی بازیهای
بومی موبایلی

 +سرمایه گذاری در ارتقاء
خالقیت و ایده در بازی

جذابیت نسبتی بازی های

+

سطح خالقیت و ایده (میزان خالقیت در
ایجاد چالش و ایجاد میل به کسب قدرت و

+
استفاده از ابزارهای فناوری های به
روز مورد در صنعت بازی

امتیاز)
 +جذابیت گیم پلی (تعامل بازیکن با ابزارهای
گوشی هوشمند (صفحه لمسی ،ژیروسکوپ،
مکانیاب ،دوربین و )...

+

اثر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه
بازیهای موبایلی بر تعداد بازیکنان

جذابیت طراحی گرافیک بازی
موبایلی بومی
جذابیت صداگذاری بازی
+

شکل  .3نمای کلی حلقه های علی و معلولی
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+
جذابیت بازیهای بومی

موبایلی

+

+

موبایلی
+

رایانه ای بومی

SYSTEMDYNAMIC02_003

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109

 -4ساختار مدلسازی سیستمی
ساختار مدل را میتوان به  0بخش تقسیمبندی کرد که در ادامه به هر بخش اشاره شده است:
زنجیره جمعیت بازیکنان :زنجیره جمعیت بازیکنان بر اساس مدل پایه باس 4و پولیا 2در نظر گرفته شده است که به طور
طور کلی جمعیت بازیکنان به سه دسته بازیکنان مستعد ،تفننی و حرفهای تقسیمبندی شده است ].[21] [23
گردش مالی صنعت :در این بخش که حاصل تفریق هزینهها و درآمدها است ،هزینهها شامل بودجه تبلیغات رسمی،
بودجه تحقیق و توسعه ،مالیات بر ارزش افزوده ،هزینه نیروی انسانی و همچنین درآمدها شامل درآمد حاصل از فروش بازی در
نظر گرفته شده است.
نیروی انسانی فعال در صنعت :در این بخش نیروی انسانی به دو بخش مبتدی و حرفهای افراز شدهاند که طی فرآیند
آموزش یک نیروی مبتدی به نیروی حرفهای در بازه مشخص زمانی تبدیل میشود .مسلما نیروی انسانی حرفهای بهرهوری
بیشتری در ساخت بازی دارد.
رقابتپذیری بازیهای بومی :بر اساس این مدل ،هر چه بازیهای خارجیای که در بازار وجود دارند ،از نظر داستان،
گرافیک ،گیمپلی ،صدا و  ...جذابیت بیشتری داشته باشند ،بازیهای تولید داخل باید بتوانند از طریق رشد کیفی با چنین سطحی
از کیفیت رقابت نمایند .بنابراین مدل رقابت پولیا برای سنجش جذابیت بازیهای بومی به کار گرفته شده است ] .[24در این
مدل ،بر اساس میزان جذابیت بازیهای خارجی ،میزان جذابیت واقعی بازیهای بومی تعیین شده و بر این اساس نرخهای تبدیل
زنجیرههای جمعیتی محاسبه میشوند ].[21
با توجه به تعریف شاخصهای مختلف برای سنجش میزان کیفیت یک بازی (موبایلی و رایانهای) در این مطالعه شاخصهای
جذابیت مدل پولیا به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:


خلاقیت و نوآوری



طراحی گرافیکی



صداگذاری

 گیمپلی
لذا برای هر یک از شاخص های فوق ،یک متغیر انباشت در نظر گرفته شده است که متغیری بدون واحد بوده و سطح میزان
جذابیت بازی در هر شاخص را نمایش میدهد.
تعداد بازی ساخته شده در داخل :به منظور محاسبه تعداد بازیهای ساخته شده داخلی ،با توجه به اینکه نیروی انسانی
عامل اصلی در تولید بازی است ،از نفرساعت موثر استفاده شده است .بر این اساس به ازای میزان نفرساعت متوسط مورد نیاز
برای ساخت یک بازی موبایلی  /رایانهای ،میزان تولید بازی محا سبه شده است .همچنین با توجه به اینکه یک بازی دوره عمر
دارد نرخ خروجی متغیر انباشت تعداد بازی بومی بر اساس جذابیت نسبی در نظر گرفته شده است.

 -4روایی و پایایی مدل
پس از توسعه مدل و قبل از تحلیل نتایج و سناریوپردازی ،همواره برخی تستهای اعتبارسنجی به روی مدلهای سیستم
دینامیک انجام می شود تا از اعتبار و صحت مدل تحت شرایط مختلف اطمینان حاصل گردد] .[21در این پژوهش با استفاده از
دو تکنیک شرایط غایی و تولید مجدد رفتار ،اعتبارسنجی مدل صورت پذیرفته است.
در تست شرایط غایی مطابق شکل  1با صفر شدن جذابیت بازیهای بومی ،تعداد بازیکنان حرفهای نیز صفر میشوند .در
تست تولید مجدد رفتار ،مطابق شکل  0مطابق قابل قبولی در تعداد کل بازیکنان غیربومی رایانهای وجود دارد.

444

Bass

1

Polya

2

SYSTEMDYNAMIC02_003

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109

شکل .4تولید مجدد رفتار متغیرکل بازیکنان بازی غیربومی رایانهای (نفر)

شکل .4تعداد بازیکنان موبایلی حرفهای در حالت جذابیت صفر (نفر)

 -4تحلیل سناریوها
در انجام شبیهسازی  0سناریو در نظر گرفته شده که جزئیات آن درجدول 4قابل مشاهده است.
جدول .1عناوین سناریوها

شماره سناریو

عنوان سناریو

سناریو 0

حالت پایه

سناریو 1

افزایش بهرهوری نیروی انسانی

سناریو 2

افزایش سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه

سناریو 3

افزایش حجم تبلیغات رسمی

سناریو 4

افزایش صادرات

سناریو 5

افزایش درآمد بازیهای بومی (حق کپیرایت)

سناریو 6

کاهش مالیات بر شرکتهای بازیساز

افزایش بهرهوری نیروی انسانی :در این سناریو به منظور بررسی شیوه تاثیرگذاری تغییرات بهرهوری نیروی انسانی،
نفرساعت موثر نیروی انسانی مبتدی و حرفهای به میزان  24درصد در سال  4391افزایش پیدا میکند.
افزایش سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه :در این سناریو ضریب تخصیص بودجه تحقیق و توسعه به میزان  24درصد
در سال  4391افزایش پیدا میکند.
افزایش حجم تبلیغات رسمی :در این سناریو با افزایش  24درصدی بودجه تبلیغات رسمی در سال  ،4391بررسی
میشود میزان تاثیرگذاری تبلیغات رسمی بر روی جذب مخاطب به چه میزان است.
افزایش صادرات :در این سناریو ،بخشی از سهم درآمد حاصل از فروش بازیهای بومی به صادرات تخصیص داده میشود.
افزایش درآمد بازیهای بومی (حق کپیرایت) :در این سناریو میزان پرداخت به ازای هر بازیکن به ازای  24و 14
درصد در سال  4391افزایش داده شده و اثر این موضوع بر روی عملکرد صنعت مورد بررسی قرار میگیرد.
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کاهش مالیات بر شرکتهای بازیساز :در این سناریو بررسی میشود ،صفر شدن مالیات چه تاثیری بر درآمد صنعت و
جذب مخاطب و جذابیت و رقابتپذیری بازیهای بومی در دو بخش رایانهای و موبایلی خواهد داشت .در شکل  2و شکل 2
افزایش صادرات بیشترین افزایش را در پی داشته و پس از آن بهبود آموزش نیروی انسانی و افزایش بهرهوری آن ،منجر به افزایش
تولید بازی شده است.
Total mobile game
200,000

150,000

Games

100,000

50,000

1404

1403

1402

1401

1400

1403

1402

1401

1400

1397
1398
)Time (Year

1399

1396

1395

1394

1393

1392

0
1390

1391

Base Run
TAX
INC
EXP

Total mobile game : HR
Total mobile game : R&D
Total mobile game : ADV

mobile game :
mobile game :
mobile game :
mobile game :

Total
Total
Total
Total

شکل .4تعداد بازی بومی موبایلی تولید شده
Total PC game
1000

750

Games

500

250

1404

1399

1397
1398
)Time (Year

1396

1395

1394

Total PC game : HR
Total PC game : R&D
Total PC game : ADV

شکل .4تعداد بازی بومی رایانهای تولید شده

1393

1392

1391

0
1390

Total PC game : Base Run
Total PC game : TAX
Total PC game : INC
Total PC game : EXP

بازار بازیهای رایانهای به دلیل گسترش روز افزون بازیها با دسترسی آسان ،در حال از دست دادن سهم بازار خود در داخل
کشور هستند .به همین دلیل همانطور که در شکل  1و شکل  9ملاحظه میشود ،اثرات اعمال سناریوهای مختلف در حد ناچیز
بوده و فقط در سناریوی افزایش تبلیغات کاهش قابل توجه در جذابیت دیده میشود .این به دلیل آن است که این افزایش بدون
توجه به گسترش سایر زیرساختها صورت پذیرفته و عدم توسعه زیرساختها و توسعه یکجانبه تبلیغات رسمی در حالیکه کیفیت
بازی رقابتپذیری لازم را ندارد باعث کاهش مخاطب و کاهش سودآوری و کاهش کیفیت و درنتیجه کاهش جذابیت خواهد شد.
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Relative Domestic Mobile Game attractivness
.5

Dmnl

.375

.25

.125

0
1390

1391

1392

1393

Relative Domestic Mobile Game attractivness
Relative Domestic Mobile Game attractivness
Relative Domestic Mobile Game attractivness
Relative Domestic Mobile Game attractivness
Relative Domestic Mobile Game attractivness
Relative Domestic Mobile Game attractivness
Relative Domestic Mobile Game attractivness

1394

1395

1396

1397
1398
Time (Year)

1399

1400

1401

1402

1403

1404

: Base Run
: TAX
: INC
: EXP
: HR
: R&D
: ADV

 جذابیت نسبی بازیهای موبایلی بومی.4شکل

 حفظ قانون، ارزآوری سناریوی صادرات بیشترین افزایش درآمد را برای صنعت در پی داشته است و پس از آن9مطابق با شکل
 این در حالی است که. سودآوری صنعت را به میزان قابل توجهی تقویت نموده است،کپی رایت و افزایش درآمد فروش بازی ها
 باعث گرفتن بازخورد منفی از سمت،افزایش یکطرفه میزان تبلیغات رسمی بدون توجه به گسترش زیرساختهای مورد نیاز
.مخاطب و کاهش سودآوری شده است
Total game sales profit
200,000

Milion Toman

150,000

100,000

50,000

0
1390
Total game sales
Total game sales
Total game sales
Total game sales

1391
profit : Base Run
profit : TAX
profit : INC
profit : EXP

1392

1393

1394

1395

1396

1397
Time (Year)

1398

1399

Total game sales profit : HR
Total game sales profit : R&D
Total game sales profit : ADV

 متغیر انباشت سود حاصل از فروش بازی.4شکل
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بر این اساس مدل کمی ایجاد شد و بر بستر آن  2سناریو اجرا و مورد بررسی قرار گرفت .جدول  2خلاصهای از راهکارها و
پیشنهادات بهبود را بر اساس نتایج حاصل از مدلسازی نشان میدهد.
جدول .2خلاصهای از راهکارها و پیشنهادات بهبود
راهکارها

ردیف

راهبرد

4

افزایش صادرات

2

افزایش رقابتپذیری

تمرکز بر تولید بازیهای موبایلی به جای رایانهایاجرای صحیح قوانین کپی رایت و مالکیت معنوی در رابطه با بازیهای بومی و غیربومی تخصیص بودجه مشخصی از درآمدهای حاصله به فرآیندهای تحقیق و توسعه و حمایت مالی ازشرکتهایی که در تحقیق و توسعه

3

افزایش توان بازاریابی

توجه به قدرت تبلیغات دهانبهدهان بر بستر شبکههای اجتماعی مجازیعدم هزینهکردهای یکجانبه شیوههای تبلیغات رسمی بدون درنظرگرفتن میزان جذابیت بازیهایبومی
-حمایت از تاسیس و فعالیت شرکتهای تخصصی بازاریابی و تبلیغاتی در حوزه بازی

1

افزایش بهرهوری
نیروی انسانی

توجه به شرکتهای EMCحمایت از برگزاری پاویون های مشترک و حضور بازیسازان ایرانی در رویدادها و نمایشگاههایبینالمللی

حمایت از برگزاری دورههای آموزشی مشترک با کمپانیهای موفق جهاناصلاح محتواهای درسی رشته های مرتبط حوزه بازی منطق بر دانش و فناوری روزتوسعه ظرفیتهای آموزشی رشته های مرتبط در سراسر کشور بخصوص نقاط کمتر توسعه یافته کشور-استفاده از متدها و شیوههای نوین تولید صنعتی در خط تولید

 -4جمعبندی
صنعت بازیهای ویدئویی ایران یک صنعت نوپا بوده و علیرغم وجود پتانسیلهای فراوان و بازار مناسب ،تاکنون آنطور که باید
توسعه پیدا نکرده است .هدف این تحقیق ارائه مدل سیستمی است که بر مبنای آن بتوان به سیاستگذاران این حوزه پیشنهادات
موثر توسعه ارائه داد .بر این اساس ضمن بررسی متون ادبیات پیشین و انجام مصاحبه با خبرگان ،زیرسیستمها و حلقههای
دینامیکی موثر بر توسعه صنعت بازیهای ویدئویی شناسایی شد .در ادامه با ایجاد یک مدل سیستم دینامیکی به صورت کمی در
قالب سناریوهای مختلف ،شبیهسازی انجام شد تا بتوان اثرات اجرای سیاستها را بررسی نمود 0 .سناریو افزایش بهرهوری نیروی
انسانی ،افزایش سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه ،افزایش حجم تبلیغات رسمی ،افزایش صادرات ،افزایش درآمد بازیهای بومی
(حق کپیرایت) ،کاهش مالیات بر شرکتهای بازیساز مورد تحلیل قرار گرفت و بر مبنای آن پیشنهادات بهبود ارائه شد.
در روند انجام این پژوهش محدودیتهای بسیاری وجود داشت .این محدودیتها که اغلب از جنس داده بود بخصوص در حوزه
جمعآوری دادههای تاریخی بیشتر محسوس بود .به دلیل اینکه صنعت بازیهای ویدئویی در کشور یک صنعت نوپا محسوب
میشود ،تا به حال جمعآوری داده به صورت نظاممند انجام نشده و در بسیاری از حوزهها ،دادهای وجود ندارد .این مسئله در
محاسبات ضرایب و نسبتها و نگارش فرمولها چالش جدی را ایجاد نمود .از دیگر محدودیتها و چالشهای این پژوهش،
شبیهسازی کمی بخش جذابیت بازی بود .شبیهسازی کمی یک موضوع کیفی همواره در مدلسازی چالش بوده و در این پژوهش
با استفاده از مدل پولیا این مهم صورت پذیرفته است.
به منظور گسترش و ادامه این پژوهش پیشنهادات زیر ارائه میشود:


درنظر گرفتن ژانر و نوع بازی در شبیهسازی جذابیت



ایجاد شبیهسازی بازیهای سایر پلتفرمها نظیر کنسولها ،بازیهای آنلاین و ...
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دیدن اثر پیشبینی بازار بر روی جذب نیروی انسانی صنعت



در نظر گرفتن سایر شاخصها و المانهای دیگر ارزیابی (بخصوص شاخصهای هنری) برای محاسبه جذابیت بازی
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چکیده
تحولات فناوری اطلاعات و دگردیسی دیجیتالی ،موانع و مشکلات مربوط به امور تجاری را کاهش داده است و باعث امکان
تجارت و کسب کار از طریق اینترنت (تجارت الکترونیکی) شده است .تجارت الکترونیکی از جایگاه ویژه ای در کشورهای
توسعه یافته برخوردار بوده و این موضوع در کشورهای در حال توسعه نیز درحال گسترش است .در سال های اخیر ایران
هم از بعد حاکمیتی ،سیاستگذاری ها و بسترهایی را برای توسعه تجارت الکترونیک فراهم کرده است و هم کارآفریناان و
همچنین مردم به نقش و جایگاه تجارت الکترونیک واقف شده اند .با این وجود بر سر راه توسعه تجارت الکترونیک موانع
متعددی از سوی بازیگران و ذینفعان مختلف آن وجود دارد .عدم وجود زیرساختهای مناساب ،قاوانین و مقاررات لاازم،
سیاستگذاری های تسهیل گر از سوی دولت ها؛ عدم اشراف بر ابعاد مختلف کسب و کارهای الکترونیاک و الزاماات آن از
سوی کارآفرینان و همچنین عدم آگاهی و فرهنگ لازم از سوی مردم و مشتریان را می توان از موانع توسعه ایان گوناه از
کسب وکارها دانست .از آنجا که بررسی عوامل رشد و موانع توسعه تجارت الکترونیک در ایران موضاوعی پیچیاده و پویاا
می باشد لذا این مقاله با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها به تحلیل آن بصورت پویا و جامعنگر پرداخته است.
بنتایج مقاله نشان داد که متغیر اعتماد جامعه یکی از موثرترین عوامل بر گسترش تجاارت الکترونیاک در ایاران باوده و
چنانکه از نتایج مدل نیز برآمد این متغیر بعنوان یک متغیر سیاستی مهم تلقی می شود .همچنین نتایج مدلسازی نشاان
داد که تبلیغات و فرهنگ سازی عامل مهمی در گسترش تجارت الکترونیک هساتند و از طرفای مشاکلات قاانونی و ساو
استفاده هایی چون فرار مالیاتی منجر به کند شدن این رشد می شود .همچنین نتایج مدل نشان داد که هر چند تبلیغات
باعث افزایش سرویس های تجارت الکترونیک و گسترش آن میشود ولی فرهنگ سازی اثر بیشتری دارد.

واژههای كلیدی :دگردیسی دیجیتال ،تجارت الکترونیک ،رویکرد پویایی شناسی سیستمها.

 1دکتری مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار هوشمند

2

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید ،دانشگاه خوارزمی

 3دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع ،دانشگاه اردکان
 4دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع ،دانشگاه اردکان
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 -1مقدمه
رشد روز افزون نفوذ فناوری اطلاعات در جهان ،موانع و مشکلات زمانی و مکانی مربوط باه اماور تجااری را کااهش داده
است و دسترسی عموم مردم به اینترنت باعث شده تجارت الکترونیک 1در طول چند سال اخیر با استقبال فراوانی روبارو شاود
(توفیقی عدالت خواه .) 1831 ،بطور ویژه امکان تجارت و کسب کار از طریق اینترنت و یا به عبارتی تجارت الکترونیک و کساب
و کارالکترونیک از جایگاه ویژه ای در کشورهای توسعه یافته برخوردار است و این امر باه عناوان یکای از مهمتارین بخشهاای
فناوری اطلاعات از مقبولیت گستردهای برخوردار است .امروزه کمتر کسی را میتوان یافت که با واژه تجارت الکترونیک بیگاناه
باشد  .حتی برای کسب و کارها ،تجارت الکترونیک به نوعی یک اجبار و فشار محیطی میباشد (حاج کریمای ،عزیازی و اخاوان
خرازیان .)1833 ،همه روزه شاهد آن هستیم که رسانهها بصورت روزانه موضوعاتی را در رابطه با تجارت الکترونیک را منتشر و
محققان و دانشمندان حوزه مدیریت فناوری اطلاعات ،جامعه شناسی ،کسب و کار و  ...از زوایای گوناگون آن را ماورد بررسای و
نقد قرار میدهند (قربانیزاده ،رودساز و عباس پور .)1838 ،در سالهای اخیر کشورهای توسعه یافته با کنار گذاشاتن تادریجی
تجارت سنتی مبتنی بر کاغذ و مبادله فیزیکی اسناد ،به شیوه تجارت الکترونیک روی آورده اناد .تجاارت الکترونیاک ،تجاارتی
سبز (تجارت بدون کاغذ) که دارای مزایایی چون صرفه جویی در زمان و هزینه ها ،استفاده بهیناه از نیاروی انساانی و افازایش
شاخص های بهره وری میباشد(اعرابی و سرمدسعیدی1838 ،؛ نوبهار و مرادی برنج آباد1831 ،؛ محمودزاده ،قویدل و چاوشای،
 .)1831شکلگیری تجارت الکترونیک تحول بزرگی در جهت تجارت و کسب و کار ایجااد کارده اسات .باه عباارتی ،تجاارت
الکترونیک باعث تغییر شگرفی در سبک زندگی انسانها شده است (نوبهار و مرادی برنج آباد )1831 ،و فرصتی را برای نهادهاا
بوجود آورده است تا فعالیتهای تجاری خود را با سرعت بیشتر انجاام دهناد .باا ایان حاال گساترش تجاارت الکترونیاک در
کشورهای مختلف با موانع متعددی همراه است .این موانع بعلت عدم وجاود زیرسااختهای مناساب ،قاوانین و مقاررات لاازم،
سیاستگذاری های تسهیل گر از سوی دولت ها؛ عدم اشراف بر ابعاد مختلف کسب و کارهای الکترونیک و الزاماات آن از ساوی
کارآفرینان و همچنین عدم آگاهی و فرهنگ لازم از سوی مردم و مشتریان می باشد (نظری قنبرلو.)1831 ،
در ایران نیز برای بهره مندی بیشتر از مزایایی فناوری اطلاعات ،تسهیل استفاده و گسترش تجارت الکترونیک در حاال
سیاستگذاری و برنامه ریزی از سوی دولت و مراجع مختلف می باشد (مشبکی و همکاران .)1833 ،هر چند تجارت الکترونیاک
در ایران در حال گسترش و توسعه می باشد اما بدلیل وجود موانع و مشکلات متعدد هنوز نتوانسته است به جایگاه خود برسد و
سهم مناسبی از حجم تجارت را دریافت نماید.
در رابطه با شناسای ی و مدلسازی عوامل گسترش و موانع تجارت الکترونیک در دنیا و ایاران مطالعاات مختلفای صاورت
گرفته است .بطور مثال نوبهار و مرادی برنج آباد ( ،)1831توتونچی و منشادی ( ،)2112قربانی و بخات آزماای ( )2118چان و
زانگ )2111( 2و محمودزاده ،قویدل و چاوشی ( )1831به بررسی نقش و تاثیرات تجارت الکترونیاک پرداختاه اناد .همچناین
حاج کریمی ،عزیزی و اخوان خرازیان ( )1833و ابراهیمی ساروعلیاء ( )1831باه شناساایی عوامال رشاد تجاارت الکترونیاک
پرداخته اند و اعرابی و سرمدسعیدی ( ،)1838توفیقی عدالت خواه ( ،)1831مشبکی و همکاران ( ،)1833قربانیزاده ،رودسااز و
عباس پور ( )1838و نظری قنبرلو ( ) 1831موانع گسترش این تجارت را احصا نموده اند .با این حال مطالعاه ایای کاه پویاایی
حاکم بر توسعه تجارت الکترونیک با در نظر گرفتن نقش و تاثیرات آن و عوامل رشد و موانع آن را تحلیال نمایاد ضاروری مای
باشد لذا این مقاله بدنبال مدلساز ی پویایی گسترش تجارت الکترونیک با بررسی عوامل رشد و موانع و مشکلات موجود در ایان
زمینه با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها می باشد.
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در ادامه در قسمت  2به مرور مرور ادبیات شامل تجارت الکترونیک ،پویایی شناسی سیستم ها و پیشینه نظری پرداخته
شده و سپس روش پژوهش معرفی و تبیین شده است .در قسمت بعدی به تشریح گامهای مدلساازی و نتاایج آن اشااره شاده
است و نهایتا به نتیجه گیری از بحث پرداخته شده است.

 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 -1-2تجارت الکترونیک
تعاریف مختلفی برای تجارت الکترونیک ارائه شده است که عمدتا با توجه به تجارب گذشته است .در ساده ترین شکل
آنرا به صورت انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی تعریف نموده تجارت الکترونیک ،استفاده از اینترنت و وب جهت
انجام تراکنشهای تجاری دیجیتال بین شرکتها و اشخاص است (نوبهار و مرادی برنج آباد .)1831 ،کمیسیون اروپایی در سال
 1331آن را به صورت زیر تعریف نموده است :تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی دادهها ،شامل متن ،صدا و
تصویر مبتی میباشد .تجارت الکترونیکی فعالیت های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات ،تحول فوری مطالب
دیجیتال ،انتقال الکترونیکی وجوه ،مبادله الکترونیکی سهام ،بازنامه الکترونیکی ،طرحهای تجاری ،طراحی و مهندسی مشترک،
منبع یابی ،خریدهای دولتی ،بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در میگیرد (جعفربگلو .)1831 ،در تعاریف متعدد
دیگری نیز که از سوی حقوقدانان ارائه شده است تاکید این تعاریف بر مبادلات و تراکنشهای اقتصادی از طریق ابزارهای
الکترونیکی و شبکههای رایانهای از جمله اینترنت میباشد.
ولادیمیر زواس در مقاله خود به نام "ساختار و آثار کلان تجارت الکترونیک" بیان میکند تجارت الکترونیک سهیم شدن
در اطلاعات ،حفظ ارتباطات تجاری و هدایت مبادلات بازرگانی به وسیله شبکههای ارتباطی است .باجاج 1نیز تجارت الکترونیک
را مبادله اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ که در آن نوآوریهایی مانند مبادله الکترونیکی اطلاعات ،پست الکترونیکی،
تابلو اعلانات الکترونیکی و سایر فناوریهای مبتنی بر شبکه به کار گرفته میشود ،مینامد .بر این اساس میتوان گفت که
تعریف تجارت الکترونیک بر دو محور اساسی فرآیندها و فناوری اطلاعات استوار میباشد.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که تجارت الکترونیکی ،موضوع فناوری و دانش فنی نیست .تجارت
الکترونیکی بیشتر هدف شناخت الگوهای جدید تجارت و ارتباطات موجود در محیط الکترونیکی را پوشش میدهد .تجارت
الکترونیکی یک سری از فناوریهای مخابراتی ،پردازش و ذخیره دادهها در ارتباط با بازارها ،سازمانها ،مشتریان و سیستمهای
پرداخت الکترونیکی است .همچنین روش جدیدی برای انجام امور بازرگانی است که بازرگانان محصولات خود را به صورت
کامل به تمام خریداران جهان ارائه میدهند.

 -2-2پویایی شناسی سیستمها
پویایی شناسی سیستم ها 2روشی است برای مطالعه ،تحلیل ،شبیهسازی و بهبود سیستمهای پویای اجتماعی-اقتصادی
و مدیریتی ،با استفاده از یک دیدگاه بازخوردی(بارلاس و یاسارکان.)2111 ،
اصول و مکانیزم های پویایی های سیستم ابتدا در دهه های  13۹1و  1311توسط فارستر در دانشاگاه  MITمطارح و
بررسی هایی بر روی آن انجام شد .پویایی های سیساتم روش درک اناواع مشخصای از مساائل پیچیاده سیساتم اسات .کاار
نخستین آن ابتدا با برخی مسائل مدیریتی نظیر بی ثباتی در تولید و اشتغال ،رشد کم یا ناسازگاری فعالیات هاای ساازمانها و
کاهش سهم بازار در ارتباط بوده است .پویایی های سیستم که قبلاً به پویایی هاای صانعت مرساوم باود از اوایال ظهاور خاود
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تاکنون در حل مسائل متنوع کاربرد گسترده ای یافته است .سیستم دینامیک در گستره وسیعی از مسائل مورد استفاده واقع
شده است که از جمله می توان به استراتژی برنامه ریزی و طراحی یکپارچه ،رفتارهای اقتصادی ،مدیریت اجتماعی ،مدلسازی
بیولوژیکی و پزشکی ،انرژی و محیط ،پویایی های ترکیبی غیرخطی ،توسعه تئوریهای علوم طبیعی و اجتماعی ،تصمیم گیاری
های پویا ،مهندسی نرم افزار ،مدیریت زنجیره تأمین و  ...اشاره کرد (آذر و همکاران1832 ،؛ منطقی ،سریزدی و زارع.)1832 ،
گامهای مدلسازی پویایی شناسی سیستمها معمولا شاامل سااختاردهی باه مسااله ،تادوین فرضایه پویاا ،مادل کاردن
حلقههای علت و معلولی ،مدلسازی جریان ،اعتبارسنجی مدل ،شبیهسازی و بررسی سناریوها و تحلیل میباشاد (حااجی غلاام
سریزدی و قویدل2113 ،؛ مشایخی1831 ،؛ حاجی غلام سریزدی و منطقی.)1831 ،

 -3-2پیشینه تحقیق
همانطور که قبلا بیان شد در رابطه با شناسایی و مدلسازی عوامل گسترش و موانع تجارت الکترونیک در دنیا و ایران
مطالعات مختلفی صورت گرفته است .بطور مثال نوبهار و مرادی برنج آباد ( ،)1831توتونچی و منشادی ( ،)2112قربانی و بخت
آزمای ( )2118چن و زانگ )2111( 1و محمودزاده ،قویدل و چاوشی ( )1831به بررسی نقش و تاثیرات تجارت الکترونیک
پرداخته اند .همچنین حاج کریمی ،عزیزی و اخوان خرازیان ( )1833و ابراهیمی سروعلیاء ( )1831به شناسایی عوامل رشد
تجارت الکترونیک پرداخته اند و اعرابی و سرمدسعیدی ( ،)1838توفیقی عدالت خواه ( ،)1831مشبکی و همکاران (،)1833
قربانیزاده ،رودساز و عباس پور ( )1838و نظری قنبرلو ( )1831موانع گسترش این تجارت را احصا نموده اند .با توجه به
بررسی موضوع ،برخی تحقیقات پیشین مورد توجه و مرتبط موضوع به قرار زیر است.
جدول شماره  :1خلاصه نتایج مرور ادبیات
نتیجه

موضوع

نویسنده و سال

موانع و مشکلات فرهنگی
استقرار تجارت الکترونیک در
ایران

موحدی ،ویسی ()1831

شواهد حاکی از آن است که استقرار تجارت الکترونیکی در کشور باعث
ایجاد فاصله بیشتر بین غنی و فقیر گردیده است ،به طوری که در سال
 1338در حالی که فقط  21کشور فقیر در جهان وجود داشت این تعداد
در سال  2111به  ۹3کشور رسیده است.

موانع محیطی و ارائه الگوی
مناسب جهت استفاده از تجارت
الکترونیک در ایران

اعرابی ،سرمدسعیدی
()1838

در این تحقیق موانع فرعی شامل تجار ،رقبا ،واحد توزیع فیزیکی،
مشتریان ،افتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و قانونی مورد تایید قرار
گرفت .اما از نظر جنسیتی ،سطح تحصیل و سابقه کار به صورت یکسان
بوده و اختلاف معناداری وجود نداشته است.

شناسایی موانع و راهکارهای
بکارگیری تجارت الکترونیکی:
مورد مطالعه شرکت ایران
خودرو

عزیزی ،خداداد حسینی،
الهی ()183۹

فقدان منابع مالی لازم برای بکارگیری تجارت الکترونیکی در این تحقیق
مورد تایید قرار نگرفت .به طور کلی برای رفع موانع میتوان سه عنصر
اساسی :دولت ،دانشگاه و صنعت را شناسایی نمود.

مشکلات و موانع گسترش
تجارت الکترونیکی در ایران

توفیقی عدالت خواه
()1831

مقاومت در برابر تغییرات که مشکل فراوانی را در ایجاد تجارت الکترونیکی
از طرف کارمندان و هم از طرف مدیران مسئول بوجود آورده است .مشکل
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی به نوبت خود دیگر مشکلاتی
هستند که از گسترش تجارت الکترونیکی در ایران جلوگیری میکند.

طراحی الگوی عوامل موثر بر
بکارگیری تجارت الکترونیکی در
شرکتهای کوچک و متوسط

حاج کریمی ،عزیزی و
اخوان خرازیان ()1833

عوامل سازمانی ،عوامل بازار و ویژ گیهای تجارت الکترونیک بر بکارگیری
تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط موثرند.

Chen and Zhang
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نویسنده و سال

تحلیل موانع به کارگیری تجارت
الکترونیکی در صنایع غذایی
ایران (مطالعه موردی :صنایع
غذایی استان یزد)

مشبکی و همکاران ()1833

موانع اقتصادی ،شناختی ،اجتماعی – سیاسی در دو سطح مشتری و
تجارت دارای اهمیت می باشد.

موانع به کارگیری تجارت
الکترونیک در تعاونیهای توزیعی
استان تهران

علمدارمیبدی ،میرابی،
محمدقلینیا ()1833

موانع مالی ،مشکلات فنی و موانع رفتاری-فرهنگی به عنوان موانع درون
سازمانی و عدم آمادگی و نبود قابلیت لازم در شرکای تجاری ،نبود رقابت
کافی در کسب و کارهای مشابه و عدم تمایل مشتریان به عنوان مانع برون
سازمانی مشهود میباشد.

بررسی موانع بکارگیری تجارت
الکترونیکی در SMEها و اولویت
بندی این موانع با استفاده از
روش AHP

علیپور ،بدیعی ،میرکاظمی
()1831

علاوه بر سرمایه گذاری در بخشهای ارتباطی ،زیرساختهای فناوری،
مخابراتی ،امنیت شبکههای رایانهای ،بانکداری الکترونیکی هم زمان به
بخش نرم افزاری شامل آموزش ،فرهنگسازی و ...به عنوان بستر تعامل با
کشورهای دیگر و بکارگیری تجربیات آنها ،لغو انحصارات و عمل به
تعهدات جامعه اطلاعاتی باید توجه گردد.

فرا تحلیل موانع استقرار دولت
الکترونیک در ایران

قربانیزاده ،رودساز و عباس
پور ()1838

به ترتیب موانع سازمانی ،راهبردی ،قانونی ،ماهیتی و مدیریتی دارای
بیشترین اثر بازدارندگی در استقرار دولت الکترونیک بوده است.

تجارت الکترونیک در ایران؛
مزایا ،معایب و موانع

ابراهیمی سروعلیاء ()1831

مزایایی تجارت الکترونیک عبارتند از :امکان دست یابی به حداکثر تعداد
مشتریان ،کاهش هزینه ی سربار و هزینه های عملیاتی و ازایش ارزش
شرکت .همچنین معایب ان عبارتند از :در تجارت الکترونیکی خریدار و
فروشنده یکدیگر و یا کالای خریداری شده را نمی بینند و تنها از روی
مشخصات و تصاویر موجود اقدام به خرید محصول می نمایند .موضوع مهم
دیگر امنیت است .همانطور که سیستم دقت و سرعت را افزایش می دهد
باید در رفع مشکلات امنیتی هم پاسخ گو باشد.

نظریقنبرلو ()1831

راه حل غلبه بر موانع گسترش تجارت الکترونیک در ایران ،این است که
رضایت کاربران از استفاده از تجارت الکترونیک افزایش یابد و افراد
استفاده از آن را به یکدیگر توصیه کنند.

نوبهار و مرادی برنج آباد
()1831

نتایج نشان داد تجارت الکترونیک در پیشرفت صنعت توریسم و
گردشگری در منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو تأثیر دارد .همچنین از
بین ابعاد تجارت الکترونیک قابلیت استفاده سایت ،کیفیت اطلاعات و
تعامل خدمات بیشترین تاثیر را در صنعت گردشگری دارند.

آثار تجارت الکترونیکی در ایران
بر اشتغال و بهره وری

محمودزاده ،قویدل و
چاوشی ()1831

تاثیر تجارت الکترونیک بر اشتغال منفی ،اما از نظر آمار ی غیرمعنادار
است .با توجه به اثر مثبت تجارت الکترونیکی بر تولید سرانه و بی تاثیری
آن بر نرخ بیکاری ،چنین برداشت می شود که تجارت الکترونیکی بهبود
بهره وری نیروی کار را در پی داشته است.

رابطه بین جهانی سازی و
تجارت الکترونیک

توتونچی و منشادی
()2112

رابطه بین جهانی شدن و تجارت الکترونیک بشدت متنوع و پیچیده است.

جهانی سازی و نقش تجارت
التورنیک در گسترش آن

قربانی و بخت آزمای
()2118

اینترنت نقش بسزایی در جهانی شدن دارد .نتایج نشان می دهد که
شرکت های بین المللی در فرایند های بالادست نسبت به فرآیندهای
پایین دست بیشتر تمایل به استفاده از تجارت الکترونیک دارند.

آیا تجارت الکترونیک مزیت
رقابتی پایدار را فراهم می کند؟
بررسی بقا و پایداری در بنگاه
های مبتنی بر رشد

چن و زانگ ()2111

تحلیل موانع گسترش تجارت
الکترونیک در ایران با روش
پویایی شناسی سیستم
تأثیر تجارت های الکترونیکی در
پیشرفت صنعت توریسم و
گردشگری (مطالعه موردی
منطقه آزاد تجاری و صنعتی
ماکو)

نتیجه

نتایج نشان داد که :سرمایه گذاری فناوری اطلاعات مهم ترین عامل
موفقیت در کسب مزیت رقابتی است .همچنین گسترش اندازه شرکت می
تواند افزایش حجم معاملات در  SMEها را در کوتاه مدت افزایش دهد و
دسترسی به اینترنت تاثیر مثبتی بر تجارت حجم تجارت الکترونیک دارد،
اما شدت آن مشخص نیست و تاثیر آن نسبتا پایدار است.
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نویسنده و سال

استفاده از مدلسازی ساختاری
تفسیری و فرآیند تحلیلی فازی
برای شناسایی و اولویت بندی
موانع تعاملی پیاده سازی تجارت
الکترونیک

والمحمدی و دشتی
()2111

محرک ها و موانع تجارت
الکترونیک مرزی :شاهدی از
رفتار فردی اسپانیایی ها

والریزو و همکاران ()2113

نتیجه

بعد از مصاحبه با مادیران و کارشناساان شارکت  18ماانع اجارای تجاارت
الکترونیک تعیین شد و به چهار دسته عامل اصالی یعنای فنای ،ساازمانی،
فردی و محیطی تقسیم بندی شد .نتایج حاصل از مدل پیشانهادی نشاان
می دهد که کمبود آگاهی از مزایا در ماهیت تجارت الکترونیاک مهمتارین
مانع برای اجرای تجارت الکترونیک در شرکت ایران خودرو است.
نتایج تحقیق نشان داده است مرد بودن ارتباط مثبتی با استفاده از تجاارت
الکترونیک بین مرزی دارد .سن بالای  11سال تااثیر منفای بار اساتفاده از
تجارت الکترونیکی بین مرزی دارد .مهارت کامپیوتری و مهارت در اینترنت
و اعتماد به اینترنت در تمام مدلها نقش مثبت و ماوثری دارناد .همچناین
دانش زبان های خارجی نقش تعیین کننادهای در خریاد آنلااین خاارج از
کشور دارد.

 -3روش شناسی تحقیق
 -1-3اهداف و سوالات تحقیق
اهداف تحقیق عبارتند از:

 بررسی و شناسایی متغیرهای موثر بر گسترش تجارت الکترونیک در ایران
 شناسایی موتورهای رشد و موانع تجارت الکترونیک

 شبیه سازی و تحلیل رفتار مدل تجارت الکترونیک
لذا بر اساس اهداف فوق سوالات تحقیق عبارتند از:
 چه متغیرهایی بر گسترش تجارت الکترونیک اثر می گذارند؟

 چه حلقه های مثبت و منفی بر گسترش تجارت الکترونیک اثر می گذارند؟
 رفتار مدل تجارت الکترونیک چه رفتاری در از خود بروز می دهد؟
 -2-3روش تحقیق
به دلیل ابعاد مختلف موجود در تحقیق نظیر ابعاد فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی ،قانونی و  ...و همچنین به دلیل وجود
سریهای زمانی از متغیرها از روش پویایی شناسی سیستم ها استفاده شد ،که هم قابلیت شبیه سازی ابعاد مختلف فراهم باشد
و هم روابط بین متغیرها به طور ملموستر قابل ملاحظه و الگو برداری باشد.
 -3-3روش گردآوری اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ایی و مدلسازی اسنادی می باشد .در مدلسازی اسنادی ،منبع اطلاعاتی برای
مدلسازی اسناد مختلف شامل مقالات ،کتب و داده های عددی و مکتوب می باشد.

 -6مدلسازی
 -1-6تعریف مسئله
اولین گام در مدلسازی پویایی شناسی سیستم ها تعریف مسائله مای باشاد .ایان گاام مهمتارین و اساسای تارین گاام
مدلسازی میباشد (حاجی غلام سریزدی و همکاران .)1831 ،در این گام پاس از شاناخت متغیرهاای کلیادی و نشاان دهناده
مسئله ،باید الگوی رفتاری آنها را در طول بازه زمانی مشخص ترسیم کرد.
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نمودار رفتار در طول زمان رشد تجارت الکترونیک کشور که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک ارائه شده است نشان
میدهد که تجارت الکترونیک هر چند در طول سالهای اخیر دارای رشد مطلق می باشد ولی درصد نسبی رشاد دارای نوساان
میباشد.

شکل شماره  : 1روند حجم تجارت الکترونیک در ایران (منبع :مركز توسعه تجارت الکترونیکی)

 -2-6فرضیه پویا
بعد از تعریف مسئله ،به تدوین فرضیه پویا که همان تئوری اولیه درباره چرایی ایجاد مسئله است پرداخته می شاود .در
این مرحله از تحقیق به تببین نمودار مرز مدل میپردازیم .نمودار مرز مدل متغیرها در سه دسته درونزا ،برونزا و بیتاثیر) است.
جدول زیر نمودار مرز مدل را نشان میدهد.
جدول شماره  :2نمودار مرز مدل
متغیرهای در نظر گرفته نشده

متغیرهای برونزا ()Exogenous

متغیرهای درونزا ()Endogenous

مسائل سیاسی

زمان لازم برای تغییر نرخ اگاهی

آگاهی مردم

زیر ساخت فناوری اطلاعات

زمان لازم برای تغییر نرخ اعتماد

اعتماد

-

تعداد تبلیغ کننده های دهان به دهان

تعداد فرار از مالیات

-

زمان لازم برای تغییر

تعداد سرویس دهندگان

()Excluded

-

تعداد سرویس دهندگان بر مبنای تعداد کاربران

مشکلات حقوقی

-

خرید

مشکلات فرهنگی اجتماعی

-

زمان لازم برای ورشکستگی

تعداد معاملات ثبت و ضبط شده

-

-

تبلیغات

-

-

تعداد کاربران

-

-

درآمد

-

-

هزینه اولیه

-

-

بازاریابی
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 -3-6مدل علت و معلولی
بعد از تدوین فرضیه پویا و شناخت متغیرها ،باید نمودار علت و معلولی مسئله که تبیاین کنناده سااختار مسائله اسات
مشخص گردد .همانطور که از نمودار شکل شماره  2مشخص است نمودار علت و معلولی مسئله دارای  8حلقه تقویتی (مثبات)
و  8حلقه تعادلی (منفی) می باشد.
در حلقه اول ( )R1هرچه تبلیغات بیشتر باشد ،شناخت و آگاهی مردم نسبت به تجارت الکترونیک بیشاتر میشاود .باا
افزایش روند آگاهی با کمی تاخیر میزان علاقه به مشارکت و اعتماد نسبت به آن بیشاتر میشاود .افازایش اعتمااد خاود ناوعی
تبلیغ مثبت به همراه دارد که موجب زیاد شدن تعداد کاربران در استفاده از تجارت الکترونیک میشود که به موجب آن میازان
درآمد افزایش پیدا میکند.
در حلقه دوم ( )R2پس از افزایش تعداد کاربران افراد بیشتری به فکار ورود باه ایان باازار ایان تجاارت رفتاه و تعاداد
سرویس دهندگان افزایش مییابد ،که برای بردن سهم بیشتری از بازار تعاداد کااربران ،بازاریاابی در ایان زمیناه افازایش پیادا
میکند.
در حلقه سوم ( B1,2و  )R3هر چقدر حجم تجارت الکترونیک بیشتر شود قوانین نیاز یاا ساختگریانهتر میشاود و یاا
اینکه بدلیل نبود قوانین مناسب ،مشکلاتی برای این تجارت ایجاد میشود که از یک طرف با ایجااد محادودیتها فارار مالیااتی
بیشتر شده که این نیز خود سبب تقویت قوانین و مشکل شدن آنها میشود و از طرف دیگر کااربران و سارویس دهنادگان را
کاهش میدهد.
در حلقه چهارم ( )B3افزایش سرویس دهندگان و در پی داشتن هزینههای تبلیغات و بازاریابی به خودیخود هزینههای رقابت
را برای کسب سهم بیشتر بازار زیاد کرده و این تاثیر منفی بر درآمد داشته و آن را کاهش میدهد.
+

عدم وجود زیر
ساخت های مناسب

هزینه رقابتی
نسبتا زیاد

-

B3

+
بازاریابی

+

+

R2

تعداد سرویس
دهندگان

حلقه هزینه ها

درآمد

+

+
-

فرار از مالیات

+

+
B1
حلقه های موانع حقوقی

R3
حلقه فرار مالیاتی

+
میزان اعتماد

+

موانع حقوقی
مشکالت فرهنگی
اجتماعی

-

تعداد معامالت ثبت و
ضبط شده

شکل شماره  :2نمودار علت و معلولی

644

آگاهی مردم

حلقه تاثیر آگاهی

تعداد كاربران
B2

+

R1

حلقه تاثیر سرویس
دهندگان

-

+

تبلیغات

-
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 مدل جریان-6-6
نمودار جریان اصلیترین قسمت در یک مدل پویایی شناسی سیستم ها است که پس از رسم نمودار علت ومعلولی و
 قابلیت. جریان و کمکی است، این مدل شامل متغیر های حالت.مبتنی بر آن ترسیم میشود و مبنای تحلیل قرار می گیرد
 مقادیر اولیه متغیرهای حالت و برخی متغیرهای کمکی یا حداقل، نرخ ها،های مدل جریان به وجود دادهها در مورد پارامتر ها
. نمودار جریان مسئله را نشان می دهد8  نمودار شکل شماره.)1832 ،برآورد آن بستگی دارد (آذر و همکاران
Time to changing
awareness of people

f5

effect advertising on
pure rate of awareness

pure rate of changing
awareness of people

effect social cultural problems
on pure rate of awareness of
people

f9

Awareness of
people
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initial number of
services
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effect number of
servises on marketing
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f4
inproper
infrastructure

the number of successful
servises based on umber of
users

effect of inproper
infranstructure on
bankruptcy

f3

 نمودار جریان:3 شکل شماره

 مخزنی است که چیزی در آن انباشات میشاود و باه طاور باالقوه بار ساایر،متغیر حالت در پویایی شناسی سیستم ها
 این متغیر وضعیت مسئله و حالت اولیه مسئله را نشاان مای دهاد و، به عبارت دیگر،متغیرهای موجود در مدل تاثیر میگذارد
. متغیرهای حالت و معادلات آنها را نشان می دهد8  جدول شماره.باید مقدار اولیهای به آن اختصاص داده شود
 متغیرهای حالت و فرمولها:3 جدول شماره
فرمول و واحد

نام متغیر

ردیف

amount / 1.2×خالص نرخ تغییرات آگاهی مردم

آگاهی مردم

1

Dmnl /1.8×خالص نرخ تغییرات اعتماد مردم

اعتماد

2

person / 1.3 ×خالص نرخ تغییر فرار از مالیات+مقدار اولیه فرار از مالیات

تعداد فرار از مالیات

8

unit /  ورشکستگی-تاسیس

تعداد سرویس دهندگان

۹
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متغیرهای نرخ فعالیتهایی هستند که در اثر آن اندازه متغیر حالت در طی زمان تغییر میکند .متغیر نرخ باه دو دساته
ورودی و خروجی تقسیم بندی میشوند ،به طوری که نرخهای ورودی به مرور زمان باعاث افازایش و نرخهاای خروجای باعاث
کاهش متغیر حالت میشوند .جدول شماره  ۹متغیرهای نرخ و معادلات آنها را نشان می دهد.
جدول شماره  :6متغیرهای نرخ و فرمولها
ردیف

نام متغیر

فرمول

1

خالص نرخ تغییرات آگاهی مردم

(آگاهی مردم × تاثیر تبلیغات نرخ آگاهی × تأثیرات مشکلات فرهنگی-
اجتماعی در آگاهی مردم
×  / )1.1زمان لازم برای تغییر آگاهی مردم

2

خالص نرخ تغییرات اعتماد مردم

(تاثیر مشکلات فرهنگی-اجتماعی بر میزان اعتماد × اعتماد × تاثیر آگاهی
بر تغییرات اعتماد ×  / )1.11زمان لازم برای تغییر اعتماد مردم

8

خالص نرخ تغییر فرار از مالیات

(تاثیر معاملات ثبت و ضبط شده بر نرخ تغییر فرار از مالیات × فرار از
مالیات)  /زمان لازم برای تغییر

۹

تاسیس

(تعداد کاربران × تعداد سرویس موفقیت آمیز بر اساس تعداد کاربران ×
تعداد اولیه خدمات)  /زمان تاسیس

1

ورشکستگی

(تاثیر زیرساخت نامناسب در ورشکستگی × تعدادی سرویس دهنده)  /زمان
ورشکستگی

 -4-6اعتبارسنجی مدل
بعد از ساخت مدل ،اولین اقدام تست و اعتبارسنجی مدل میباشد .روش های اعتبارسنجی مدل های پویایی شناسی
سیستمها در سه دسته کلی شامل :تست های ساختار مدل ،تست های رفتار مدل و تست های مضامین سیاست ها قرار می
گیرند (حاجی غلام سریزدی و منطقی1831 ،؛ منطقی ،حاجی غلام سریزدی و زارع مهرجردی .)1832 ،پس از مدلسازی
جریان ،برای اعتبار سنجی از تستهای زیر استفاده شد که در ادامه به آن اشاره شده است.
ابتدا تست های مربوط به ساختار و سازگاری ابعادی که توسط نرم افزار قابل انجام است صورت گرفت .به این صورت که
پس از تکمیل مدل از طریق گزینه  Check modelدر نرم افزار به چک ساختار مدل و از طریق گزینه  Units Checkبه چک
سازگاری ابعادی پرداختیم که نتایج صحیح بودن مدل در شکل شماره  1ارائه شده است.
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شکل شماره  :4تست ساختاری مدل

در ادامه از تستهای شرایط حدی استفاده شد .هدف از تست شرایط حدی بررسی معادلات در شرایط ویژه و حدی
میباشد .بعنوان مثال وقتی میزان آگاهی مردم در حالت حدی کمینه (صفر) باشد منطقا میزان نرخ اعتماد باید صفر باشد و یا
وقتی میزان اعتماد در حالت کمینه باشد تعداد کاربران باید صفر گردد که این دو موضوع در نمودار شکل شماره  3مشخص
است .لذا مدل از این نظر نیز معتبر است.

شکل شماره  :4تست شرایط حدی

 -4-6اجرای شبیه سازی و بررسی سیاست های مختلف
بعد از تست مدل بایستی مدل را در حالت پایه شبیه سازی و سپس سیاست های مختلف را بر روی آن پیاده سازی
نمود .نتایج شبیه سازی در مورد رفتار متغیرهای حالت تعداد سرویش دهندگتن ،میزان فرار از مالیات ،میزان اعتماد و آگاهی
مردم در نمودارهای زیر نمایش داده شدهاست.
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Awareness and Trust
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1392 1393
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1388
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شکل شماره  :4رفتار مدل

همانطور که مشخص است ابتدا با افزایش آگاهی دولت ،کارآفرینان و مردم ،تعداد سرویس دهندگان تجارت الکترونیک
افزایش می یابد .با افزایش آگاهی و عملکرد مناسب تجارت الکترونیک و با دریافت مزایایی این تجارت ،اعتماد به این تجارت
افزایش یافته و منجر به رشد بیشتر سرویس تجارت الکترونیک میگردد .با این حال با افزایش سرویس ها ،فرار مالیاتی نیز
شروع شده و افزایش می یابد که این نیز سبب کند شدن رشد گسترش تجارت الکترونیک می شود.
در ادامه به بررسی رفتار مدل بر اساس گزینههای مختلف سیاستی پرداخته میشود .برای این منظور سیاستهای
مختلف زیر با توجه به ساختار مسئله استخراج شد و سپس بر روی مدل به ترتیب اعمال و شبیه سازی گردید.
سیاست اول – فرهنگ سازی :همانطور که از نمودار شکل شماره  11مشخص است فرهنگ سازی منجر به گسترش
تجارت الکترونیک می گردد .این بدان دلیل است که مشکلات فرهنگی و اجتماعی یکی از موانع میباشد با کاهش آن میزان
اعتماد افزایش یافته و با افزای ش اعتماد اگاهی افزایش می یابد و در نتیجه تعداد کاربران افزایش پیدا میکند و با افزایش
تعداد کاربران تعداد سرویس دهندگان افزایش مییابد.

شکل شماره  :14رفتار مدل

سیاست دو – افزایش تبلیغات :همانطور که از نمودار شکل شماره  11مشخص است افزایش تبلیغات منجر به
گسترش تجارت الکترونیک می گردد .این بدان دلیل است که با افزایش تبلیغات میزان اگاهی مردم افزایش مییابد و در
نتیجه تعداد کاربران نیز افزایش پیدا میکند که نتیجتا تعداد سرویس دهندگان نیز ،زیاد خواهد شد.
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شکل شماره  :11رفتار مدل

همانطور که از نتایج مدلسازی مشخص است هار چناد تبلیغاات باعاث افازایش سارویس هاای تجاارت الکترونیاک و
گسترش آن می شود ولی فرهنگ سازی اثر بیشتری دارد .لذا ضمن پیشنهاد به مدیران و صاحبان کسب و کارهاای الکترونیاک
مبنی بر تبلی غات و افزایش آگاهی مردم به سیاست گذاران نیز توصیه می شود برنامه های مشخصی جهت فرهنگ سازی ارائه و
پیاده سازی کنند تا شاهد گسترش بیش از پیش تجارت الکترونیک در ایران باشایم .بعباارت دیگار هار چناد مناساب ساازی
زیرساختهای تجارت الکترونیک و تجهیز به اینترنت پرسرعت و تجهازات  ITمناساب از اقادامات اولیاه و لاازم بارای توساعه
تجارت الکترونیک محسوب میشود ولی چنانچه زیرساختهای اولیه محیا باشد اما چندان اعتماادی باه معاملاات الکترونیکای
وجود نداشته باشد ،استقبال از این حوزه امکان پذیر نیست ،لذت موضوع اعتمادسازی به تجارت الکترونیک یکای از اصالیترین
فاکتورهای موجود در این فضا محسوب می شود که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد .افزایش اعتماد صرفا منتهی به خود کسب و
کارهای وابسته به اینترنت نمیشود و موضاوعات متناوعی همچاون حقاوق معناوی ،جلاوگیری از کلاهبرداریهاای دیجیتاال،
تخصص لازم ارائه خدمت و  ...می تواند تاثیر بسیار بالایی بر اعتماد داشته باشد .به این ترتیب دولت با حمایت از گامهای تجارت
الکترونیک تا حدی میتواند منجر به بهبود وضعیت کنونی این حوزه شود.
 -4بحث و نتیجه گیری
رشد تجارت الکترونیکی به توسعه امکانات این حوزه برای تمام طول زنجیره این کسب وکار نیاز دارد ،به نحوی که
خریداران و فروشندگان بتوانند با دسترسی سریعتر ،آسانتر و ارزانتر به واسطه همافزایی فراگیر ،منفعت لازم و کافی را داشته
باشند و در حمایتی با نگاه بلندمدت از سوی سازمانهای متولی دولتی ،بتوانند در مسیر رشدی پویا قرارگیرند.
رشد تجارت الکترونیک که یک ضرورت می باشد نیازمند تصمیم گیریهای کلان و سیاستگذاری دولت و همچنین
تصمیم گیری های خرد در سطح کسب وکارها و ارائه دهندگان این خدمت و همچنین مردم بعنوان مشتریان می باشد .برای
تصمیم گیری بهتر شناخت پویایی های گسترش تجارت الکترونیک ضروری می باشد که این مقاله با استفاده از رویکرد پویایی
شناسی سیستم ها به تحلیل آن مبتنی بر سوالات تحقیق پرداخت.
در رابطه با سوال اول تحقیق مبنی بر متغیرهای موثر بر گسترش تجارت الکترونیک در ایران؛ متغیرهای آگاهی مردم،
اعتماد ،تعداد سرویس دهندگان ،مشکلات حقوقی ،مشکلات فرهنگی – اجتماعی ،تبلیغات ،تعداد کاربران ،درآمد و هزینه اولیه
احصا شد که متغیر اعتماد ج امعه یکی از موثرترین عوامل دانسته شد و چنانکه از نتایج مدل نیز برآمد این متغیر بعنوان یک
متغیر سیاستی مهم تلقی می شود .در رابطه با سوال دوم تحقیق مبنی بر شناسایی موتورهای رشد و موانع تجارت الکترونیک؛
 8حلقه تقویتی (رشد) شامل حلقه آگاهی و اعتماد ،سرویش دهندگان و فرار مالیاتی و  8حلقه تعادلی (مانع) شامل حلقه موانع
حقوقی و هزینه ها شناسایی شد .در پایان نیز در رابطه با سوال سوم تحقیق مبنی بر شبیه سازی و تحلیل رفتار مدل تجارت
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الکترونیک ؛ در این مقاله بعد از ساخت مدل و اعتبارسنجی آن ،با استفاده از اعمال  2سیاست مختلف و شبیه سازی آن در
مدل ،به تحلیل نتایج پرداخته شد .نتایج مدلسازی نشان داد که تبلیغات و فرهنگ سازی عامل مهمی در گسترش تجارت
الکترونیک هستند و از طرفی مشکلات ق انونی و سو استفاده هایی چون فرار مالیاتی منجر به کند شدن این رشد می شود.
همچنین نتایج مدل نشان داد که هر چند تبلیغات باعث افزایش سرویس های تجارت الکترونیک و گسترش آن میشود ولی
فرهنگ سازی اثر بیشتری دارد.
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سال دوم ،شماره ، 2تابستان .1832

] [10قربانیزاده ،وجه اله ،رودساز ،حبیب ،عباس پور ،جعفر ،)1838( ،فرا تحلیل موانع استقرار دولت الکترونیک در ایران،
فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سال دوم ،شماره  ،3تابستان  ،38صفحات  1تا .38
] [11محمودزاده ،محمود ،قویدل ،صالح ،چاوشی ،سیده فاطمه ،)1831( ،آثار تجارت الکترونیکی در ایران بر اشتغال و بهر ه
وری ،فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ،سال  ،13شماره  ،13بهار  ،1831ص .131 -118
] [12مشایخی ،علینقی ،)1831( ،پویایی شناسی سیستم ها ،انتشارات آریانا ،چاپ اول ،تهران ،ایران.

644

SYSTEMDYNAMIC02_032

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109

 تحلیل موانع به كارگیری تجارت الکترونیکی،)1833( ، محمدعلی، شهریان، حبیب، زارع، امیرهمایون، سرافراز، اصغر،[ م شبکی13]
– 1۹  ص،۹  شماره، سال دوم، کاوش های بازرگانی یزد،) صنایع غذایی استان یزد:در صنایع غذایی ایران (مطالعه موردی
.31
، پاییز، انتشارات الماس البرز، سیستم داینامیک،)1832( ، یحیی. زارع مهرجردی، علی، حاجیغلام سریزدی، منوچهر،[ منطقی14]
.)https://www.researchgate.net/publication/272822890_System_Dynamics(1832
 همایش نقش، موانع و مشکلات فرهنگی استقرار تجارت الکترونیکی در ایران،)1831( ، همت، ویسی، مسعود،[ موحدی15]
.https://www.civilica.com/Paper-ITENGAGE01-ITENGAGE01_048.html ، تهران،فناوری اطلاعات در اشتغال
، تحلیل موانع گسترش تجارت الکترونیک در ایران با روش پویایی شناسی سیستم،)1831( ، وحید،[ نظری قنبرلو16]
https://www.civilica.com/Paper- ، دبیرخانه دایمی کنفرانس، تهران،کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
.INDUSTRIAL01-INDUSTRIAL01_179.html

 تأثیر تجارت های الکترونیکی در پیشرفت صنعت توریسم و،)1831( ، اسدالله، مرادی برنج آباد، اسدالله،[ نوبهار17]
 پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در علوم،)گردشگری (مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماكو
.1831  آذر2۹ ،انسانی و مدیریت
 شناسایی موانع و راهکارهای بکارگیری تجارت،)183۹( ، شهریار، عزیزی، سیدحمید، خدادادحسینی، شعبان،[ الهی18]
.31 – 18  ص،81  شماره،11  دوره،183۹  زمستان، پژوهشنامه بازرگانی، مورد مطالعه شركت ایران خودرو:الکترونیکی
[19] Applegate, L.M., Austin, R.D., and McFarlan, W.F. (2003).Corporate Information Strategy &
Management, International Edition, Sixth edition, McGraw- Hill.
[20] Barlas, y . & y asarcan. (2006). Goal Setting Evaluation, Learning and Revision. A dynamic
Modeling Approach. Eveluation and Program Planning Vol. 29. No. 1. pp. 79-87.
[21] Barlas, y . & y asarcan. (2006). Goal Setting Evaluation, Learning and Revision. A dynamic
Modeling Approach. Eveluation and Program Planning Vol. 29. No. 1. pp. 79-87.
[22] Chen, Qingyi, Zhang, Ning, (2015), Does E-Commerce Provide a Sustained Competitive
Advantage? An Investigation of Survival and Sustainability in Growth-Oriented
Enterprises, Sustainability 2015, 7, 1411-1428; doi:10.3390/su7021411.
[23] Ghorbani, Ali, Bakhtazmay Bonab, Mohammad, (2013), Globalization and the Role of ECommerce in Its Expansion, Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(1)78-82,
2013.
[24] Haji Gholam Saryazdi, A., Ghavidel, M. (2018). The Waste Management in a Wire and Cable
Company through System Dynamics Approach, International Journal of Quality &
Reliability Management, Vol. 35, Issue 7, https://doi.org/10.1108/IJQRM-05-2017-0102.
[25] Totonchi, Jalil, Manshady, Kholamreza, (2012), Relationship between Globalization and ECommerce, International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning,
Vol. 2, No. 1, February 2012.
[26] Valarezo, Angel, Teodosio Pérez-Amaral, Teresa Garín-Muñoz, Iñigo Herguera García, Rafael
López, (2018), Drivers and barriers to cross-border e-commerce: Evidence from Spanish
individual behavior, Telecommunications Policy, Volume 42, Issue 6, 2018, Pages 464-473.
[27] Valmohammadi, Changiz, Dashti, Shahrbanoo, (2016), Using interpretive structural modeling
and fuzzy analytical process to identify and prioritize the interactive barriers of ecommerce implementation, Information & Management, Volume 53, Issue 2, 2016.
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تحلیل نقش بازایابی و تبلیغات در صنعت بازی های موبایلی با استفاده از رویکرد
سیستم دینامیک
محمدرضا پارسانژاد ،*،1رامین طالبی ،2حسام الدین مطاعی ،3سید مرتضی سید

صالحی7

دانشگاه علم و صنعت ایران،
دانشگاه علم و صنعت ایرانtalebi_r@pgre.iust.ac.ir ،
دانشگاه علم و صنعت ایرانhesammotaei@yahoo.com ،
دانشگاه علم و صنعت ایرانsayedmortezas@gmail.com ،
parsanejad@iust.ac.ir

چکیده
صنعت بازی ،صنعتی سرشار از درآمد و فرصت های فراوان اقتصادی است که هر روز بر جذابیت آن افزوده می شود .این
صنعت فقط در ایالات متحده آمریکا ،در سال  ۵.۹ ،۷۰۰۲بیلیون دلار ،در سال  ...۲ ،۷۰۰۲بیلیون دلار و در سال ،۷۰.۰
 ۷۹..بیلیون دلار گردش مالی داشته است .این میزان درآمد صنعت بازی به عنوان یکی از عناصر اصلی و نوین صنایع
خلاق ،حدود  ۹برابر درآمد جهانی موسیقی(  ...۹میلیارد در  ،)۷۰..بالاتر از کتاب های فروخته شده ( ۵.۹میلیارد دلار
در  )۷۰..و نزدیک به درآمد حاصل از فیلم( ۲۹میلیارد دلار) است .این حجم از جذابیت برای صنعت بازی سبب افزایش
روز افزون رقابت و پیشرفت روز افزون در این صنعت شده ،پیشرفت بی وقفه ی توام با تغییرات مدام در این صنعت نیاز ما
به تحلیلی کارآمد و پویا برای این محیط پیجیده نمایان می سازد در این مقاله ما به کمک پویایی شناسی سیستم ها ،و با
شناسایی تعدادی از متغیرهای کلیدی صنعت ،قصد داریم اثر قیمت گذاری مختلف ،بازاریابی ،تبلیغات و چرخش دهان به
دهان را بر جذابیت محصول و متعاقب آن بر میزان نصب یک بازی و و تاثیر آن بر سود یک بنگاه اقتصادی فعال در این
صنعت مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم .مدل دینامیکی طراحی شده در این مقاله مبتنی بر داده های میدانی در ایران
بوده و پس از تحلیل مدل و آنالیز حساسیت به این نتیجه می رسیم که به کمک استراتژی های گوناگونی می توانیم کسب
و کار در حوزه ی بازی های موبایلی را توسعه دهیم چه با برنامه ریزی برای ورود به بازارهای بزرگتر با جمعیت فعال
بیشتر ،چه با تمرکز بر کیفیت و ویژگی های جنبی محصول که هر دو تاثیر قابل ملاحظه ای بر سود و تعداد نصب و نظرات
مثبت کاربران خواهند داشت.
واژههای كلیدی :صنعت بازی های موبایلی  ،بازایابی دهان به دهان ،پویایی های سیستم ،قیمت گذاری

 -1مقدمه
بنا بر گزارش رسمی بنیاد بازی های دیجیتال در سال ،.9۵.تعداد بازیکن های موبایلی  ۷۹میلیون  ۲۰۰هزار نفر می
باشد که در این بین  ..درصد از آن خریدار بازی های موبایلی می باشند به عبارتی حاضر به پرداخت درون برنامه ای یا پرداخت
 .و * استادیار دانشکده مهندسی پیشرفت ،دانشگاه علم و صنعت ایران
 ۷دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع -سیستم های کلان ،دانشگاه علم و صنعت ایران
 9دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع -سیستم های کلان ،دانشگاه علم و صنعت ایران
 ۹دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع -سیستم های کلان ،دانشگاه علم و صنعت ایران
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حق عضویت یا هزینه های اولیه برای بازی می باشند  ۹۵از مخاطبان بازی های موبایلی ،مخاطب بازی های انلاین و همچنین
 ۲۵درصد از مخاطبان بازی های موبایلی بازی های افلاین بهره می برند .درامد بازار بازی های موبایلی  ۷۷۵،میلیارد  ۹۰۰میلیون
تومان گزارش شده است،که متوسط پرداخت بازیکنان بازی های رایانه ای در سال  ۲۵هزار تومان می باشد .همچنین بازیکنان
بازی های کامپیوتری به طور متوسط روزانه ۲9دقیقه از وقت خود را صرف انجام بازی های موبایلی می کنند ،امار مذکور نشان
از صنعت با پتانسیل رشد بالا را می دهد .صنعت بازی های موبایلی ،امروزه با انواع تغییرات در زیرساختار ،محتوا مواجه می
باشد .شاید بیشتر از هر صنعتی مخاطبانش با انتخاب و علایق کوناگون مواجه می باشند پاسخ به این فراوانی ها ،امروزه شاید
مهمترین چالش شرکت های فعال این صنعت می باشد پاسخی که می بایستی در زمان و هزینه ی مناسب داده شود .درصنعتی
که هر روز مخاطب آن در تماس با انواع نواوری و ارزش های جدید می باشند ،داشتن یک استراتژی کارا در ایجاد و حفظ یک
رابطه ی سودمند با مشتری از حیاتی ترین کارها ،برای بقا در این صنعت می باشد.
برای دستیابی به این مهم نیاز به تبیین و به کارگیری تعدادی از متغیرهای کلیدی برای تحلیل هر چه بیشتر این وضعیت
می باشیم .شاید در واقعیت تعداد این متغیرها بسیار فراوان باشند ،چنانچه این صنعت رو به صورت سیستم در نظر بگیریم با
شناخت تعداد معدودی از متغیرهایی که بیشترین تاثیر را بر سیستم دارند ،می توانیم رفتار سیستم را تحیلی کنیم
در این مقاله ما از مفاهیم بازارایابی دهان به دهان ،تبلیغات ،جذابیت ،درآمد و سود برای تحلیل هر چه بهتر عملکرد بنگاه
اقتصادی بهره برده ایم .رویکرد ما در استفاده از کارکرد بازایابی دهان به دهان در مدل ،معطوف به ضریبی از نظرات کاربران بازی
در شبکه های اجتماعی و مراکز دریافت نسخه های نصبی بازی می باشد با توجه به نیاز بررسی بازی هایی با سطوح مختلف
نصب و پایین آوردن سطح خطا ما در نمونه گیری از مراکز دانلود بازی های موبایلی ،بازی هایی با انواع سطوح دانلود را در نظر
گرفتیم .در بخش های بعد به ترتیب مبانی نظری و پیشینه تحقیق ،سپس مدلسازی و نمودار علی معلولی ،و نمودار انباشت
جریان و در انتها تحلیل حساسیت و نتایج تحقیق تشریح خواهد شد.
 -2مبانی نظری و پیشنه تحقیق
امروزه ،نقش و اهمیت استراتژی های بازاریابی در موفقیت یا شکست سازمان ها و محصولات آن ها بر همگان آشکار است.
استراتژی های بازاریابی در تعامل سازمان با محیط(به خصوص مشـتریان) نقش اصلی را ایفا می کنند .بازاریابی و استراتژی های
بازاریابی در طول تاریخ حیات خود به شـدت متأثر از فناوری های اعصار خود بوده اند .با ظهور دستگاه چاپ ،رادیو ،تلویزیون،
کامپیوتر و غیـره ،بازاریابی نیز ضمن ایفای نقش های خاص خود ،سعی کرده تا از آن برای اهداف خود استفاده کند[.].
وو و همکارانش در سال  ۷۰.۰به مدلسازی ریسک نوآوری در فنآوری برای یک تیم کارآفرینی با استفاده ازپویایی های
سیستم پرداختند .آنها در این پژوهش مسئله نوآوری در فنآوری مبتنی بر ریسک تصمیم گیری ازنقطه نظر تیم کارآفرینی را
موردتوجه قراردادند و به تفاوت های بین مسئله تصمیم گیری تیم کارآفرینی و تصمیم گیری های فردی سنتی که در آن
تصمیمات به طور عمده توسط ریسک پذیری و ارزش ادراکات تصمیم گیرنده و اولویت بندی ریسک تحت تأثیر قرار میگیرد،
پرداختند .آنها یک چارچوب مدل سازی برای یک مسئله جدید ایجاد کردند و سپس با استفاده از پویایی های سیستم اقدام به
مدلسازی این مسئله مبتنی بر علت و معلول نمودند[۷].
بازاریابی و تبلیغات ویروسی به تکنیک های بازاریابی ای اطلاق میشـوند کـه از شـبکه هـای اجتماعی موجود برای افزایش آگاهی
در خصوص برند یـا اهـداف دیگـر شـرکت ماننـد افـزایش فروش از طریق فرایندهای ویروسی استفاده میکنند ،مانند روش
انتشـار ویـروس در کـامپیوتر و انسان .در این تحقیق برای شناسایی و تعیین اهمیت عوامل مـؤثر در انتشـار تبلیـغ ویروسـی
در حوزة نرم افزارهای کاربردی تلفن همراه ،با مراجعه به پیشینة مطالعات انجام شده و مـرور مبـانی نظری در این زمینه ،مشخص
شـد پژوهشـگرانی ماننـد دابـل] ،[9ورندل] ،[۹ویدمن] ،[۹بیونگین] ،[.به بررسی عوامل مؤثر بـر موفقیـت بازاریـابی پرداختـه
انـد و عـواملی همچون سرعت پیام ،جذابیت پیام ،ویژگیهـای محصـولات ،ویژگـی هـای انتشـار ،کانـالهـای اطلاعاتی و ...را از
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جمله عوامل مؤثر بر انتشار تبلیغ ویروسـی شناسـایی کـرده انـد .بـا توجـه بـه رهیافت های الکترونیکی نوین ،نگاه ها به بازاریابی
ویروسی به صورت گسـترده ای رو بـه افـزایش است و توجه محققان دانشگاهی و علاقه مندان تجارت را به خود جلب کرده
است؛ با وجود ایـن ،دربارة چگونگی طراحی استراتژی موفق برای بازاریابی ویروسی و عـواملی کـه در ایـن موفقیـت دخیل
هستند ،ادبیات و نوشته های کمی وجود دارد .بازاریابی دهان به دهان شخصی ،ابزار تبلیغی قدرتمنـد و منبـع اطلاعـاتی مهـم
و تأثیرگـذار بـر نگرش ها و رفتار خرید مصرف کننده اسـت .بـه گفتـة مـککللـن ،در سـال ۷۰۰۵شـرکتهـای آمریکایی
۲/.میلیون دلار صرف بازاریابی دهان به دهان و تبلیغات توصـیه ای خـود کـرده انـد و قصد دارند آن را به 9میلیون دلار تا سال
۷۰.9برسانند] .[۲نخستین بار ویلیام وایت ،حدود  ۹۰سال پیش عبارت بازاریـابی دهـان بـه دهـان را طـی مطالعـة کلاسـیک
بازاریابی در مجلة فورچون مطرح کرد  .قدرت تأثیرگذاری توصیة دیگـران از سه عامل کلیدی نشئت میگیرد :اول ،چگونگی
ارتباطات اسـت کـه عامـل مهمـی در بازاریـابی دهان به دهان به شمار می رود؛ بسیاری از بحث هایی که با خانواده یا دوستان
صورت میگیرد بـه حمایت از آن ها در بروز رفتارهای خاصی می انجامد .دوم ،بر خلاف جریان ارتباطات یک طرفه مثل آگهی
های بازرگانی ،بازاریابی دهان به دهان شخصی ،جریان دوطرفه ای را به خدمت مـیگیـرد .قدرت جریان ارتباطی دوطرفه از این
واقعیت نشئت میگیرد که فرد میتواند بپرسد ،توضـیحاتی دریافت کند و نتایج سودمند را پیگیری نماید .سوم ،بازاریابی دهان به
دهان شخصی ،از ویژگـی تجربة نیابتی برخوردار است ،یعنی افرادی که دربارة محصولات و خـدمات بـا یکـدیگر صـحبت می
کنند ،خود آن محصول یا خدمت را تجربه کرده اند[۲].
شرکت هایی از جمله یاهو و هات میل ،این روش را به کار می برند .آنهـا از طریـق پیـام هـایی در برنامه های پست
الکترونیک ،برای خود تبلیغ می کنند .در این روش ،هـر نامـه ای کـه از خـدمات پست الکترونیک این شرکت ها صادر می شود،
حاوی پیام تبلیغاتی مختصر و مفیدی است؛ یعنـی به تعداد نامه هایی که مردم با استفاده از خدمات آنها بین هم مبادله می
کنند ،این پیـام هـا توزیـع می شود .از آنجا که پیام ها بدون فعالیت و دخالت مستقیم این شرکت هـا توزیـع شـده و در تمـام
مکاتبات ،بین ا فرادی که نشانی الکترونیک خود را از این شرکت گرفته اند ،منتشر میشود ،به این شیوة بازاریابی "ویروسی
راهبردی" میگویند[۵].
بازاریابی ویروسی یک هدف نیست ،بلکه بخشی از استراتژی جامع بازاریابی شرکت است .در واقع اگر هدف عمدة فعالیت
های پست الکترونیک ،ایجاد نام و نشان تجاری است ،بـرای تحقـق آن میتوان از بازاریابی ویروسی استفاده کرد].[.۰
عطسه کنندگان عامل اصلی انتشار ویروس هستند .این افراد مزیت هایی را که در محصول یا خدمت جدیدی می بیننـد،
برای همکاران ،دوستان و آشنایان خود بازگو می کنند .هر بازاری عطسه کننـدگان معـدودی دارد .اغلب آن ها از دستة تطبیق
پذیران اولیه هستند .یافتن انگیزه و ایجاد آن در این افراد بـرای پخـش ایدة ویروسی ،گام حیاتی است].[..
کوچ و بنلین بیان داشتند که بازاریابی ویروسی به معنای انتشار اطلاعات دربارة خدمات و محصولات خاص در شبکه های
مجازی و اینترنتی ،به منظور راهنمایی دوستان و افرادی است که وجوه مشترکی دارند] .[.۷بازاریابی ویروسـی در محـیط
آنلایـن صورت میگیرد ،در این نوع بازاریابی ،ارجاع به پیـام هـای ارسـالی از سـوی بازاریابـان بـه افـراد دریافت کننده بستگی
دارد و چنانچه انگیزه ای در آن ها ایجاد نشود ،می تواند بازاریابی ویروسی را از بین ببرد.
در اصـل بـرای توصیف موفقیت در بازاریابی ویروسی ،میتوان این نوع بازاریابی را به دو بخش یا گام دسته بندی کرد]:[.9
گـام نخسـت بـه تمرکـز شـرکت در سـاخت و ایجـاد بازاریابی دهان به دهان و پیام ها اشاره دارد که به آن عطسه نیـز
مـیگوینـد .در ایـن گـام پیـام ساخته شده از سوی بازاریابان در شبکه های اجتماعی برای جامعة هدف ارسال مـی شـود].۹،.۹
و  . [..در گام دوم شـرکت هـا بـه دنبـال راه اندازی کمپین های تبلیغاتی در ارتباطات بین فردی در شبکه های اجتماعی
هستند .هنگامی که مشتریان و جامعة هدف پیامی را برای دوستان دیگر منتقل می کنند؛ به این معناست که شـرکت در بازاریابی
ویروسی توانسته است این دو گام را با موفقیت طی کنـد .در این بین به نظر می رسد پیام ارسالی باید شامل ویژگی هایی باشد
که افراد را برای ارجاع پیام ها به سایر بخش ها تشویق کند .محققـان معتقدنـد کـه بازاریابی ویروسی نوعی استراتژی تبلیغاتی
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برای بهبود ن فوذ و افـزایش اثربخشـی در روابـط بـین فردی و دهان به دهان است که موجب بهبود جایگاه محصولات و خدمات
در بازار هدف خواهـد شد] .[.۲از دید لانگ و وانگ] [.۲پیام تبلیغاتی با ویژگی های ویروسی هنگامی بسیار اثربخش است که
از چند ویژگی برخوردار باشد؛ نخسـتین ویژگـی مح تـوای پیـام است .به بیان دیگر ،پیام صادرشده از عبارت ساده ،دقیق و
تحریک کنندة حس کنجکاوی تشکیل شده باشد .دوم اینکه سرعت انتقال پیام زیاد باشد ،به ایـن معنـا کـه شـرکت هـا از ایـن
طریـق محصولات و خدمات خود را معرفی کنند و پیام تازگی لازم را داشته باشد .سوم ،فرستندة پیام در بازارهای رقابتی دارای
اعتبار بوده و از سوی دیگر ،شهرت لازم در زمینة فعالیت های اجتمـاعی و اخلاقی را داشته باشد .بنابراین نمیتوان از مزیت های
بازاریابی ویروسی بـه غیـر از داشـتن ایـن شرایط به نحو احسن استفاده کرد.
 -3روش شناسی تحقیق
در تحقیق حاضر پس از بررسی گزارشات موجود ،مقالات داخلی و خارجی و کتب مرجع و مدل های سیستمی مرتبط
متغیر های اولیه مساله شناخته شدند در این تحقیق و سپس به کمک رویکرد پویایی سیستم،حلقه های علت و معمولی اولیه
ترسیم گشتند سپس به کمک نرم افزار ونسیم نمودار علت و معلول نهایی ،مدلسازی گردید با بهرهگیری از شبیه سازی رفتار
متغیر ها در طول زمان شبیه سازی گردید.
با وجود مطالعات فراوان در زمینهی سیستم داینامیک ،هیچگونه دستورالعمل آمادهای مبنی بر مدلسازی سیستمها
وجود ندارد ،با این حال فرآیند و مراحل منظمی وجود دارد که در مدل سازی باید از آن تبعیت کرد که به شرح زیر میباشد:
گام  -.تعرف مسأله :در این مرحله باید بررسی شود بیشترین نگرانی در مورد چه موضوعی است و چه متغیرهایی در
بوجود آوردن این رفتار تاثیرگذارند.
گام  -۷دوین فرضیه دینامیکی :فرضیهی دینامیک ،نظریهای دربارهی چگونگی به وجود آمدن مسأله است و با تمرکز
بر روی ساختارهای مشخص ،امکان مدلسازی سیستم را فراهم میکند.
گام  -9تدوین مدل شبیهسازی :در این مرحله جهت شناخت و تبیین بهتر ارتباط میان سیستم و زیر سیستمهای مورد
مطالعه ،مسأله به صورت روابط علت و معلولی ترسیم میگردد.
گام  -۹آزمون :در این گام ،هر معادله باید از نظر سازگاری در ابعاد ،چک شود و حساسیت رفتار مدل و سیاستهای
توصیه شده ،نسبت به عدم اطمینان در فرضیات بررسی گردد.
گام  -۹طراحی و ارزیابی سیاستها :پس از آن که نسبت به ساختار و رفتار مدل اطمینان حاصل گردید ،می توان از مدل
برای طراحی و ارزیابی سیاستهای بهبود استفاده کرد[.۵].
 -7مدلسازی و بررسی و تحلیل داده داده ها
برای درک و بررسی بهتر رابطه بین متغیرها ،مدل های علت و معلولی ترسیم شده است و روایط بین متغیرها شرح داده
شده است.
 -1-7نمودار علت و معلولی جذابیت محصول و آگاهی

در این بخش ما با مراجعه به مراکز دریافت انلاین بازی های دیجیتالی موبایلی و با دقت در میزان دانلود و نظرات به وجود
رابطه ای معنادار پی می بریم ما در این مقاله ضریبی از نظرات کاربران نسبت به نسخه یک بازی را به صورت متغیر تبلیغات
دهان به دهان در نظر می گیریم چرا که فرد ی که با دریافت نسخه بازی و تعامل حداقلی با آن حاضر به اشتراک نظر در رابطه
آن می پردازد بیشترین پتانسیل انتقال نظرات و معرفی بازی به دیگران را دارد از سمت دیگر ما یک متغیری به نام آگاهی از
محصول تعریف نمودیم این آگاهی از محصول ،ترکیبی از تبلیغات دهان به دهان و سایر تبلیغات می باشد که این آگاهی مستقیما
بر جذابیت محصول ما تاثیر دارد .به عبارتی آگاهی از محصول و جذابیت آن یک ارتباط مستقیم با هم دارند هر آن چه آگاهی
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ما بار مثبت یا بار منفی آن بیشتر باشد جذابیت محصول ما ( بازی دیجیتالی موبایلی ) بیشتر یا کمتر خواهد شد از دیگر عناصر
این زیر سیستم بازیکنان فعال بازی های دیجیتالی موبایلی می باشند که بنا بر گزارش های رسمی بنیاد ملی بازی ها در حال
حاضر  ۷۹میلیون و  ۲۰۰هزار بازیکن فعال در ایران موجود می باشد که ترکیب آن با جذابیت محصول بر نرخ دانلود بازی
دیجیتالی موب ایلی اثر می گذارد در انتها با توجه به اینکه در ابتدا ما در درامدی نداریم که از آن برای تبلغات استفاده کنیم یک
متغیر هزینه های اولیه تبلیغات در نظر می گیریم.

شکل  .1نمودار علت ومعلولی جذابیت محصول و آگاهی

-2-7نمودار علت و معلولی سود وهزینه
در این سیستم ما به تجزیه و تحلیل گردش مالی در صنعت می پردازیم و در آن هزینه واحد ،قیمت واحد ،بودجه تبلیغات،
سود ماهیانه سود تجمعی ،هزینه ثابت ،تعداد نصب گنجانده شده است  .در این سیستم ما یک بخشی به نام بودجه تبلیغات
نسبت به سود داریم که در آن ما بخشی از سودمان را برای تبلیغات تخصیص می دهیم در این مدل ما درصدی از سودمان را
با مشورت با خبرگان صنعت به بودجه تبلیغاتی تخصیص می دهیم .همچنین برای محاسبه سود ابتدا قیمت را از سود کم می
کنیم سپس در ضریبی از تعداد نصب کنندگان عدد حاصله ضرب می کنیم از آن جایی همه ی افرادی که نسخه های بازی ما
را دریافت می کنند هزینه ای پرداخت نمی کنند از این رو درصد از آن را با با استناد به گزارشات سالیانه بنیاد ملی بازی ها
استخراج و در مدل اعمال گردیده است .در این مدل نرخ سود ماهیانه ی ما به طور مستقیم معطوف به سه فاکتور میزان نصب،
هزینه و قیمت واحد می باشد به گونه ای که با افزایش نصب و قیمت واحد و کاهش هزینه ،افزایش سود خواهیم داشت.
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شکل  .2نمودار علت و معلولی سود و هزینه

 -3-7نمودار یکپارچه انباشت و جریان مدل
پس از تعیین مرزهای مدل و چارچوب کلی آن و تعیین روابط بین متغیرهای کلیدی در قالب حلقه های علت و معلولی
باید صورت بندی مدل با استفاده از نمودارهای انباشت و جریان شود و روابط ریاضی بین متغیرها نیز تعیین شود [ ۷۰ ].برای
درک بهتر رفتار سیستم لازم است روابط بین متغیرها تدوین شده و مقدار متغییرها در طول زمان شبیه سازی شوند.جهت انجام
اینکار لازم است که نمودار انباشت و جریان طراحی شوند ،نمودار انباشت و جریان که بر اساس مدل علت_معلولی طراحی شده
است به شکل زیر است

شکل  .3نمودار انباشت و جریان مدل
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 -7-7نتایج حاصل از شبیه سازی

حال برای درک هر چه بهتر رفتار سیستم بهتر است روی متغیرهای ثابت مدل در فرایند شبیه سازی ،تحلیل حساسیت
صورت بگیرد از جمله متغیر های ثابت ما همان درصدی از سودمان می باشد که برای بودجه ی تبلیغاتیمان تخصیص می دهیم،
که برابر با مقدار  .۰درصد می باشد متغیر بعدی ما کیفیت می باشد که می توانیم سطوح مختلفی از کیفیت را تعریف و نتایج
آن را روی متغیرهای کلیدی مدل مشاهده کنیم و در انتهای بازیکن های فعال می باشند حال رو این مقدار حالت های مختلف
را شبیه سازی و نتایج آن را تحلیل می کنیم.
ابتدا می بایستی مدل را با پیش فرض های موجود در مدل یک بار اجرا کنیم و خروجی آن را ارزیابی کنیم پیش فرض
های مدل ما عبارتند از  ۷۹۲۰۰۰۰۰هزار نفر ] ، [ ۷.بودجه تبلیغات نسبت به سود را  .۰درصد در نظر می گیریم و مبلغی
به ارزش ده میلیون تومان را به عنوان مقدار اولیه متغیر سطح سود در نظر می گیریم این مقدار اولیه رو با توجه به اینکه
بودجه تبلیغاتی ما از حاصلضرب سود در بودجه تبلیغات نسبت به سود محاسبه می شود اعمال می گردد و همان هزینه ای است
که می بایستی برای معرفی اولیه محصول صورت بگیرید .پس از تنظیم پیش فرض ها با اجرای مدل نتایج زیر حاصل می شود.
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با توجه به اجرای مدل ،همانگونه که مشاهده می شود رابطه ی شاهد یک تناسب معناداری میان نظرات و تعداد نصب
وجود دارد که در دنیای واقعی هم این حقیقت صادق است از طرفی با افزایش کامنت ،تبلیغات دهان به دهان هم به تناسب آن
و در نتیجه آگاهی از محصول (بازی دیجتال موبایلی ) و در نهایت جذابیت محصول افزایش می یابد با افزایش جذابیت هم ما
افزایش مجداد تعداد نصب داریم .و این بیانگر وجود یک حلقه تقویت شونده در مدل ما می باشد.
پس از اجرای اولیه مدل نوبت به تحلیل حساسیت روبدین منظور روی ابتدای روی بازیکن های فعال بازی ،تحلیل
حساسیت انجام می دهیم .حالت پایه ما بیست و چهار میلیون و هفتصد هزار نفر می باشد ما می توانیم استراتژی های مختلف
را امتحان کنیم برای مثال سرمایه گذاری روی محصول و ورود به بازار منطقه یا شرق آسیا ،اروپا و ....به عبارتی افزایش تعداد
بازیکن های فعال و به کمک مدل می توانیم تاثیر این افزایش را به شرح زیر روی متغیرهای مسئله مشاهده کنیم :
بدین ترتیب ما در زمانی که سی ،چهل و پنج ،هفتاد میلیون بازیکن فعال داشته باشیم روی متغیرهای کلید مسئله
انالیز حساسیت انجام داده نتایج به شکل زیر می باشند
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همان گونه که مشاهده می شود با افزایش بازیک نان فعال به ترتیب نصب و نظرات و سود ماهیانه ما همان گونه که در
نمودار ها مشخص است روند افزایشی دارد به گونه ای که چنانچه بازار های هدف ما از سطح بازار ایران فراتر برود و یک برنامه
ریزی مناسب صورت بگیرد می توانیم سطح سود خود را به طور قابل ملاحظه ای افزایش دهیم همان گونه در نمودارها مشخص
می باشد با افزایش دو برابری در سطح بازکنان فعال سود ماهیانه ی شرکت نزدیک به سه برابر افزایش پیدا می کند که رقم قابل
توجهی می باشد حال می توانیم کیفیت را در سطوح مختلف در نظر بگیریم و اثرات افزایش سطح کیفیت را بر سایر متغیرها را
بررسی کنیم که به شرح زیر می باشد :
Install

Comment

Profit Per Month
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 نتیجه گیری و پیشنهادات-4
بر اساس نتایج بدست آمده از شبیه سازی مدل طراحی شده در بخش های قبل به این نتیجه می رسیم که به کمک
استراتژی های گوناگونی می توانیم کسب و کار در حوزه ی بازی های موبایلی را توسعه دهیم چه با برنامه ریزی برای ورود به
 چه با تمرکز بر کیفیت و ویژگی های جنبی محصول که هر دو تاثیر قابل ملاحظه ای بر،بازارهای بزرگتر با جمعیت فعال بیشتر
 در بازی های مختلف با تغییر در سطوح کیفیت و جمعیت فعال،سود و تعداد نصب و نظرات مثبت کاربران خواهند داشت
مشاهده شد که میزان اثرگذاری عامل جمعیت فعال نسبت به کیفیت در میزان افزایش تعداد نصب و نظرات کاربران و سود به
 درصدی در سطح کیفیت ارائه شده تغییرات محسوسی در افزایش.۰ مراتب ییشتر است به گونه ای که برای مثال با افزایش
 نفر میزان نصب و نظرات۷۲.۲۰۰۰۰ میزان نصب مشاهده نشد اما با همین مقدار افزایش در جمعیت فعال یعنی در نظر گرفتن
 پیشنهاد، اما برای مدیریت هر چه بیشتر ریسک تصمیم گیری. درصد کیفیت بود.۰ کاربران و سود به مراتب بیشتر از افزایش
می شود در استراتژی های شرکت یک رویکرد تلفیقی به توسعه داشته باشیم و گام های متوازن در بهبود کیفیت محصول و
 از طرف دیگر پیشنهاد می شود از جنبه های دیگر.برنامه ریزی برای ورود به بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای داشته باشیم
توسعه کسب و کار که شاید در این مقاله کمتر به آن پرداخته شد غافل نباشیم مانند خلاقیت و نوآوری در طراحی بازی که
.سرمایه گذاری مناسب روی آن و تشکیل تیم های درون سازمانی تحقیق و توسعه می تواند این امر را تسهیل کند
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تراژدی منابع مشترک در استفاده از منابع آب های زیر زمینی در بخش کشاورزی
(مطالعه موردی کشور ایران)
مهدی مقدم منش

* ،1

moghadam_manesh@yahoo.com

چکیده
در حال حاضر بسیاری از کشورها از جمله ایران در وضعیت تنش آبی بسیار بالا قرار دارند ،به این معنا که بیش از  88درصد
از آبهای مصرفی از آب های زیر زمینی برداشت می شود .بر اساس آمار موجود ،بخش کشاورزی مسؤول مصرف بیش از 48
درصد از آبهای مصرفی در ایران می باشد .تا به امروز تقاضای در حال افزایش آب در بخش کشاورزی با استخراج از منابع
آبهای زیر زمینی تامین شده است .طی دهه های اخیر تعداد چاه ها بصورت تصاعدی افزایش و طبیعتا موجودی ذخایر آبهای
زیر زمینی نیز تصاعدی کاهش یافته است .ناگفته پیداست که این روند نمی تواند برای مدتی طولانی پایدار بماند و تصمیم
گیران می بایست اقداماتی عاجل و موثر برای مدیریت آن بیندیشند .هدف اصلی این مطالعه یافتن ریشه اصلی این مشکل
بوده و به ارزیابی راه حل های پیشنهادی برای مقابله با این مساله می پردازد .مدل ارائه شده این مقاله بر اساس نظریه
"تراژدی منابع مشترک" است و در آن توضیح داده می شود که چگونه تلاش کشاورزان برای حداکثر کردن منافع خود
تبدیل به تهدیدی جدی برای پایداری منابع آب های زیر زمینی شده است .در ادامه ،از مدل برای ارزیابی استراتژیهای
مختلف جهت مدیریت آبهای زیر زمینی استفاده خواهد شد که برای این منظور از "تحلیل شکاف" استفاده شده است .در
پایان نتایج ذیل به دست آمده اند )1( :بازدهی آبیاری یک نقطه اهرمی است و با افزایش بازدهی از  98درصد به  94درصد
می توان به طور قابل توجهی این مشکل را درمان نمود ،لذا دولت می بایست تمرکز خود را بر روی بهبود بازدهی آبیاری
بگذارد ،البته به طور همزمان می بایست برای کنترل اثر ارتجاعی از افزایش زمینهای زیر کشت و افزایش زمینهای زیرکشت
محصولات با مصرف آب بالا جلوگیری شود ( )2هیچ راه حلی به تنهایی برای حل این معضل وجود ندارد و می بایست اقدامات
متنوعی به صورت همزمان انجام گیرد.

واژههای کلیدی :آبهای زیر زمینی ،کشاورزی ،پویایی سیستم ،اثر ارتجاعی ،تراژدی منابع مشترکPHAPI ،

مقدمه
در حال حاضر  73کشور از جمله ایران ایران در وضعیت تنش آبی بسیار بالا آبی 2قرار دارند به این معنا که بیش از 88
درصد از مصارف آب در بخش کشاورزی ،خانگی ،و صنعتی از منابع آبهای زیر زمینی تامین می شود .بحران آب چنان جدی

1و * دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم دینامیک در اروپا ())European Master in System Dynamics (EMSD
extremely high level of water stress
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ست که کوفی عنان رئیس پیشین سازمان ملل معتقد ست که "در آینده رقابت شدید برای آب شیرین می تواند علت درگیری
و جنگ شود"1؛ همچنین تحقیقات مجمع جهانی اقتصاد در سال  22812نشان می دهد که در ده سال آینده خطر شماره
یکی که جهان را تهدید می کند بحران آب است و بحران شماره چهار نیز غذا ست که آن نیز ریشه در مشکل آب دارد .7یکی
از مقصران اصلی مصرف بیش از اندازه آب در ایران ،بخش کشاورزی است .در ادامه ابتدا در مورد مصرف آب و بخش کشاورزی
در ایران توضیحاتی داده خواهد شد .سپس مساله مورد تحقیق مطرح شده و با بیان یک فرضیه دینامیکی تلاش خواهیم کرد
توضیحی برای آن مشکل ارائه دهیم .در انتها نیز با استفاده از فرضیه دینامیکی مطرح شده به بررسی راه حل های پیشنهادی
خواهیم پرداخت.
نگاهی اجمالی به مصرف آب در ایران
بر اساس گزارش سازمان فاو ( )FAOدر سال  2884بیش از  48درصد از آب مصرفی در ایران در بخش کشاورزی مصرف
می شود و  43درصد از مجموع آب مصرفی در ایران از برداشت آب های زیر زمینی می باشد ] .[27در حقیقت بنابر گزارش
تهیه شده در دانشگاه استنفورد در سال  2812توسط مسگران و همکاران ] ،[12ایران به عنوان یکی از مناطق خشک در دنیا
با بارندگی ناچیز محسوب می شود که بیشتر مناطق (بیش از  38درصد) آن خشک و در حدود  24درصد آن نیمه خشک
است .علاوه بر میزان کم بارش ،ایران با مشکل محل بارش ( )spatialو زمان بارش ( )temporalمواجه است .به این معنا که
تنها  24درصد از بارش در دشت ها و مابقی ( 34درصد) در ارتفاعات و کوهستان ها اتفاق می افتد .همچنین  34درصد بارش
در فصول سرد سال می باشد که امکان کشاورزی وجود ندارد ،و در تابستان و فصول گرم که مناسب برای کشاورزی است میزان
بارش بسیار کم است .لذا جای شگفتی نیست که تنها  11درصد از محصولات کشاورزی در ایران بصورت دیم ( )rain-fedاست
(در حالی که این رقم  28درصد برای متوسط جهانی می باشد) و بخش عمده کشاورزی در ایران بصورت کشت آبی ()irrigated

است .با این وجود آب های سطحی تنها می توانند  78درصد آب مورد نیاز برای این حجم کشت آبی را تامین کنند و 22
درصد مابقی از آب های زیر زمینی برداشت می شود .به همین دلیل بخش کشاورزی مسئول بیش از  48درصد از مصرف آب
های زیر زمینی در ایران می باشد ].[27
ویژگی مهم دیگر مصرف آب در بخش کشاورزی این است که دولت ایران برای حمایت کشاورزان و کاهش قیمت تمام
شده محصولا ت ،انرژی و آب را با سوبسید بالا و قیمت ناچیز در اختیار کشاورزان قرار می دهد که این مساله باعث شده است
که انگیزه کافی برای افزایش بهره وری و بازدهی وجود نداشته باشه" .الگوی نامناسب کشت" و "بازدهی پایین آبیاری" سبب
شده است بازدهی بخش کشاورزی در حدود  78درصد باشد (در حدود  42درصد از آبیاری زمین ها زبر کشت بصورت آبیاری
سطحی ( )surface irrigationاست)[27].

1

https://unu.edu/media-relations/releases/water-called-a-global-security-issue.html
World Economic Forum (WEF): The Global Risks Report 2016
3 hps://www.weforum.org/agenda/2016/01/what-are-the-top-global-risks-for-2016/
2
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نگاهی اجمالی به بخش کشاورزی در ایران
محصولات کشاورزی در سال  2812در
حدود  18درصد از تولید ناخالص ملی ()GDP
ایران را تشکیل داده 1و بخش کشاورزی سبب
ایجاد اشتغال برای حدود  28درصد از افراد
شاغل شده است .2در مورد مجموع زمین های
زیر کشت نیز می توان گفت از  4493میلیون
هکتار در سال  1438تا  12412میلیون هکتار در
سال  2817رسیده است (شکل .[5] )1
شکل  :1مساحت زمین های کشاورزی در ایران ()3112-1917

همانطور که در شکل های  2و  7نشان داده شده است ،گندم به دلیل اینکه کالایی استراتژیک محسوب می شود ،در حدود
 48درصد از زمین های زیر کشت و حدود  19درصد از مجموع محصولات کشاورزی در ایران را شامل می شود .دیگر محصولات
عمده که در ایران کشت می شوند عبارتند از ذرت ،چغندر قند ،گوجه ،هندوانه ،یونجه ،سیب زمینی ،نیشکر ،جو ،و برنج ].[5

شکل  :3سهم هر محصول از کل محصولات برداشت شده ()3111

شکل  :2سهم هر محصول از زمین زیر کشت ()3111

روش شناسی تحقیق
در این تحقیق از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها مطابق چارچوب  PHAPIاستفاده شده است .این چارچوب توسط
ارلینگ موکنس 7تعریف شده است .این چارچوب دارای پنج گام می باشد :گام اول تعریف مشکل ()Problem definition
می باشد که در بیشتر مواقع از یک نمودار مرجع ( )reference modeبرای طرح مساله استفاده می شود .در گام دوم فرضیه
دینامیکی ( )Hypothesisمطرح می گردد .فرضیه دینامیکی در این مرحله بصورت یک مدل کیفی علی و معلولی ()CLD
1

https://tsd.cbi.ir/DisplayEn/Content.aspx
hp://ayaronline.ir/1393/08/97345.html
3 Erling Moxnes at University of Bergen
2
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یا حالت و جریان ( )SFDبه تصویر کشیده می شود .سپس در گام سوم (آنالیز ( ))Analyzeاین مدل کیفی ،کمی شده ،مدل
کامپیوتری آن ساخته می شود و با استفاده از تست های مختلف (مانند شرایط حدی و  )...اعتبار آن سنجیده می شود .بعد از
آنکه مشخص شد فرضیه و مدل قابل اعتماد است ،در گام بعد سیاست های پیشنهادی ( )Policiesبا استفاده از آن مورد
سنجش و بررسی قرار می گیرند .در نهایت و در گام آخر مشکلات و چالش های اجرایی ( )Implementationمورد بحث
قرار می گیرند.

تعریف مساله

شکل  :4کاهش آب های زیر زمینی ([6] )1994 -3111

همانگونه که مطرح شد ،ایران یکی از  73کشوری است که در حال حاضر دچار تنش آبی بسیار بالا می باشد .مصرف آب
از منابع آب های سطحی در دسترس بسیار فراتر بوده و برداشت از آب های زیر زمینی برای جبران این کمبود و برآورده کردن
تقاضای موجود طی زمان سبب کاهش آب ذخیره شده در سفره های زیر زمینی شده است .در شکل  9می توان مشاهده نمود
که طی دو دهه اخیر ،منابع آب های زیر زمینی به شکل غم انگیزی رو به افول بوده است و اگر این روند ادامه یابد دیر نخواهد
پایید که این منابع به کلی به پایان برسند .یکی از دلایل این افزایش برداشت طی دهه های اخیر بهبود تکنولوژی پمپ های آب
بوده که امکان این برداشت را میسر کرده است .از سوی دیگر ،تعداد چاه های آب نیز طی دهه های اخیر بصورت تصاعدی در
حال افزایش بوده است .در  78سال گذشته ،تعداد چاه های آب از حدود  48هزار به حدود  248هزار رسیده است (شکل )4
که باعث برداشت حدود  188میلیارد متر مکعب از آب های زیر زمینی شده است .بدیهی است که این رویه پایدار نبوده و دیر
یا زود ایران با مشکلات بسیار جدی در زمینه امنیت آبی و غذایی روبرو خواهد شد[6] .
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شکل  :5تعداد چاه های آب ()1973-1994

فرضیه تحقیق در قالب حلقه های علی و معلولی
پیش از صحبت در مورد مدل لازم است توضیحات
بیشتری در مورد رفتار کشت کشاورزان داده شود .هنگامی
که آب بیشتری در اختیار کشاورزان قرار گیرد آنها به دو
صورت ممکن است عکس العمل نشان دهند؛ ( )1افزایش
زمین زیر کشت ( )2کاشت محصولات با مصرف آب بالاتر.
گزارش وزارت کشاورزی در سال  ،[5] 2814نشان می دهد
که علیرغم افزایش تعداد چاه های آب ،مصرف آب در بخش
کشاورزی ،و افزایش پنج برابری محصولات کشاورزی طی 78
سال گذشته ،مساحت زمین های زیر کشت تنها  28درصد
افزایش داشته است (شکل  2و  )3و این حاکی از آن است
کشاورزان به سمت محصولاتی سوق پیدا کرده اند که در
مصرف آب بالاتر و محصول بیشتری در هر هکتار دارند .شاید
این ایده به ذهن خواننده خطور نماید که احتمالا دلیل
گرایش کشاورزان به کشت محصولات با مصرف آب بالاتر آن
باشد که محصولات با مصرف آب بیشتر قیمت بالاتری نیز
داشته که موجب افزایش درآمد کشاورزان خواهد شد .اما
همانطور که در جدول ( )7ملاحظه می شود ،ارتباط معنا
داری بین مصرف آب و قیمت محصولات کشاورزی مشاهده
نمی شود .و البته جای شگفتی نیز نیست چرا که زمانی که
قیمت آب بسیار ناچیز است طبیعتا میزان آب مصرفی نمی
تواند تاثیر زیادی بر روی قیمت محصولات داشته باشد .پس
دلیل گرایش کشاورزان به کشت محصولات با مصرف آب
بیشتر (مانند سبزیجات ،محصولات جالیزی ،و علوفه) ][12

شکل  : :9میزان تولیدات کشاورزی ()1971-3112

شکل  :1مقدار زمین زیر کشت ()1971-3112
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چه می تواند باشد؟ همانطور که در جدول ( )9نشان داده
شده است محصولات با مصرف آب بیشتر ،محصول بیشتری
هم به لحاظ وزنی در هر هکتار می دهد که می تواند سبب
افزایش درآمد کشاورزان شود .به عنوان مثال محصول گوجه
و سیب زمینی که بیشترین میزان رشد را در  72سال گذشته
داشته اند (به ترتیب  244درصد و  444درصد در هر سال) در
هر هکتار به ترتیب  24و  21تن محصول می دهند.

جدول  :1میزان آب مصرفی هر محصول (متر مکعب بر تن) و
قیمت هر محصول

1

جدول  :3رابطه بین رد پای آب 3محصولات (متر مکعب در هر هکتار) و میزان محصول (تن در هر هکتار)

2

در یک توضیح کلی ،منطق و ایده اصلی موجود در پشت نمودار حلقه های علی (شکل  )4این است که کشاورزان بر اساس
دو متغیر اصلی نسبت به میزان زمین زیر کشت و نوع محصول تصمیم می گیرند ،یکی میزان سود دهی (نسب درآمد به مخارج)
و دیگری میزان آب در دسترس .میزان سود دهی اندازه مطلوب زمین زیر کشت و سهم محصولات با مصرف آب بالا را تعیین
می کند ،اما اینکه چه مقدار از این اندازه های مطلوب قابل حصول باشد به میزان آب در دسترس مقید است .پس ما یک اندازه
مطلوب زمین زیر کشت و اندازه "مطلوب" سهم محصولات پر مصرف آبی و پر بازده خواهیم داشت که تابع میزان سود دهی
ست ،و یک اندازه "واقعی" زمین زیر کشت و سهم واقعی محصولا ت پر مصرف آبی که تابعی است از اندازه های مطلوب ذکر
شده و محدودیت منابع (آب در دسترس).

http://price.forsatnet.ir/food/fruit.html & https://www.iranjib.ir
water footprint
7میزان مصرف آب از منبع ] [15و میزان رشد تولید آنها از منبع ] [5توسط نویسنده استخراج شده است
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شکل  :1نمودار حلقه های علی ()CLD

نمودار حلقه های علی (شکل  )8از این نقطه شروع می شود که کشاورزان همانند سایر کسب و کارها وقتی سود دهی
(نسبت درآمد به مخارج) افزایش می یابد علاقمند گشته تا میزان تولید خود را بالا ببرند .این افزایش تولید به دو صورت امکان
پذیر است )1( :افزایش زمین زیر کشت ( ) 2کاشت محصولات با مصرف آب بیشتر (که محصول بیشتری نیز در هر هکتار می
دهند) .یعنی بر اساس سود دهی (نسبت درآمد به مخارج) یک مقدار مطلوب از اندازه زمین زیر کشت ( desired irrigated
 )landو یک مقدار مطلوب از سهم محصولات پر بازده (با برداشت بیشتر در هر هکتار) (desired share of high-water-
 ) demand cropsدر ذهن کشاورز بوجود می آید ،که این دو متغیر میزان آب مورد نیاز مطلوب ( desired available
 ) waterرا مشخص می کنند .از این میزان آب مطلوب مورد نیاز ( )desired available waterبخشی توسط آب های
سطحی ( )surface waterو فاضلاب های تصفیه شده (  )treated & reused waste waterتامین می شود و کشاورزان
برای تامین مابقی نیاز خود به سراغ حفر چاه و برداشت از آب های زیر زمینی می رود .به عبارت دیگر ،اندازه مطلوب زمین زیر
کشت و میزان مطلوب محصولات پر بازده و با مصرف آب بالا ( ،)HWD cropsمیزان آب در دسترس مطلوب و متعاقبا تعداد
مطلوب چاه های آب ( )desired number of wellsرا دیکته می کند .تفاوت میان تعداد چاه های آب موجود ( number
 )of wellsو تعداد چاه های مطلوب یک حلقه منفی هدفجو ( )B3ایجاد می کند که سبب تغییر در تعداد چاه های آب موجود
می گردد .این تعداد چاه های آب موجود نیز به نوبه خود میزان آب برداشتی ( )withdrawalو میزان آب در دسترس را
مشخص می کند .سپس این نسبت آب در دسترس به میزان آب مطلوب ،نسبت زمین زیر کشت واقعی و سهم واقعی محصولات
پر مصرف به میزان مطلوب ( )desiredاولیه را مشخص می کند .در ادامه این اندازه های واقعی زمین زیر کشت و نوع محصولات،
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میزان برداشت و در نتیجه درآمد و میزان سود کشاورزان محاسبه می شود .این روابط علی و معلولی موجود حلقه مثبت  R1را
ایجاد می کنند:
حلقه  : R1هر چه آب در دسترس بیشتر باشد ،زمین زیر کشت و سهم محصولات پر مصرف آبی ( )HWDبیشتر خواهد
که منجر به تولید بیشتر محصولات کشاورزی خواهد شد .تولید بیشتر نیز به معنای درآمد و سود (نسبت درآمد به هزینه) بیشتر
است .این درآمد و سود بیشتر به نوبه خود سبب افزایش انگیزه کشاورزان برای افزایش تولید با افزایش زمین زیر کشت و سهم
محصولات پر بازد ه می شود .لذا میزان زمین زیر کشت مطلوب و سهم مطلوب محصولات پر بازده افزایش می یابد که موجب
افزایش میزان مطلوب آب در دسترس و تعداد مطلوب چاه های آب می شود .افزایش تعداد مطلوب چاه های آب نیز توسط
حلقه هدفجوی  B1موجب افزایش تعداد واقعی چاه ها و میزان برداشت آب می شود .و این افزایش تعداد چاه به معنای افزایش
آب در دسترس است که نقطه ابتدایی حلقه  R1بود.
از سوی دیگر ،هیچ رشدی نمی تواند تا بی نهایت ادامه یابد بدون اینکه با محدودیتی مواجه شود .منابع آب های زیر زمینی
نیز محدود و این محدودیت و فراوانی آب های زیر زمینی ( )water adequacyحلقه منفی  B2را ایجاد می کند که سبب
کنترل رشد و افزایش تعداد چاه های آب می گردد؛ برداشت بیشتر از آب های زیر زمینی باعث کاهش منابع آب های زیر زمینی
می شود و این کاهش منابع آب های زیر زمینی و کفایت ( )adequacyمنابع افزایش کمتر تعداد چاه ها ،و در نتیجه برداشت
آب کمتر می گردد.
همانطور که در ابتدای بحث نیز مطرح شد هدف نهایی هر یک از کشاورزان حداکثر کردن درآمد و سود شخصی است .این
افزایش سود (نسبت درآمد به هزینه) می تواند به دو صورت محقق گردد )1( :افزایش درآمد (با افزایش تولید) ( )2با کاهش
هزینه ها .هزینه تولیدات کشاورزی را می توان به دو دسته تقسیم کرد :هزینه های آب و برق مصرفی ،و سایر هزینه ها که شامل
خرید بذر ،کود شیمیایی ،استخدام نیروی کار و  ...می باشد .به دلیل سوبسید بالای دولت به آب و برق مصرفی در بخش کشاورزی
و قیمت بسیار پایین آب و برق مصرف آنها در این بخش از حالت بهینه بسیار فاصله گرفته است و همانطور که در شکل ()18
دیده می شود مصرف برق نیز پا به پای مصرف آب طی سالیان اخیر در بخش کشاورزی در حال افزایش بوده است و در حال
حاضر سهم بخش کشاورزی از برق مصرفی کشور در حدود  12درصد می باشد]:[32

شکل  :11میزان مصرف برق در بخش کشاورزی
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بدیهی است که تا زمانی که سود دهی بخش کشاورزی با شرایط موجود بالا باشد انگیزه ای برای بهینه سازی مصرف آب
و برق وجود ندارد و تنها با کاهش سود دهی و افزایش قیمت آب و برق کشاورزان به فکر بهبود بهره وری خواهند افتاد .قیمت
گذاری آب و برق به دو شیوه و بر اساس دو حلقه  R2و  B1بر رفتار کشاورزان و میزان مصرف آب آنها می تواند اثر بگذارد:
حلقه  : B1برداشت بیشتر آب به معنای افزایش هزینه آب و برق مصرفی و کاهش سود دهی (نسبت سود به هزینه) است
که اندازه مطلوب زمین زیر کشت و سهم مطل وب محصولات با مصرف آبی بالا را کاهش که منجر به میزان مطلوب آب در
دسترس ،تعداد مطلوب چاه های آب و نهایتا تعداد چاه های واقعی و برداشت آب می گردد .با این تفاصیل ،با قیمت گذاری
پایین برق و آب در بخش کشاورزی عملا این حلقه محدود کننده از دور خارج می گردد و نمی تواند تعداد چاه های آب را مهار
کند (هر چند که از سوی دیگر این افزایش قمیت ها می تواند تعداد چاه های غیر مجاز و دزدی برق را افزایش دهد).
حلقه  :R2افزایش هزینه های آب و برق می تواند از سوی دیگر باعث افزایش بهره وری شود که این افزایش بهره وری
ایجاد حلقه مثبت  R2می کند که به نوبه خود باعث تضعیف حلقه محدود کننده  B1و ایجاد پدیده ای شود که به آن تاثیر
ارتجاعی ( ) rebound effectگفته می شود .در واقع افزایش هزینه های آب و برق موجب کاهش سود دهی (نسبت درآمد به
هزینه) شده که می تواند کشاورزان را تشویق به اصلاح روش های آبیاری و افزایش بازدهی آبیاری ()irrigation efficiency
کند .افزایش بازدهی بجای آنکه باعث کاهش تعداد چاه های آب موجود و کاهش برداشت شود ،باعث افزایش مقدار آب های در
دسترس موجود و افزایش زمین زیر کشت و سهم محصولات با مصرف آب بالا می گردد .این افزایش تولید نیز به نوبه خود باعث
افزایش سود دهی و کاهش انگیزه برای بهبود بیشتر بهره وری خواهد بود.

مرزهای مدل
 .1این مدل در مورد تراژدی منابع "آب های زیر زمینی" است و دینامیک "آب های سطحی" در آن لحاظ نشده است
 .2این مدل در مورد "کمیت" ( )quantityآب های زیر زمینی مصرفی در بخش کشاورزی است و "کیفیت" ()quality
آب ،شور شدن و آلودگی آب های زیر زمینی خارج از مرز مدل است.
 .7در این مدل تمرکز بر روی رفتار کشاورزان در مورد میزان "برداشت آب" برای حداکثر کردن منافع است و سایر عوامل
اثر گذار بر روی تولید و سود دهی مانند "کیفیت خاک" ،میزان استفاده از "کود های شیمیایی" ،کیفیت و تعداد
"نیروی انسانی"" ،ماشین آلات" و غیره خارج از مدل در نظر گرفته شده اند.

فرضیات مدل
 .1فرض شده است که "قیمت" محصولات کشاورزی ثابت بوده و تاثیر "تورم" نادیده گرفته شده چرا که از "نسبت
درآمد به هزینه" استفاده شده و تورم در آمد و هزینه را بطور همزمان و تقریبا یکسان متاثر می سازد ،لذا در نظر
گرفتن یا نگرفتن تورم نمی تواند تاثیر بسزایی بر روی نتایج مدل بگذارد.
 .2فرض شده است که هر چقدر کشاورزان تولید کنند برای آن "تقاضا" وجود دارد و افزایش تولید منجر به مازاد عرضه
و کاهش قیمت نخوا هد شد .در واقع ،این فرض نیز زیاد به دور از واقعیت نیست چرا که بر اساس پروژه ایران 2898
دانشگاه استنفورد ،افزایش محصولات کشاورزی طی ربع قرن گذشته حتی نتوانسته با سرعت افزایش تقاضای ناشی از
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افزایش سریع جمعیت حرکت کند .این امر منجر به افزایش واردات و منفی شدن تراز صادرات و واردات ( net
 ) international tradeکشور در بخش محصولات کشاورزی شده است بگونه ای که در سال  2814در حدود 19
درصد از درآمد نفتی ایران (معادل پنج میلیارد دلار) صرف واردات خالص محصولات کشاورزی ( net value of
 )agricultural importشده است ].[12
 .7فرض شده است که مساحت زمین های زیر کشت دیم ثابت بوده و به دلیل ثابت بودن و عامل رشد میزان تولید
محصولات کشاورزی ( 4برابر طی  ...سال) افزایش مساحت زیر کشت دیم نبوده بلکه افزایش مساحت زیر کشت آبی
و افزایش سهم محصولات پر بازده (تن در هر هکتار) با مصرف آب بیشتر بوده است .شکل های 12و  17نیز نشان می
دهند این فرض نیز به واقعیت نزدیک است .همچنین نوع محصولات دیم نیز محدود بوده و تغییر خاصی در نوع
محصولات دیم کشت شده و میزان بهره وری کشاورزی نیز تغییر بسزایی نکرده است که موجب افزایش سهم محصولات
دیم شده باشد ].[5

شکل  :13زمین زیر کشت آبی و دیم ()1971-3112

شکل  :12میزان تولیدات کشاورزی ()1971-3112

 .9در سیستم دینامیک در بسیاری از مواقع عامل ها ( )agentsبا یکدیگر تجمیع می شوند ( )aggregateو اگر چه
این کار می تواند از دقت مدل بکاهد ولی در حین حال باعث ساده تر و قابل فهم تر شدن مدل می گردد .در حقیقت
ما در مدل های سیستم دینامیکی به دنبال پیش بینی دقیق اعداد نیستیم بلکه به دنبال فهم مساله بوده و به همین
دلیل در بسیاری موارد حاضر هستیم دقت مدل را فدای فهم بیشتر مساله نماییم تا جایی که به اعتبار مدل لطمه
نزند .در این مدل نیز در بخش کشاورزی بیش از  188نوع محصول وجود دارد و ما می بایست تنها یک محصول را به
عنوان محصول با مصرف آب کم ( )LWDو یک محصول را به عنوان محصول با مصرف آب بالا ( )HWDدر نظر
بگیریم و آب مورد نیاز و سهم هر یک از محاسبه کنیم .به عبارت دیگر فرض می کنیم تنها دو محصول وجود دارد
یکی با نام ( LWDبا مصرف آب پایین) و دیگری با نام ( HWDبا مصرف آب بالا) و کشاورز به متقضی شرایط (سود
دهی و آب در دسترس) در مورد سهم و میزان کاشت هر کدام تصمیم خواهد گرفت .در اینجا برای محصول LWD
از ویژگی جو (مصرف آب  )7488 WFT/ haو برای محصول  HWDاز ویژگی گوجه (با مصرف آب WFT/ ha
 )2488استفاده شده است .همچنین چون گندم کالایی استراتژیک در کشور محسوب شده و کاشت آن از الویت بالایی
برخوردار است ،در محاسبات فرض شده است که همواره  48درصد از زمین زیر کشت به کشت گندم (با مصرف آب
 )4888 WFT/ haاختصاص داده شده است که این فرض نیز به استناد داده های موجود در گزارش وزارت کشاورزی
] [5صحیح به نظر می رسد (شکل های 19و  . )14علاوه بر آن برای لحاظ کردن تقاضای بازار فرض شده است که
حداکثر سهم محصول  74 ،HWDدرصد و حداقل آن  14درصد خواهد بود .در غیر این صورت مدل در تست حدی
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( ) extreme testجواب معقولی نمی دهد .مثلا با برداشتن محدودیت منابع آب های در دسترس معقول نیست که
کشاورزان تمام زمین های خود را به کاشت  HWDاختصاص دهند .اعداد  14و  74بر اساس گزارش وزارت کشاورزی
] [5و با تقریب محاسبه شده اند.

اعتبار سنجی مدل
ساختار مدل با دانش موجود در این رابطه سازگار و تمام متغیرهای استفاده شده در مدل در دنیای واقع وجود دارند .علاوه
بر آن واحد ها با یکدیگر سازگار و فارغ از  time stepو روش  numerical integrationمورد استفاده در نرم افزار ،مدل
نموار مرجع را باز تولید می نماید .علاوه بر آن تست های حدی نیز بر روی مدل انجام گرفته است .تست حساسیت نیز انجام
شده است تا متغیرهایی که مدل به آنها حساسیت بالاتری دارند ،با دقت و وسواس بیشتری نیز اعدادشان تعیین شوند.

شکل  :14مساحت زمین زیر کشت گندم ()1971-3112
شکل  :15سهم هر محصول از زمین زیر کشت در سال 3111

نتایج مدل
در ادامه ،از این مدل برای ارزیابی استراتژی های مختلف برای مدیریت آبهای زیر زمینی استفاده خواهد شد که برای این
منظور از "تحلیل شکاف" 1استفاده شده است .در تحلیل شکاف ،آینده تحت شرایط موجود پیش بینی می شود ،سپس اهداف
یا آینده مطلوب تعریف و اختلاف و شکاف میان شرایط موجود و شرایط مطلوب تعیین می شود .سپس استراتژی هایی که می
توانند به بسته شدن این شکاف کمک کنند طراحی می شوند ].[24

gap analysis
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سناریوی ادامه روند موجود ()Business-as-Usual
اگر دولت تدبیری نیندیشد و
اقدام عاجلی انجام ندهد همانطور که
در شکل  13مشاهده می شود به زودی
 overshootکردن تعداد چاه های
آب به یک باره باعث ته کشیدن منابع
آب های زیر زمینی و سقوط میزان
تولیدات کشاورزی خواهد شد ،و کشور
با نبود جدی امنیت غذایی و آبی
مواجهه خواهد شد.
شکل  :17سناریوی ادامه روند موجود

بررسی راه حل های پیشنهادی
.1

افزایش بازدهی آبیاری:

برای حمایت بخش کشاورزی از یک سو و دادن یارانه غیر مستقیم به تولیدات کشاورزی برای پایین نگه داشتن قیمت
محصولات کشاورزی و رضایت عمومی ،دولت قیمت آب و برق در بخش کشاورزی را بسیار پایین نگه داشته و سوبسید
فراوانی به آن اختصاص داده است .اما این قیمت پایین برق و آب از دیگر سو سبب شده است کشاورزان انگیزه زیادی برای
افزایش بازدهی نداشته باشند .بازدهی متوسط آبیاری در حال حاضر حدود  98درصد بوده در حالیکه که این عدد در
کشورهای در حال توسعه  94درصد و در کشورهای توسعه یافته  24درصد می باشد .تنها  4درصد از زمین های زیر کشت
از آبیاری تحت فشار استفاده می کنند و  44درصد مابقی از آبیاری سطحی و کرتی استفاده می کنند .طی  78سال گذشته،
بازدهی کشاورزی سالانه تنها  1درصد ( )8481بهبود یافته است ] .[16تحلیل حساسیت ( )sensitivity analysisبرای
مدل نشان می دهد که سیستم به بازدهی آبیاری بسیار حساس بوده و تغییر اندک در آن می تواند باعث تغییری بزرگ در
میزان مصرف آب های زیر زمینی شود .به عنوان مثال ،با افزایش بهره وری آبیاری به  48درصد هیچ کاهشی در آبهای زیر
زمینی مشاهده نمی شود (شکل .)18
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شکل  :11تحلیل حساسیت بر روی بازدهی آبیاری

نکته قابل توجه اینکه اگر دولت تنها بر بهبود بازدهی و تکنولوژی آبیاری تمرکز کند به دلیل اثر ارتجاعی ( rebound
 )effectتاثیر آن ناچیز خواهد .در شکل های زیر ( 14و  )28تاثیر اثر ارتجاعی بر روی اندازه زمین زیر کشت و سهم محصولات
پر مصرف نشان داده شده است:

شکل  :19اثر ارتجاعی بر روی زمین زیر کشت

شکل :31اثر ارتجاعی و سهم محصولات پر مصرف آبی

چالش های پیاده سازی:

 )1هزینه :اندازه زمین زیر کشت آبی در ایران حدود  2میلیون هکتار بوده همانطور که گفته شده  44درصد آن نیاز به تغییر
روش آبیاری دارند و این تغییر مسلما بودجه زیادی می طلبد که از توان دولت خارج است و در حال حاضر نیز از کسری
شدید بودجه رنج می برد.
 )2کوچک بودن مزارع و تعداد بسیار زیاد کشاورزان نیز چالش و مانع دیگری برای افزایش بازدهی آبیاری است .میانگین مزارع
در ایران زیر  4هکتار است در حالیکه در کشورهای موفق در این رابطه این رقم بالای  88هکتار است .به این دلیل نه تنها
تعداد کشاورزان بسیار زیاد است که پیاده سازی را دشوار می سازد بلکه به دلیل کوچک بودن مزارع ضریب نفوذ تکنولوژی
هم پایین است .به این دلیل برای حصول نتیجه بهتر شاید دولت می بایست تدابیری در جهت تجمیع مزارع در قالب تعاونی
ها بیندیشد .البته طی سالیان اخیر "کوچک شدن سایز خانواده در بخش کشاورزی ،از سرعت خُرد شدن بیشتر زمینها
کاسته است .مهاجرت نسل جوان به شهرها بیشتر شده و به نقطهای رسیدهایم که هر پدر کشاورز ،یک فرزند کشاورز دارد
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و مدیریت زمین در دست یک نفر تجمیع میشود .این دینامیک درونی شاید به مرور زمان بتواند به صورت طبیعی ،توسعه
کشاورزی را متوقف کند و در مناطقی که کشاورزی فاقد مزیت نسبی است ،جمعیت به شهر مهاجرت کنند" ][3

 .3افزایش قیمت آب و برق:

روش دیگر برای کنترل حلقه  R1که منجر به برداشت بیشتر از آبهای زیر زمینی می شود تقویت حلقه  B1با افزایش
قیمت آب و برق است .به استثنای کشورهای معدودی ،مانند هلند و اتریش ،آب برای کشاورزی بسیار ارزان است .در ایران
نیز علیرغم کمیابی منابع آبی ،قیمت آب تنها  1848824 dollar/ m3و قیمت برق تنها  284882 dollar/ kwhمی باشد.
شکل ( )22و ( ) 27نشان می دهد که سیستم خیلی به قیمت آب و برق حساس نبوده و اگر دولت می خواهد قیمت ها را
افزایش دهد می بایست در تعیین مقدار آن کمی دقیق باشد .در مدل تهیه شده به نظر می رسد حتی زمانی که قیمت آب
و برق  18برابر شود تغییر مهمی بر مصرف آب نمی گذارد (حتی با اینکه فرض شده است که افزایش نهاده های تولید باعث
افزایش قیمت محصولات نمی شود) .با این وجود افزایش قیمت ها به اندازه  12برابر می تواند تاثیر بسزایی بگذارد .در واقع
تا نقطه ای که کاشت محصولات هنوز سودآور است تغییر قیمت خیلی اثر گذار نیست اما از یک نقطه ای به بعد دیگر
کشاورزان بقای خود را در بهبود تکنولوژی و بهره وری می یابد و تصمیم به سرمایه گذاری جهت افزایش بهره وری خواهند
گرفت .نکته قابل ذکر اینکه این اعداد به اندازه کافی دقیق نیستند و بستگی دارد به توابعی که تحت عنوان " eff of R/C
 ،"eff of R/C on desired HWD growth" ،"on IR effiو " eff of R/C on desired irrigated land
 "growthکه توابعی غیر خطی هستند ،و همین غیر خطی بودن ( )nonlinearityسبب می شود که تغییر رفتار
کشاورزان در رابطه با تغییر قیمت ها نیز خطی نباشد.
مطالبی که جا دارد اینجا در داخل پرانتز به آن اشاره شود این است که چون در حال حاضر بخش کشاورزی مسئول مصرف
حدوداً  14درصد برق مصرفی کشور است لذا وزارت نیرو علاقمند است تا کشاورزان را تشویق به استفاده از پنل های
خورشیدی نماید تا از این برق در بخش صنعت و خانگی استفاده شود و برای پاسخ به نیاز روز افزون برق در این بخش ها
مجبور به افزایش ظرفیت های تولید نباشد .با این وجود دیده می شود که این اقدام اگر چه می تواند از تقاضای برق در
بخش کشاورزی بکاهد اما از سوی دیگر می تواند باعث تضعیف حلقه کنترل کننده  B1و افزایش برداشت آب و تشدید
معضل کاهش آب های زیر زمینی شود .علاوه بر آن اشکال دیگر این روش آن است که بهترین زمان برای آبیاری شب
هنگام می باشد و هنگام ظهر که معمولا از انرژی خورشیدی برای پمپاژ آب استفاده می شود (به دلیل حداکثر بودن تابش
خورشید و عدم نیاز ب ه خرید باطری جهت ذخیره انرژی) بدترین زمان برای آبیاری می باشد چرا که تبخیر ماکزیمم است.

http://www.isna.ir
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شکل  :33تاثیر افزایش قیمت برق و آب بر روی تعداد چاه های

شکل  : 32تاثیر افزایش قیمت برق و آب بر روی برداشت از آب

آب

های زیر زمینی

چالش های اجرایی:

 )1مقاومت و اعتصاب کشاورزان" :مصرف آب در بخش کشاورزی که در حدود  48درصد و مجموع آب مصرفی است بسیار
ارزان بوده که حکومت به دلیل موانع سیاسی به آسانی قادر به افزایش آن نیست .قیمت آب و انرژی می بایست به طور
قابل توجهی افزایش یابد تا منعکس کننده قیمت واقعی آب و انرژی در هر ناحیه از کشور باشد .البته این کار می تواند در
کوتاه مدت عواقب منفی جدی بر شرایط اقتصادی و اجتماعی کشاورزان و هزینه سیاسی سنگینی برای دولت داشته باشد.
برای اجتناب از این تاثیرات ،دولت می بایست مدرن سازی بخش کشاورزی را حمایت مالی کند و کمک کند کشاورزان به
طور کارا مصرف آب و انرژی خود را کاهش دهند .گر چه این استراتژی نیازمند سرمایه گذاری اولیه بالایی است ،اما در بلند
مدت انتظار می رود که این هزینه کمتر باشد از هزینه فعلی دولت که صرف سوبسید بالا به مصارف روز افزون آب و انرژی
در بخش کشاورزی می شود" ].[2
 )2موانع تکنولوژیک برای مانیتور کردن و اندازه گیری آب برداشتی :برای مرتفع کردن این چالش نیز دولت اقدام به فروش
کنتورهای ویژه ای به کشاورزان نموده است که می تواند به طور همزمان آب و برق مصرفی را اندازه بگیرد و کشاورزان می
تواند در قالب اقساط ماهانه هزینه آنرا بپردازند.1
 )7افزایش حفر چاه های غیر مجاز و دزدی برق
 )9پوپولیسم :اقدامات پوپولیستی تصمیم گیران در ایران ،مانند سوبسید بالا به آب و انرژی برای حمایت کشاورزان در افزایش
سطح رفاه کشاورزان موفق نبوده است .به دلیل بی ثباتی سیاسی موجود و عدم امنیت در درون سیستم ،تصمیم سازان
بیشتر علاقمند به انجام فعالیت های پوپولیستی بوده که تاثیرات سریع اقتصادی داشته باشند .به عنوان مثال ،نماینده
مجلس یک منطقه می توانند مسئولان حوزه آب را تحت فشار قرار دهند تا برای ساخت سد در آن ناحیه بودجه صرف
کنند تا به کشاورزان آن منطقه کمک کنند .اگر پروژه موفقیت آمیز باشد ،می تواند سبب تقویت و رونق اقتصادی منطقه
و افزایش محبوبیت و شانس موفقیت دوباره در انتخابات آن نماینده مجلس شود .عواقب بلند مدت زیست محیطی تاثیری
بر منافع اقتصادی کوتاه مدت و محبوبیت سیاسی ندارد[2] .
 )4افزایش نارضایتی عمومی به دلیل تورم و افزایش قیمت محصولات کشاورزی

hps://patenmages.storage.googleapis.com/33/fe/5e/1e77014f9dc0d7/US20090099700A1.pdf
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 )2رابطه مستقیمی بین کمیابی آب و سطح فقر وجود دارد و اگر آب بر اساس کمیابی آن در هر منطقه قیمت گذاری شود،
کشاورزان ضعیفی که در مناطق کم آب زندگی می کنند مجبور خواهند بود پول بیشتری برای آب پرداخت کنند ].[3

 .2اختصاص آب های سطحی بیشتر به بخش کشاورزی:

مشاهده می شود که اگر سهم بخش کشاورزی از آب های سطحی از  28میلیارد متر مکعب به  24میلیارد متر مکعب برسد
مشکل کاهش آب های زیر زمینی به طور قابل توجهی کاهش می یابد (شکل ( )29و (.))24

شکل  :34تاثیر افزایش سهم آب های سطحی بر کاهش آب های

شکل  :35تاثیر افزایش سهم آب های سطحی بر تعداد چاه های

زیر زمینی

آب

چالش های اجرایی:

آب های سطحی محدود هستند و افزایش سهم کشاورزی به معنای کاهش سهم خانگی ،صنعت ،و یا محیط زیست خواهد
بود .سهم بخش خانگی به دلیل افزایش صعودی جمعیت و شهرنشینی نه تنها قابل کاهش نیست ،بلکه خود متقاضی سهم بیشتر
است .اما اگر افراد مصارف شخصی خود را کاهش دهند این راه حل ممکن است امکان پذیر شود .با این حال می بایست به خاطر
داشت که مصرف خانگی تنها  2درصد از کل آب مصرفی و کاهش آن نمی تواند تاثیر بزرگی بر کاهش مصرف آب های زیر
زمینی در بخش کشاورزی ایجاد کند .کما اینکه اگر محدودیت های لازم اعمال نشود می تواند منجر به اثر ارتجاعی ( rebound
 )effectو بسط بخش کشاورزی شود .راه حل دیگر می تواند کاهش نشت شبکه آبرسانی باشد .در مورد بخش صنعت نیز بطور
مشابه به دلیل اینکه حکومت به دنبال بهبود  GDPو کاهش نرخ بیکاری برای نسل انفجار جمعیت ( )baby boomبوده است،
سهم صنعت نیز در دهه های اخیر صعودی بوده است .راه حلی که دولت ها طی دهه های گذشته بیشتر به آن علاقمند و متمایل
بوده اند ساخت سد بوده است .راه حلی ظاهرا معقول که مشکل  temporalبودن بارش ها ،تولید انرژی برق ،و نیاز آب بخش
کشاورزی و خانوار را می تواند مرتفع کند .با این وجود سد سازی منجر به مشکلات بسیار جدی زیست محیطی شده است که
تراژدی دریاچه ارومیه یکی از آنها ست.
این خشک شدن دریاچه ها و تالاب ها منجر به طوفان های نمک و گرد و غبار در بسیاری از نقاط ایران شده است که
مشکلات تنفسی جدی برای مردم ایجاد کرده است .طوفان های نمک نیز به نوبه خود در حال تخریب مزارع کشاورزی اطراف
هستند که می تواند روستاییانی که معاش شان وابسته به کشاورزی است را نهایتا مجبور به مهاجرت به شهرها نماید که می
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تواند از یک سو بحران آب در شهرهای بزرگ را تشدید کند و سوی دیگر وضعیت حاشیه نشینی و زاعه نشینی شهرهای بزرگ
را بدتر کند و مشکلات و معضلات اجتماعی را افزایش دهد
 .4تصفیه فاضلاب ها و استفاده آن در بخش کشاورزی:

دوباره لازم به ذکر است که تنها  2درصد از کل آب مصرفی
مربوط به بخش خانگی ست ( 144درصد صنعت و مابقی
بخش کشاورزی) لذا نمی بایست انتظار داشت این روش
نیز منجر به تغییری قابل توجه در کاهش مصرف آب های
زیر زمینی ایجاد کند و علاوه آن می بایست در کنار آن
محدودیت هایی برای جلوگیری از اثر ارتجاعی
شکل  :37اثر استفاده از قاضلاب تصفبه شده بر کاهش آب های
( )rebound effectاعمال شود.
زیر زمینی

چالش های اجرایی:

مشکلات مالی :به دلیل تحریم ها ایران قادر به تامین مالی اینگونه پروژه ها از طریق دریافت وام از بانک های بین المللی
نبوده و از سوی دیگر چون آب بخش کشاورزی تقریبا رایگان است ،انگیزه ای برای سرمایه گذار خصوصی (چه داخلی و چه
خارجی) وجود ندارد تا در این بخش سرمایه گذاری کند .مشاهده می شود که قیمت گذاری پایین آب در بخش کشاورزی نه
تنها به پایین بودن بازدهی آبیاری دامن زده است بلکه از سوی دیگر مانع توسعه تصفیه خانه بوده است.
 .5کوچک سازی بخش کشاورزی

بدیهی ست که کوچک سازی بخش کشاورزی می تواند باعث تقلیل مشکل کاهش آب های زیر زمینی شود .در واقع
برای پایدار بودن سرمایه های طبیعی لازم است اندازه فعالیت های انسانی نهایت تا ظرفیت تحمل ( carrying
 ) capacityباشد و ورودی به استاک بیشتر یا نهایتا برابر با خروجی باشد .رمانی که امکان افزایش ورودی نباشد باید
خروجی را کاهش داد و فزونی مخارج بر درآمد منجر به ورشکستگی خواهد شد .به عنوان مثال  18درصد کوچک
سازی بخش کشاورزی منجر به نتیجه نشان داده شده در شکل ( )28و ( )24می شود.
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شکل  :31تاثیر کوچک سازی بخش کشاورزی بر کاهش منابع

شکل  :39تاثیر کوچک سازی بخش کشاورزی بر تعداد چاه ها

آبهای زیر زمینی

چالش های اجرایی:

 )1تضاد منافع میان وزارت کشاورزی و وزارت نیرو :هدف اصلی وزارت کشاورزی امنیت غذایی و خود کفایی در زمینه محصولات
کشاورزی است .با این حال حصول امنیت آبی و امنیت غذایی در حال حاضر با شرایط موجود ناممکن به نظر می رشد.
برای دستیابی توأمان امنیت غذایی و آبی لازم است مصرف و یا "نیاز" را به نحوی مدیریت کنیم .از جمله روش های مهار
تقاضا برای محصولات غذایی می توان به شش مورد زیر اشاره کرد:
.i

بازبینی در سیاست های جمعیتی :پس از جنگ با عراق ،به دلیل سیاست های افزایش جمعیت اتخاذ شده ،جمعیت
ایران دو برابر شد (در سال  1488جمعیت ایران  98میلیون ،و در سال  88 ،2812میلیون) .بعد از این انفجار جمعیت
( )baby boomمقامات ایرانی سیاست های کنترل جمعیت را با شعار "یک بچه خوب است ،دو بچه کافی است"
بکار گرفتند .با این وجود با به سن ازدواج رسیدن کودکان دهه  28بار دیگر هرم جمعیتی رو به چاق شدن گذاشته
است (شکل  . 1)78دلیل دیگری نیز که مزید بر علت شده است تغییر سیاست های جمعیتی کشور بوده است .طی
سالیان اخیر ،علاوه بر آنکه سیاست های کنترل جمعیتی نیز در کشور تغییر کرده است و بار دیگر دولتمردان مردم به
داشتن فرزندان بیشتر تشویق می کنند .یکی از دلایل آنها این است که این پیک جمعیتی در چند دهه آینده پیر
خواهند شد و این خیل عظیم بازنشستگان نیاز به جمعیت پشتیبان دارند .هر چند که وضعیت نامناسب معاش و نرخ
بالای بیکاری سبب شده این تشویق ها آنگونه که انتظار می رفت میسر نیفتد که هر چند ممکن است از منظر پیر
شدن ج معیت کشور و عواقب آن خبر خوبی نباشد اما اگر از دید ظرفیت منابع آبی کشور دیده شود می تواند خبر
امیدوار کننده ای باشد.

https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Iran
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شکل  :21هرم جمعیتی کشور ایران

.ii

مصرف کمتر گوشت :امروزه در بیشتر نقاط دنیا مردم خوردن گوشت را به خوردن سبزیجات ترجیح می دهند و این
خبر بدی برای منابع آبی است چرا که سبزیجات در حدود  2888لیتر به ازای هر کیلو آب مصرف می کنند در حالیکه
هر کیلو گوشت قرمز در حدود  14هزار لیتر (بیش از  3برابر) آب مصرف می کند .مطالعات ونهام ( 1)2817با استفاده
از مفهوم "آب مجازی" ( )virtual waterنشان می دهد که رژیم غذایی کنونی 2مردم روزانه  1888لیتر بیش از
یک رژیم غذایی سالم 7و  1288لیتر بیش از یک رژیم غذایی گیاهی 9است .به این معنا که اگر مردم مصرف گوشت
قرمز را کاهش دهند و به سطح رژیم غذایی سالم برسانند ،نه تنها می تواند بسیاری از مشکلات سلامت از جمله اضافه
وزن و بیماری های قلبی عروقی را که فشار زیادی به وزارت بهداشت و بودجه سلامت وارد می کند را بهبود بخشد،
بلکه می تواند مشکل برداشت آب های زیر زمینی را تا حد زیادی درمان کند .با این وجود در برخی نقاط ممکن است
تشویق این سیاست به مشکلات دیگری از جمله صید بیش از حد ماهی 4منجر شود لذا لازم است پیش از آن برای
مدیریت عوارض احتمالی ( )side effectsنیز برنامه هایی تدوین شود.

.iii

کاهش دور ریز غذا :بر اساس آمار موجود در حدود  74درصد از محصولات کشاورزی به سطل های زباله ریخته می
شوند که معادل  744میلیارد متر مکعب آب می باشد .و برای تغییر این رویه نیاز به فرهنگ سازی و تغییر ذهنیت
مردم می باشد

.iv

استفاده از منابع غذایی جدید که آب کمتری مصرف می کنند مانند نان حشرات بجای نان گندم
شور2

.v

یافتن روش های نوین کشاورزی در خاک

.vi

تغییر تعریف "خودکفایی" .ممکن و منطقی نیست یک کشور در تمام محصولات کشاورزی خودکفا باشد .در این میان
باید به منابع آب های زیر زمینی ضریب اهمیت بالاتری در تصمیم گیری ها داد و از این منابع استراتژیک برای شرایط
بحرانی و روز مبادا محافظت کرد و بلکه بر آن مقدار آن افزود تا کشور توان ایستادگی در محاصره های غذایی را داشته
باشد والا همین نقطه می تواند پاشنه آشیلی باشد برای کشور و در شرایط دشوار کشور را مجبور به پذیرفتن "نفت در
برابر غذا" کنند در حالیکه داشتن منابع آبی کافی می تواند کشور را در موقعیت بهتری در اینگونه مذاکرات و شرایط
قرار دهد.

1

Vanham D. et al (2013), The water footprint of the EU for different diets, Ecological Indicators, Volume 32, September
2013, Pages 1-8
2 current diet
3 healthy diet
4 vegetarian diet
5 overfishing
6 www.biosaline.org
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 )2چالش اجرایی دوم برای کوچک سازی بخش کشاورزی آمار بالای بیکاری می باشد .بخش کشاورزی نیرو بر 1است در ایران
تا سرمایه بر 2و در حدود  9میلیون کشاورز در ایران وجود که کوچک سازی این بخش می تواند نرخ بیکاری را بطور وخیم
تر از شرایط فعلی کند .در حال حاضر نرخ بیکاری بیش از  28درصد است و دولت ها از کنترل آن مستأصل هستند چرا
که ایجاد فرصت های شغلی نیازمند بودجه و سرمایه گذاری ست که از یک سو به دلیل پایین بودن شاخص های موثر بر
فضای کسب و کار 7و تحریم ها سرمایه گذاران خارجی و داخلی تمایلی به سرمای ه گذاری ندارند و از سوی دیگر حکومت
نیز توان و بودجه کافی برای آن ندارد و در حال حاضر نیز از کسری بودجه رنج می برد .مشاهده می شود که سیاست های
جمعیتی سی سال پیش چگونه دست دولت را بعد از سه دهه برای کوچک سازی بخش کشاورزی برای مدیریت آب های
زیر زمینی بسته ا ست .مساله دیگر این است که متوسط سنی کشاورزان بیش از  48سال است و اکثر آنها سواد بالایی
نداشته و کار دیگری به غیر از کشاورزی نمی توانند انجام دهند.
 )7چالش دیگر در مورد روش اجراست .چگونه دولت می خواهد بخش کشاورزی رو کوچک کند؟ دو روش در این رابطه به
ذهن می رسد" :طرح نکاشت" و خرید زمین از کشاورزان.
 )aدر مورد طرح نکاشت دولت به کشاورزان پول پرداخت می کند تا چیزی نکارند با این حال به دلیل نبود اعتماد به توان
مالی سازمان تامین اجتماعی و ": ....ی ک انتظار تاریخی از کشاورزی وجود دارد که این بخش را محور توسعه و مسوول
ایجاد اشتغال می داند .اگر بخواهیم بخش کشاورزی را کوچک کنیم و همزمان از تبدیل شدن اشتغال به یک مساله حاد و
افزایش مهاجرت جلوگیری کنیم ،باید همزمان توسعه صنعتی را در روستاها پیش ببریم .همین الان در کشاورزی برخی
مناطق کشور با «بیکاری پنهان» مواجه هستیم ،به این معنا که اگر فرد از چرخه تولید خارج شود ،هیچ اتفاقی نمیافتد.
اما اگر این فرد به همین کشاورزی هم اشتغال نداشته باشد ،آیا پتانسیلی برای جذب او در بازار کار روستا به نحوی که به
حاشیه شهرها نیاید وجود دارد؟ کشاورز ،سالها براساس تجربه آبا و اجدادی کشاورزی کرده است و سیاستها نمیتواند
حتی نوع یا سطح زیر کشت محصول را تغییر بدهد .وزارت کشاورزی با کشاورزان جنوب قرارداد میبندد که سیبزمینی
به مقدار مشخصی کاشته شود و خرید آن را نیز تضمین میکند؛ اما این ابزارهای حمایتی حتی نمیتواند سطح زیر کشت
محصول را تغییر دهد .مثال دیگر در حوزه دریاچه ارومیه اتفاق افتاد که کشاورزهای گندمکار ،به دلیل توسعه صنعتی
نامناسب کارخانجات قند ،چغندر کاشتند و دیگر نتوانستیم محصول کشتشده را به قبل برگردانیم؛ چه رسد به اینکه هزینه
«نکاشت» را به او بدهیم که اصلاً چیزی نکارد .چراکه از جنبه مهارتی ،فردی که سالهای زیادی از عمرش را صرف کشاورزی
کرده است ،الان مهارت دیگری ندارد و تامین اجتماعی ما آنقدر قوی نیست که بتواند ریسک رها کردن شغل را برای فرد
مدیریت کند .ساختار سنتی و زمین های کوچک کشاورزی ،نکته دیگر است .براساس سرشماری ،متوسط مساحت اراضی
کمتر از پنج هکتار است و در مناطق روستایی برای برخی از محصولات و به خصوص باغها ،این سطح به یک تا دو هکتار
می رسد .حتی اگر به فرد بگوییم که در این زمین یکی دو هکتاری کشاورزی نکند و به اندازه درآمد ماهانهاش پول بگیرد،
چنین اعتمادی وجود ندارد .شاید ابزارهایی وجود داشته باشد که بتوانیم در قالب شرکتهای تعاونی ،زمینها ابتدا تجمیع
بشوند و بعد تقلیل پیدا کنند .برای زیرساختهایی که الان در بخش کشاورزی وجود دارد و از جمله چاهها ،هزینههایی
صرف شده است و در نتیجه توقف فعالیت آنها آسان نیست[3] ".

1

labor intensive
capital intensive
3
doing business
2
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 )bدر مورد خرید زمین از کشاورزان" :در مثال دریاچه ارومیه وقتی میخواستیم هزینه نکاشت را حساب کنیم ،دو مکانیسم
وجود داشت :می توانستیم زمین بخریم؛ یا زمین نخریم و به کشاورز پول بدهیم که نکارد .در هر دو مکانیسم ،یکسری
برآوردهایی هم انجام شد که چقدر پرداخت شود .اتفاقی که در مرحله اجرا میافتد این است که وقتی زمینهای روستای
اول را بخرید ،دیگر نمیتوانید بقیه را خریداری کنید .چراکه وارد یک فرآیند چانهزنی میشوید[3] ".

 .9تجارت آب مجازی و کم کردن سهم کاشت محصولات با رد پای بالای آب ()high water footprint

به عنوان مثال دولت می تواند خرید محصولات با مصرف آبی پایین را با قیمت بالاتر از محصولات با مصرف آبی بالا تضمین کند
یا می تواند مالیات بالاتری برای محصولات با مصرف آبی بالا تعریف کند .علاوه بر آن صادرات محصولات با رد پای آب بالا (مانند
هندوانه) را ممنوع و یا آنها را با قیمت پایی ن تر وارد کند تا انگیزه ای برای کاشت در داخل نباشد .در شکل ( )71تاثیر این
سیاست بر منابع آب های زیر زمینی را می توان مشاهده کرد.

شکل  : 21تاثیر تجارت آب مجازی و کاهش سهم محصولات پر مصرف آبی بر کاهش منابع آب های زیر زمینی

چالش های اجرایی:

در مورد تجارت آب مجازی یک سری انتقادات و عدم اطمینان ها وجود دارد .برخی از کشورهایی که دارای منابع آبی غنی
هستند فاقد کافی مناسب برای کشاورزی هستند (مانند کانادا) .برخی دیگر از کشورها نیز که آب و خاک کافی و مناسب دارند
به دلیل گران بودن نیروی کار و همچنین نگرانی های زیست محیطی ترجیح می دهد محصولات کشاورزی را وارد کنند (مانند
ژاپن) .مورد دیگر این است که علاوه بر  73کشور ذکر شده که دچار تنش آبی بالا هستند برخی کشورهای دیگر نیز در آستانه
بحران هستند (از جمله کشور چین) که اگر بخواهند همگی از تجارت آب مجازی استفاده کنند فشار بالایی را به کشورهای
صادر کننده آب مجازی (مانند برزیل) وارد خواهد کرد چرا که عملا تنها فشار از یک کشور به کشوری دیگر منتقل می کند ولی
باعث کم شدن مجموع آن نمی شود .بنابراین این راه حل نیز خیلی قابل اتکا نبوده و نمی تواند پایدار بماند.
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 .7محدود کردن تعداد چاه های مجاز و مسدود کردن چاه های غیر مجاز
چالش های اجرایی:

 )1تمایل سیاستمدارن به راه حل هایی که هر چه سریع تر (و نه هر چه ریشه ای تر) مساله را حل کن :زمانیکه مشکل
کمبود آب وجود دارد دولت می تواند دو راه حل را در پیش بگیرد :یکی ایجاد فرصت های شغلی جدید برای کشاورزان
و کوچک کردن اندازه کشاورزی ،و دیگری اجازه حفر چاه بیشتر برای جبران کم آبی .راه اول زمانبر و هزینه بر است
لذا مطلوب سیاستمدارانی نیست که به دنبال راه حل هایی هستند که به سرعت مشکل را برطرف نمایند .اینگونه راه
حل های کوتاه مدت و مقطعی نه تنها ریشه مشکل را برطرف نمی کنند بلکه به آن فرصت می دهند تا بیشتر پیش
برود و عمیق تر شود (آرکیتایپ انتقال

فشار)1

 )3افزایش تعداد چاه های غیر مجاز با کاهش تعداد مجوز برای حفر چاه به دلیل مجازات سبک و ریسک پایین آن" :
یکی دیگر از عواملی که متخلفان را برای دست اندازی به این منابع تشویق نموده ،مجازات سبک و البته مبهم تعریف
شده برای تخلفات است .طبق ماده  94قانون توزیع عادلانه آب ،کسانی که بدون رعایت مقررات به حفر چاه ،قنات یا
بهره برداری از منابع آب زیرزمینی مبادرت کنند (بند هـ) " ،علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت به  18تا 48
ضربه شلاق یا از  14روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم میشوند" .از این منظر
این مجازات سبک است که مجازات را به تعدادی شلاق یا حداکثر سه ماه حبس محدود کرده و از این منظر مبهم
است که "اعاده به وضع سابق" را ذکر نموده که عملا برای یک بهره بردار اعاده احجام استحصالی به آبخوان غیرممکن
است و تنها برای بستن چاه معنی و مفهوم خواهد داشت .البته مصاحبه شوندگان در وزارت نیرو همگی به عدم
همکاری مناسب دستگاه قضایی در برخورد با متخلفین اشاره نمودند که به دلیل عدم آگاهی و دانش کافی از اثرات
مخرب برداشتهای غیرمجاز ،در اکثر موارد به راحتی رأی را به نفع متجاوزان صادر میکردند" ] .[4فصل دوم قانون
توزیع عادلانه آب شامل موادی است که به آبهای زیرزمینی میپردازد (از ماده 87تا  .)13بر اساس اولین ماده از این
فصل (ماده سه) ،هر گونه استفاده از منابع آب زیرزمینی باید تحت کنترل و موافقت وزارت نیرو صورت گیرد (به
استثنای چاه های با آبدهی کمی که در مناطق غیرممنوعه و برای مصارف خاص غیرکشاورزی احداث شده اند) .در
تبصره ذیل این ماده که تقریباً پرچالش ترین ماده قانونی در بحث آبهای زیرزمینی است ،به صاحبان چاههای بدون
پروانه ای که تا زمان وضع قانون حفر شده اند اجازه داده میشود که در صورت تأیید دو کارشناس از وزارت نیرو مبنی
بر عدم وارد آوردن ضرر بر مصالح عمومی ،بتوانند پروانه بهره برداری اخذ کنند .با توجه به متن این تبصره ،این موارد
میتوانند حتی در مناطق ممنوعهای قرار داشته باشند که توسط وزارت نیرو ،طبق ماده  9همین قانون ،بررسی و به
عنوان منطقه ممنوعه اعلام شده باشند .طبیعتاً اضافه کردن چنین تبصرهای در قانون بدون توجه به محدودیت آبخوانها
خود حاکی از روحیه بی توجهی قا نونگذاران نسبت به حفاظت از منابع آب زیرزمینی می باشد ،چرا که طبق این تبصره
نظر دو کارشناس بر تمامی مطالعات استاندارد و مشخصی که می بایست در راستای بررسی محدودیت دشتها صورت
گیرد اولی میشود و این یعنی باز نمودن عرصه برای اعمال سلیقه و زدوبند؛ به طوری که یکی از مدیران وزارت نیرو
این گونه میگوید که " :قریب به اتفاق (این چاهها) به دلیل نفوذ ،به دلیل فساد ،به دلیل رأی قضایی (غیرکارشناسی)
پروانه دار شدند"  .به عبارت دیگر ،همین تبصره این امکان را فراهم آورد تا متخلفین بتوانند حتی چاههایی را که پس
از سال  21حفر کرده ب ودند نیز وارد فرایند اخذ پروانه بهرهبرداری نموده ،برایشان پروانه دریافت کنند .یکی از مدیران

shifting burden or fix-that-fails archetype
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وزارت نیرو این گونه به توضیح اثرگذاری این ماده اشاره نمود که" :این قانون باعث شد  148هزار چاه غیرمجاز را
مجاز کنند" .بعد منفی دیگر این قانون که با وضع "قانون تعیین تکلیف چاههای بدون پروانه" ( )1784تشدید شد
جا افتادن " رویه جایزه دادن به متخلف در منابع آب کشور" است .در این قانون آمده است که تبصره ذیل ماده 7
ملغی شده و چاههای بدون پروانه ای (بدون اجازه) که تا سال  84حفر شده بودند میتوانند برای تعیین تکلیف وضعیت
پروانه چاه خود ،به صورت قانونی اقدام کنند .یکی از مدیران اسبق وزارت نیرو که عبارت "رویه جایزه دادن به متخلف"
را مطرح نمود ،این گونه تعبیر خود را توصیف میکند که" :این قوانین به شما میگویند که اگر شما بدون مجوز تجاوز
کردی به منابع آب ،یک روزی چاه شما پروانه دار خواهد شد .اگر مقاومت بکنید و متجاوز بودید ...نگران نباشید"
] [4افزایش تعداد چاه های غیر مجاز قبح آنرا از بین می برد و این اعتقاد را ایجاد می کند که می توان چاه غیر مجاز
داشت و با مشکل خاصی نیز مواجه نشد ،و باز چاه های غیر مجاز بیشتری حفر خواهد شد (حلقه مثبتی که منجر به
افزایش تصاعدی چاه های غیر مجاز می شود)
 )7مقاومت کشاورزان در برابر مسدود کردن چاه های غیر مجاز :بر اساس مصاحبه های صورت گرفته ،مسأله معیشت
کشاورزان یکی از ابعاد بسیار تأثیرگذار بر اقدامات حفاظتی است و بخش قابل توجهی از کشاورزان (که بر اساس گفته
های مصاحبه شوندگان مختلف از  18تا  48درصد متغیر است) به منظور حفظ معاش خانواده خود نیازمند همین
برداشتهای غیرمجاز میباشند .یکی از مدیران وزارت نیرو این طور مسأله وابستگی بخش قابل توجهی از بهره برداران
به برداشت غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی را توصیف کرد" :طرف (کشاورز) دست بچه اش را گرفته (آویزان بالای چاه)
که یا بروید یا میاندازمش داخل چاه .چون تمام زندگیش است [4] "...
 )9عدم درک اهمیت این مساله توسط قاضی ها و سایر مجریان " :در رابطه با نقش وزارت کشور و تأثیر فرمانداران
یکی از مدیران وزارت نیرو این گونه از تجربه خود صحبت نمود که(" :قبلا) من خودم (برای) اجرای حکم (بستن چاه
غیرمجاز) میرفتم .معاون حفاظت و بهره برداری بود ،با تیم میرفتم برای اجرای حکم .ماشین آلات بیل و لودر و کارگر
و نیروی انتظامی را بر میداشتیم میرفتیم .آنجا فرماندار خودش شخصاً جلوی (مقابل) ما بود" .یکی دیگر از مدیران
در رابطه با عملکرد قضات نیز به این شکل مشکل را توصیف نمود" :ما وقتی یک متخلفی را می بریم دادگاه که برایش
حکم صادر شود ،قوه قضاییه باید این دید حفاظتی را داشته باشد که این مجرم را با نگاه یک بدبختی که حالا یک چاه
غیرمجاز زده نگاه نکند ،به عنوان یک دزد به آن نگاه کند که دستش را کرده در جیب من و شما .منابع آبی راکه ما
رفتیم بر اساس آن برنامه ریزی کردیم و کارخانه ساختیم ،یا زمین کشاورزی یا باغ ،حالا این آقا دارد اضافه یا غیرمجاز
برداشت میکند و سهم ما را دارد می خورد نه اینکه یک بدبخت است[4] "«.
 .1حاکمیت آب و بازار آّب:

دلیل اصلی "تراژدی منابع مشترک" آن است که مالکیت آب در اختیار دولت است .واگذاری مالکیت آب به کشاورزان
و تاسیس "بانک آب" (مانند آنچه در کالیفرنیا صورت گرفته است) می تواند باعث افزایش بهره وری و بازدهی مصرف
آب شود .کشاورزان می توانند تصمیم بگیرند که آب را خودشان مصرف کنند یا حق آبه خود را به بخش های دیگر با
بهره وری بالاتر بفروشند (مانند فروش به صنعت) .به عنوان مثال تولید  1تن گندم یک میلیون لیتر آب مصرف می
کمد در حالیکه برای تولید یک تن فولاد تنها  19هزار لیتر آب مصرف می شود .همچنین دولت می بایست سایر ذی
نفعان را در تصمیم گیری ها مشارکت دهد و رویکرد "بالا به پایین" نه تنها کارا نیست و موثر نیست بلکه تحت اجرایی
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آن نیز توسط دیگران پایین است و دولت مجبور خواهد بود برای دیکته کردن آن بودجه و نیروی انسانی زیاد را به
خدمت بگیرد .در حالیکه تصمیم گیری مشارکتی می تواند مقاومت ذی نفعان را کاهش و تعهد اجرایی آنرا افزایش
دهد.

نتیجه گیری
 )1کاشت محصولات با مصرف آبی بالا و بازدهی پایین آبیاری دو دلیل عمده تقاضای بالای آب در بخش کشاورزی می باشد
 )2بازدهی آبیاری ( )irrigation efficiencyیک نقطه اهرمی ( )leverage pointبرای سیستم می باشد که تغییری
کوچک در آن می تواند تاثیری بزرگ ایجاد کند ،لذا دولت می بایست تمرکز بودجه و انرژی خود را بر روی بهبود بازدهی
آبیاری بگذارد ،البته بطور همزمان می بایست برای کنترل اثر ارتجاعی ( )rebound effectاز افزایش زمین های زیر
کشت و افزایش سهم محصولات با مصرف آبی بالا جلوگیری کند.
 )7تاثیر سایر پالسی ها به تنهایی قابل ملاحظه نیست و برای موثر بودن آنها می بایست نه به تنهایی بلکه به صورت همزمان
و ترکیبی استفاده شوند.

پیشنهاد برای مطالعات آتی
 .1در این مدل فرض شده است که حداکثر ظرفیت تحمل منابع آبهای زیر زمینی ثابت است ،در حالیکه بنابر مقاله
مهدوی نیا ( [8] )2818ثابت نمی باشد:
 .iکاهش سطح آب های زیر زمینی باعث فرو نشستن زمین و کاهش ظرفیت ذخیره آب سفره های زیر زمینی می
شود
 .iiکاهش سطح آب های زیر زمین و فرو نشست زمین سبب سفت و متراکم شدن خاک ،کاهش تخلخل برای نفوذ
آب ،و در نتیجه کاهش نفوذ آب های سطحی به خاک برای شارژ منابع زیر زمینی شود.
با اضافه کردن این جزییات می توان نتایج دقیق تری به دست آورد.
 .2در ایران ،حکومت برای حمایت از کشاورزان هر آنچه در توان داشته انجام داده است ،از جمله سوبسیدهای بالا برای
آب ،انرژی . ،کود شیمیایی ،به آنها وام هایی با بهره ناچیز داده است ،آنها را از مالیات معاف کرده است ،اگر محصولاتشان
را نتوانند بفروشند خریدش را تضمین کرده است و عوارض بالایی را برای واردات کشاورزی تعریف کرده است .با این
وجود ،کشاورزان کماکان طبقه ضعیف و فقیری محسوب می شوند .چرا این سیاست ها و حمایت ها اثر بخش نبوده
و دولت چگونه می توان به توانمند سازی 1کشاورزان کمک کند؟
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چگونگي کاهش هزینه مگا پروژهها با پیادهسازی مدیریت فصل مشترك مؤثر
با رویکرد پویایيهای سیستم
عبدالله مهرابي ،*،1زاهد شیخالاسلامي ،2سید حسین حسیني ،3بهنام فیضآبادی4
سازمان مدیریت صنعتیMehraby.a@Gmail.com ،

مدرسه کسبوکار صوفی،
موسسه سیستمهای مدیریتی الگو محور (سمام)S.H.Hosseini@Samam.com ،
سازمان مدیریت صنعتیfaizabadi@Imi.ir ،
Sharifmgmnt@Yahoo.com

چکیده
امروزه در جهان بسیاری از مگا پروژهها شامل چندین پیمانکار و گروههای اجرایی با فعالیتها و محدوده کاری زیاد و با گستردگی جغرافیایی
محل اجرای پروژهها ،تنوع مشاوران ،سازندگان ،تأمینکنندگان مواد ،تجهیزات و خدمات همچنین طیف عظیمی از ذینفعان داخلی و خارجی
میباشند که چالشهای آن اساساً با یک پروژه تنها متفاوت بوده و افرایش هزینهها نیز اغلب بهعنوان عاملی بالقوه تأثیری مستقیم بر اهداف پروژه
دارند و ازجمله چالشهای بزرگ مگا پروژهها ارتباط پیچیده فعالیتهای داخلی ،وجود تداخل بین فازهای مختلف پروژه و عدم شفافیت فعالیتها
است که عدم تعیین تکلیفهای محدوده کاری در فصل مشترك بین بخش مختلف یک مگا پروژه محل ایجاد مسئله بوده و درنتیجه عدم ایجاد
هماهنگی و تعامل بین گروههای مختلف کاری و عدم اهمیت به مدیریت فصل مشترك منجر به وجود آمدن فعالیتهای کاری نامشخص و
پنهانی که از ابتدای پروژه شناسایی نشدهاند گردیده و بروز آنها در انتهای پروژه تأخیر زیاد ،دوبارهکاریها و افزایش هزینهها را به دنبال دارد لذا
ضرورت کاربرد دانش مناسب ،فرآیندها ،مهارتها ،ابزار و تکنیکها ،میتوانند اثر مهمی بر موفقیت مگا پروژهها داشته باشند .در این تحقیق بنا
بر دادههای مربوط به تغییرات ،افزایش هزینه و زمان در محدوده فعالیتهای کاری فصل مشترك مطالعه موردی یک مگا
پروژه که به دسته سیستمهای پویای پیچیده تعلق دارد با استفاده از تحلیل پویای سیستم ،بررسی کامل رفتار دینامیک مدل و
رفتار مرجع متغیرهای کلیدی مؤثر در بروز مسئله ،شبیهسازی سیستم و سپس تست مدل و اطمینان از صحت عملکرد مدل،
طراحی سیاستهای کلان سازمان شامل طرح بهبود سیاست مناقصه و نحوه انتخاب پیمانکاران و طرح مدیریت فصل مشترك مؤثر بهمنظور
شناسایی و شفافسازی زودهنگام فعالیتهای پنهان در مگا پروژهها برای کاهش هزینهها و چالشها و بهبود ساختار مطلوب و عملکرد مگا پروژه
موردتوجه قرار دادهشده است.
واژههای کلیدی :مگا پروژه ،فعالیتهای پنهان ،تغییرات کاری ،مدیریت فصل مشترك ،مدلسازی پویا ،طراحی سیاستهای کلان

 1دکترای مدیریت کسبوکار ( ،)DBAسازمان مدیریت صنعتی
 2مدیرعامل ،مدرسه کسب و کار صوفی
 3مدیر عامل ،موسسه آموزشی -پژوهشی سیستم های مدیریتی الگومحور سمام
4

استادیار ،سازمان مدیریت صنعتی
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 -1مقدمه
یک مگا پروژه (که گاهی اوقات نیز «برنامه بزرگ» نامیده میشود) یک سرمایهگذاری در مقیاس بزرگ است [ .]4مدیریت مگا پروژهها هم
پیچیده و هم بهنوعی دشوار است و از زاویهای دیگر ،زمان و محدودیت منابع مالی و فیزیکی ابعاد دیگری را به پیچیدگی پروژهها اضافه میکند لذا
استفاده از سیستمها و روشهای مختلف کارایی و بهرهوری و ایجاد هماهنگی بین مغز افزارها ،نرمافزارها و سختافزارهای متنوع طرحهای مگا
پروژههای نفتی که در قالب چند پروژهای ،با پیمانکاران مختلف ،مدیریت میشوند و چالشهای آن اساساً با یک پروژه تنها متفاوت است ضروری
است .]5[ .امروزه در جهان بسیاری از مگا پروژهها شامل چندین پیمانکار و گروههای اجرایی از مکانهای جغرافیایی مختلف که از یک یا
چندین گروه مهندسی؛ گروههای تدارکات؛ شرکتهای ساختوساز؛ شرکتهای نصب و تعمیرات؛ تعداد بسیار زیادی از تأمینکنندگان مواد
اولیه ،تجهیزات و خدمات؛ و همچنین طیف عظیمی از ذینفعان داخلی و خارجی میباشند [.]6

اختلافات اجتنابناپذیر در ساختوساز و راهاندازی پروژههای عظیم بهطورمعمول چندبعدی ،پیچیده ،پویا و بهطور فزاینده شامل مفاهیم
پایداری رقابت هست [ .]8[ ،]7هدف از فرایند مدیریت فصل مشترك در پروژهها تسهیل قراردادها و توافقات میان ذینفعان با توجه به نقش و
مسئولیتهایشان ،مدیریت هزینه و زمان فراهم کردن اطلاعات مشترك و شناسایی اشتراکات بسیار مهم در ساختار پروژه هست .بهصورت کلی
هدف آن تشخیص زودهنگام فاکتورهای مستعد داخلی و خارجی تأثیرگذار بر روی هزینه و برنامه زمانی پروژه در جهت کاهش تأثیر آنها و یا حتی
حذف آنها هست [ .]11[ ،]9گستردگی جغرافیایی محل اجرای پروژهها ،تنوع مشاوران ،کنسرسیوم پیمانکاران ،سازندگان ،ذینفعان و  ...در
پروژههای بزرگ و پیچیده انبوهی از فعالیتهای پروژهای را شامل میشود [ ]1که عدم تعیین تکلیفهای محدوده کاری در فصل مشترك یا مرز
مشترك بین اعضای مختلف پروژه محل ایجاد مسئله بوده و درنتیجه عدم ایجاد هماهنگی و رابطه بین گروههای مختلف کاری در پروژهها و عدم
اهمیت به مدیریت فصل مشترك ضمن از بین بردن تعادل زمان ،هزینه و محدوده ،بر اساس مثلث طلایی پروژه ،کاهش کیفیت پروژه را به دنبال
داشته و درنهایت موفقیت پروژهها را به مخاطره میاندازد .مدیریت فصل مشترك بهعنوان یک روش کارا در شناسایی و ایجاد ارتباط میان اجزا
پروژهها ابزار ضروری در کسب موفقیت در مدیریت هست .رهبران صنعت معتقدند که وجود مدیریت فصل مشترك میتواند تراز میان ذینفعان را
بهبود دهد و باعث کاهش اختلافات و عدم هماهنگیها در طول عمر پروژه گردد [ .]11از سوی دیگر ،با توجه به پیچیده و پویا بودن پروژهها اهمیت
تفکر سیستمی بیشتر برجسته میگردد .باید اذعان نمود که پیچیدگی پدیده مدیریت در مگا پروژهها ازآنجهت است که فرآیندی پویا بوده و از
تعامل متقابل عوامل مختلف به وجود میآید و تمامی این عوامل و متغیرهای آن در رابطه علت و معلولی با یکدیگر ،سازوکاری به وجود میآورند
که درك و تحلیل آن را مشکل میسازد .]12[ .اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش در یک مگا پروژهها از باب اهمیت نظری با توجه به دانش
مدیریت پروژه محقق و مقالات و ادبیات و نظریههای موجود و همچنین نظرات و نوشتههای متخصصان ،صاحبنظران و خبرگان آگاه با ارائه آمار
و ارقام از رویدادهای بیانشده در این مطالعه موردی که اهمیت مسئله و موضوع این تحقیق را مهم میدانند بااهمیت مدیریت فصل مشترك که
بر پیچیدگیهای پروژه و افزایش هزینه و زمان میافزاید موردتوجه است و در قسمت اهمیت کاربردی مسئله نیز ،در عمل بیان فواید و نتایج
کاربردی حاصل از ارزش و انجام پژوهش ،پرداخته میشود که منجر به دستاوردها و آگاهیهای جدیدی میگردد که در همه مگا پروژهها قابلتعمیم
بوده و بیانکننده این است که تحقیق موردنظر از اهمیت خاصی برخوردار است .سؤالاتی که در این تحقیق مطرح است عبارت است از نقش
مدیریت فصل مشترك مؤثر جهت اجتناب از سرریز هزینه و موفقیت در یک مگا پروژه چیست؟ و چه راهکارهای کلانی بهمنظور حل مسئله لزوم
نظام مدیریت فصل مشترك در یک مگا پروژه با یک مدل پویا میتوان ارائه داد؟
لذا هدف اصلی تحقیق عبارت است از طراحی سیاست با تأکید بر ارائه برنامه مدیریت فصل مشترك پویای یک مگا پروژه باهدف بهبود
عملکرد پروژه ،ارتقاء مدیریت منابع ،هزینه ،زمان و  ...با رویکرد پویاییشناسی سیستم .در پروژه موردمطالعه ،مشکل عنوانشده در یک مگا پروژه
موردبررسی قرار میگیرد .بنا بر دادههای مربوط به تغییرات و افزایش هزینه و زمان یک مگا پروژه با افزایش هزینههای کلی پروژه نسبت به قیمت
اولیه قرارداد و همچنین افزایش زمان پروژه نسبت به زمان اولیه قرارداد موارد ادعایی پیمانکاران و تغییر کارهای درخواستی بیش از  51درصد کل
هزینههای مربوط به تغییرات کاری پروژه صرفاً ناشی از عدم مدیریت فصل مشترك قوی و مؤثر بوده است و ادعای پیمانکاران برای مطالبات
هزینههای بیشتر و تأخیر زمانی خصوصاً در محدوده فعالیتهای فصل مشترك پیمانکاران وجود داشته است .بطوریکه یک مگا پروژه با توجه به
محدودیت بودجه پیشبینیشده جهت تکمیل و خاتمه پروژه با سرریز هزینه فزاینده مواجه هست.
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در این مسئله بااهمیت شایع در همه مگا پروژهها ،تحلیل پویای سیستم و بررسی کامل رفتار دینامیک مدل و رفتار مرجع متغیرهای کلیدی
مؤثر در بروز مسئله و جمعآوری اطلاعات در رابطه با سیستم آغاز میگردد .در این مرحله با شناسایی سیستم ،بدین ترتیب در بیان مسئله با
بررسی رفتار گذشته میتوان برآوردی از رفتار متغیر در آینده داشت لذا رفتار مرجع را میتوان با استفاده از مجموعهای از نمودارها و یا شرح
عملکرد متغیر ترسیم نمود .با ترسیم رفتار مرجع ،رفتار سیستم درگذر زمان موردتوجه قرار خواهد گرفت [ .]12عوامل و فاکتورهای تأثیرگذار
نمودار علی و معلولی سیستم موجود ترسیم میگردد .با بررسی و تائید نمودار علی و معلولی ،نمودار انباشت و جریان ترسیم میگردد .پس از
جمعآوری دادههای موردنیاز برای متغیرها و تهیه فرمولهای ریاضی مدل توسط نرمافزار اجرا میشود .برای شبیهسازی در این پروژه از نرمافزار و
نسیم بهره میبریم .سپس آزمودن مدل و اطمینان از صحت عملکرد مدل و درنهایت طراحی سیاستهای 1مؤثر با محوریت و لزوم استفاده از یک
طرح جامع مدیریت مؤثر فصل مشترك در یک مگا پروژه از همان ابتدای پروژه و تداوم اجرای آن در کل چرخه عمر پروژه ،با در نظر گرفتن عوامل
تأثیرگذار بر روی هزینهها بهمنظور بهبود و مدیریت مؤثر مشکلات شایع در مگا پروژهها با مدلسازی سیستمهای پویا موردتوجه هست .درنهایت
بعد از نتیجهگیری پروژه ،پیشنهادها و ارائه راهکارها و سیاستهای بهبود مطرح خواهد گردید.
ساختار این مقاله عبارت است از :مروری بر ادبیات تحقیق ،روش تحقیق ،مدلسازی پویاییهای سیستم مطالعه موردی در یک مگا پروژه،
بحث و بررسی شامل نتایج شبیهسازی ،تحلیل ،طراحی و ارزیابی سیاستهای بهبود در مگا پروژه و درنهایت نتیجهگیری و پیشنهادها برای تحقیقات
آینده.

 -2مروری بر ادبیات تحقیق
اهمیت امکانات صنعتی در رونق اقتصادی و کیفیت زندگی حقیقتی قابلقبول است .روزبهروز با توجه به پیشرفت تکنولوژی و سیستمهای
عملیاتی ،این امکانات در حال پیچیدهتر شدن و گسترده شدن میباشند؛ بنابراین فرایند پروژهها در حال پیشرفت هست و مستلزم برنامهریزی
مناسب ،طراحی مناسب ،عملیات و نگهداری مناسب هست؛ که این امر بهوسیلهی مدیریت درست و دقیق امکانپذیر میگردد [.]13
اصولاً در مگا پروژهها که دربرگیرنده بسیاری از ذینفعان با موقعیت جغرافیایی متفاوت و فرهنگ صنعتی گوناگون در ارتباط با یکدیگر میباشند،
مدیریت فصل مشترك میتواند تراز میان ذینفعان را بهبود دهد و باعث کاهش اختلافات و عدم هماهنگیها در عمر پروژه گردد .اگرچه تشخیص
فصل مشترك و کنترل مستمر آن در چرخه عمر پروژه ،خود یکی از چالشبرانگیزترین تلاشهای مدیران و صاحبان پروژه هست .بهطورکلی فصل
مشترك شامل ارتباط میان المانهای مختلف ساختوساز ،ذینفعان و دامنه پروژه هست .مدیریت ضعیف فصل مشترك ممکن است منتج به
شکست در مدیریت هزینه ،زمان و کیفیت پروژه در هنگام اجرای آن گردد و یا در حالتی بدتر ممکن است موجب شکست پروژه بعد از انجام آن
گردد؛ بنابراین وجود مدیریت سیستماتیک فصل مشترك برای کنترل اشتراکات موجود در چرخه عمر پروژه امری ضروری و اجتنابناپذیر است
[.]11

مدیریت پروژه در پروژههای بزرگ پیچیده است چراکه نیاز به گرد هم آوردن گروههای مستقل ،مواد ،زمانبندی ،بودجه و برنامه برای یک
مقدار معین از زمان را دارد .ماهیت پروژههای ساختوساز بهگونهای است که بسیاری از متغیرهای کنترل نشده وجود دارد که این امر موجب
پیچیدگی بیشتر پروژه میشود .به ازای تشکیل گروههای چندگانهی سازمانی و اجرای فعالیتهای پیچیده ،مشکلات موجود در راهبری پروژهها و
نیز ضعف محیطی ،پیچیدگی ساختوساز و وجود ارتباطات موقت سازمانی و ماهیت فرعی و میان سازمانی برخی قراردادها موجب افزایش تعداد
فصول اشتراکی پروژهها میگردد و سبب بسیاری از مشکلات مدیریتی فصل مشترك میشود [.]14
مدیریت فصل مشترك ،سازماندهی یک پروژه پیچیده به نقاط مشترك تعریفشده و مدیریت تمام ارتباطات ،مسئولیتها و هماهنگی در
ارتباط با اجزای به هم وابسته درونی است؛ که بر این اساس سیاو و لین 2رویکرد ماتریسی مدیریت فصل مشترك را پیشنهاد دادند [ .]15بسیاری
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از محققین تأکیددارند که اجرایی شدن مدیریت فصل مشترك در مراحل اولیه منتج به عملکرد بهتر در قلمرو پروژه ،زمان و برنامهریزی میشود
[ .]18[ ،]17[ ،]16برای نمونه شکری 1و همکاران ،پنج مرحله را در طول عمر پروژه برای مدیریت فصل مشترك مشخص کردند [.]11
مرحله اول :شناسایی فصل مشترك – شناسایی تمامی اشتراکات موجود در حد امکان
مرحله دوم :مستندسازی فصل مشترك – تعریف اطلاعات موجود در اشتراکات
مرحله سوم :انتقال فصل مشترك  -انتقال اطلاعات موجود در اشتراکات به قسمتهای مربوطه
مرحله چهارم :ارتباطات در فصل مشترك  -قسمتهای مربوطه از قراردادهای فصل مشترك در جهت مدیریت آن استفاده کنند.
مرحله پنجم :اتمام فصل مشترك – با در نظر گرفتن انجام تعهدات و الزامات مدیریت فصل مشترك پایان مییابد.
دلایل شکست مدیریت فصل مشترك میتواند به دلیل دو عامل باشد :دانش و محیطی [ .]19عوامل مربوط به دانش درنتیجه مدیریت ،تجربه
و مشکلات هماهنگی هستند .مشکلات مدیریتی از قبیل عدم ارتباطات ،هم ترازی و هماهنگی بین اعضا ،تصمیمگیری ناکارآمد ،سوء مدیریت
مسئولیتها و تعریف ضعیف از حوزه پروژه و روابط معرف ناکارآمدی در مدلهای مدیریت فصل مشترك هست .عوامل محیطی بر روی یک عضو
با دیگر اعضای پروژه و یا اعضا خارجی پروژه ایجاد میشود و آنها عبارتاند از تعهدات ،قراردادها ،وقایع طبیعی و مقررات ،قراردادهای ناقص ،جزئیات
نامشخص در نقشهها و تغییرات مداوم در طراحی اسناد منجر به ایجاد فصل مشترك بین سهامداران میشود [ .]13علاوه بر این ،آبوهوا ،شرایط،
مشکلات زمینشناسی و تغییرات غیرمنتظره در عرضه مواد منجر به تأخیر در فصل مشترك میشود [.]19
بهطورکلی در مگا پروژهها فصول مشترك هم بهصورت داخلی (در طی یک قرارداد و دامنه تعریفشده کار) و هم بهصورت خارجی (در طی
یک قراردادها و دامنههای تعریفشده کار) در نظر گرفته میشود [ .]21[ ،]18باوجود مزایای عنوانشده از استفاده از مدیریت فصل مشترك،
اجرای آن در مگا پروژهها هنوز هم میتواند مشکلساز باشد .بهعنوانمثال ،یک مشکل در حال حاضر ،اجرای یک مدیریت فصل مشترك در
پروژههای بزرگ فقدان اطلاعات است که در مورد چگونگی آن باید بهصورت مناسبی تحقیقات انجام شود .بیش از  61درصد مگا پروژهها از برنامه
زمانی و بودجهبندی اولیه تجاوز میکنند [ .]21طبق گزارشهای ارائهشده در کورورکس ،2در بسیاری از مگا پروژههای جهان همچون سعودی
آرامکو ،3شل ،4نت ورك ریل ،5انی ،5دانگ انرژی ،5توتال ،5آمک فاسترویلر ،9دت نورسکه ،10لاکویلی 11و سایر صاحبان مگا پروژهها ،مدیریت فصل
مشترك نقش برجستهای در تضمین امنیت و یکپارچگی پروژههای و زیرمجموعه همچنین یکپارچگی در عملکرد کلی پروژه داشته است .مثالهای
متعددی ازجمله ساخت و راهاندازی ژنراتورهای توربین گازی در پروژههای فراساحل که عدم مدیریت فصل مشترك موجب تأخیر بسیار زیاد در
پروژه و سرریز هزینهها به میزان صدها میلیون دلار گردید [ .]22مگا پروژههای موفق همچون پروژهی نفتی گودران 12در دریای شمال بهوسیله
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استاتویل 1و اطلس 2در کرن 3را موردمطالعه قرارداد .نتیجه مطالعه نشان میدهد که استفاده از مدیریت فصل مشترك در قراردادها کمک شایانی
در مدیریت تغییرها میکند [ .]21بر اساس گزارشهای ارائهشده کورورکس ،مواردی که در مدیریت فصل مشترك مگا پروژههای موفق در نظر
گرفته میشوند بهصورت زیر میباشند:



تأثیر تغییرات مشترك باید ثبت گردد و در برنامهریزی پروژه در نظر گرفته شود.
طراحی تغییرات توسط گروه مدیریت فصل مشترك با اطمینان از در نظر گرفتن کلیه تغییرات انجام شود و به صاحبان پروژه اعلام
گردد.



یکپارچگی پروژه که توسط گروه مدیریت فصل مشترك تعریفشده ،بهوسیله تمام اعضای پروژه با در نظر گرفتن تغییرات جدید مرور
گردد.



گروه مدیریت فصل مشترك باید محدودیتهای قلمرو پروژه را شناسایی کرده و بهتمامی اعضا اعلام نماید.



تمامی اعضا باید مکاتبات لازم را در جهت اطمینان از در جریان بودن مسئولیتها و فهم الزامات انجام دهند.



گروه مدیریت فصل مشترك باید جلسات منظم در جهت پیشرفت و نظارت فعالیتها برگزار کند.



برنامه زمانبندی پروژه باید با برنامه گروه مدیریت فصل مشترك یکپارچه باشد تا در صورت اعمال تغییرات جدید کلیه برنامهها
بهروزرسانی شود.

 ارزیابی و بازنگری و بهروزرسانی فعالیتها توسط گروه مدیریت فصل مشترك انجام شود.
با نگاهی عمیقتر بر پروژهها متوجه میشویم که مشکل در تعیین و تشخیص علتهای به وجود آمدن مشکلات در اجرای پروژه ،یا درواقع
آنچه باید انجام شود برای رسیدن به پروژههای موفق هست .درواقع معیارهای موفقیت پروژه میتواند شناسایی گردد ،سپس این امر موجب کاهش
تأثیر علل مشکلات پروژه میگردد .ازاینرو تأثیر بسزایی از فعالیتهای پایهای مراحل اولیه پروژه را میتوان بر روی خروجیهای نهایی پروژه یافت
و آنها را بهعنوان مجموعهای از چارچوب قضاوتی شکست یا موفقیت پروژه در نظر گرفت [.]23
تعداد بسیار کمی از تحقیقات بهصورت ریشهای و سیستماتیک به علل شکست یا موفقیت پروژهها پرداختهاند و این آمار برای مگا پروژهها حتی
کمتر هست .طولانی شدن پروژه نسبت به زمانبندی اولیه و افزایش هزینهها نسبت به بودجه اولیه همواره موجب نارضایتی مدیران در پروژهها
هست .بر اساس آمار منتشره سازمان مدیریت و برنامهریزی در سال  ،1381متوسط زمان اتمام پروژههای ملی در کشور نزدیک به  2222برابر زمان
برنامهریزیشده پروژهها بوده است .آمار نشان میدهد در ایران به دلیل فقدان نظام جامع مدیریت پروژه ،کشور سالانه متحمل زیانی معادل 1651
میلیارد ریال میشود .متوسط زمان راهاندازی طرحهای ملی و سرمایهبر ،در حال حاضر هشت سال است.
پروژههای بزرگ به دسته سیستمهای پویای پیچیده تعلق دارند .مدلهای ذهنی بهاندازه کافی واضح و روشن نمیباشند و بهآسانی قابل تفسیر
برای دیگران نمیباشند [ .]24تا خیرات و سرریزهای هزینه در پروژههای عظیم ،دیگر استثنا نیستند بلکه بهصورت هنجار درآمدهاند .در سالهای
اخیر فشار رقابتی پیرامون کسبوکارها باعث شده تا رویکرد غالب در انجام پروژهها از رویکرد متوالی به رویکرد موازی و همزمان تغییر یابد .این
تغییر رویکرد و همزمانی در انجام پروژهها باعث افزایش پیچیدگیهای مربوط به مدیریت پروژه شده است .مدیریت پروژه از مشکلات متعددی
همچون هزینه و برنامه زمانبندی رنج میبرد .هزینههای اضافی از  111به  211درصد یک امری متداول در پروژهها هست .بهطور مثال ،در پروژهها
اغلب زمانی که خطاها ،هزینه دوبارهکاریها ،سرعت بخشی ،زمان اضافی ،بهکارگیری نیروها ،لغزش در برنامهریزی و تغییر محدوده کاری و کیفیت
پروژه زودتر شناسایی گردند بهصورت ملموستری پیشرفت پروژه دیده میشود .عواقب این مشکلات شامل درآمد کمتر ،بهرهوری کمتر ،افزایش
هزینهها و نهایتاً منجر به دعوی در مسئولیتهای طرفین و تاخیردر تحویل دهی پروژه میگردد [.]12
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ازآنجاییکه اولین کاربرد سیستم پویا در نظام مدیریت بوده است ،روبرتز 1چگونگی استفاده آن در وضعیتهای مدیریتی پیچیده متنوع شامل
پروژههای بزرگ را مطرح نمود [ .]25بسیاری از کاربردهای پویاییشناسی سیستم در هر دو حوزه علمی و عملی شامل ارزیابی کمی هزینهها و
سودهای برنامههای متنوع هست .کللاند و کینگ 2ضرورت ترکیب تکنیکهای تحلیل سیستمها و مدیریت پروژه را برای حل مشکلات سیستماتیک
و ارائه یک چارچوب ترکیبی سیستماتیک برای پروژههای بزرگ را عنوان نمودند [ .]26یو 3اشاره میکند که تکنیکهای سیستمهای جدید
بهوسیله مدیران پروژههای قبلی بکار گرفته نمیشد و او نیز اهمیت ترکیب تکنیکهای مدیریت پروژه و تفکر سیستمی را در راستایی شناسایی علل
شکست پروژههای بزرگ عنوان میکند [.]27
پویاییشناسی سیستم برای سالیان متوالی است که بهمنظور تحلیل و بهبود عملکرد پروژهها بخصوص پروژههای بزرگ بهکاررفته است.
کاربردهای متعدد و مدلهای جدید و بهبودیافته و ارزش ایجادشده برای مشتریان حاکی از موفقیت این روش برای مدلسازی پویا پروژه هست
پویاییهایی که نمیتوانند بهطور شایستهای توسط ابزارهای سنتی مدیریت پروژه کنترل و مدلسازی شوند .پویاییشناسی سیستم بهطور مکرر
بهعنوان ابزار آنالیزی کارآمد در پروژههای گسترده و متنوع علمی و عملی نشان دادهشده است [.]24
بر اساس تحقیقات استرمن سیستم پویا بهطور گسترده در مدیریت پروژهها برای پروژههای بزرگ همچون کشتیسازی ،صنایع دفاع،
ساختوسازهای عمرانی ،نیروگاهها و غیره کاربردی هست .مدلهای طراحیشده برای مدیریت هزینهها و ارزیابی منابع آن و برنامه زمانبندی
کارآمد در نظر گرفتهشده است .علاوه بر این ،سیستم پویا در مدیریت پروژهها بهطور گسترده در جهت تدوین درست استراتژیها و ارزیابی خطمشی
پرکاربرد هست .برای نمونه ،دپارتمان انرژی آمریکا برای دستیابی به جزئیات پیشبینی و آنالیز سیاستهای انرژی سیستم بینالمللی و بومی انرژی
از سال  1978از روش پویاییشناسی سیستم استفاده کرد .همچنین بسیاری از تسهیلات الکتریکی از این روش برای آنالیز سیاستها در توسعه
ظرفیت ،محافظت ،قیمتگذاری و تغییرات متداول استفاده میکنند.
لزوم استفاده از این روش شبیهسازی از آنجایی حائز اهمیت میگردد که در مقایسه با مدلهای ذهنی مطرح میگردند .مدلهای ذهنی دارای
مزایای مهمی همچون انعطافپذیری میباشند .آنها میتوانند در دامنه گستردهای از اطلاعات به کار گرفته شوند و همچنین میتوانند این حجم
اطلاعات را در فرمهای مختلف پردازش کنند .علاوه بر این میتوانند فرم جدیدی از اطلاعات را بر اساس وضعیت جدید ارائه دهند و مورداستفاده
قرار گیرند.
ازجمله چالشهای بزرگ مگا پروژهها ارتباط پیچیده فعالیتهای داخلی با یکدیگر ،وجود تداخل بین فازهای مختلف پروژه شامل طراحی،
خرید ،ساخت ،نصب ،وجود گروههای مختلف با اهداف و مهارتهای متفاوت در کنار یکدیگر (مانند کارفرما ،مشاور ،گروه طراحی ،گروه بازرگانی،
گروه نصب ،تأمینکنندگان کالا ،گروه مالی و بانکداری ،استراتژیهای حکومتی و  )...عدم شفافیت فعالیتها ،وجود عدم قطعیتها و عدم توانایی در
پیشبینی خروجی مطلوب ،دینامیک سیستم و  ...میباشد.
سیستمهای پویا ابزارهایی را برای توسعه محدوده تفکر و مدلسازی فراهم میآورد .هیچ مدل بدون اشکالی وجود ندارد ،لیکن بهجای سعی
در اعتبار دهی هر چه بیشتر مدلها جهت انطباق صد درصد با محیط واقعی ،باید بر ایجاد مدلهایی تمرکز نمود که با صرف مناسبترین زمان و
هزینه ،کاربردی هستند؛ بنابراین بهجای پیشگوئی کاملاً درست ،انجام فرآیند مدلسازی ،آزمون فرض و تفسیر نتایج ،نکته کلیدی هست [.]28
هزینههای یک پروژه و زمان اضافی آن میتواند تحت تأثیر دوبارهکاریهایی که در برنامهریزی تخمین زده نشدهاند و یا حتی بدتر از آن در طول
برنامهریزی پروژه شناسایی نشدهاند قرارگرفته باشند .همانطور که در شکل  1مشاهده میگردد او نشان داد که چگونه سیکل دوبارهکاریها در
بسیاری از پروژههای پیچیده بزرگ اتفاق میافتد و هرگونه تخمین نادرست در برنامهریزی موجب هزینه اضافی و زمانبندی نادرست میگردد
[.]29
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شکل  :1مدل تأثیر هزینهها در طول پروژه []30

در ابتدای یک پروژه یا یک مرحله پروژه ،تمامکار در مخزن کار اصلی برای انجام«قرار دارد .پیشرفت بهوسیله حرکت دادن کار بین مخازن به
دست میآید .یک نسبت از کار انجامشده در هر زمان دارای خطا میباشد .کاری که بدون اشتباه انجامشده باشد وارد مخزن کار انجامشده میشود
و هیچگاه نیازمند دوبارهکاری 1نمیباشد (مگر اینکه تغییرات بعدی آن کار را منسوخ کند) .کاری که شامل خطا باشد وارد مخزن دوبارهکاری کشف
نشده» میشود .خطاها فوراً تشخیص داده نمیشوند اما در مراحل پاییندست یا هنگام آزمودن شناسایی میشوند .هنگامیکه خطاها کشف شدند،
انباشته«دوبارهکاری برای انجام» ،مستلزم تلاش اضافی خواهد بود [.]3
با توجه بهمرور ادبیات تحقیق پویاییشناسی سیستمها تاکنون کاربردهای زیادی درزمینهٔ تحلیل مباحث مختلف مدیریت پروژه داشته است
و همچنین اهمیت مدیریت فصل مشترك در مطالعات پیشین پرواضح هست .پویاییشناسی سیستمها روی مدلسازی خصوصیاتی که در
سیستمهای واقعی یافت میشوند تمرکز میکند .یک خصوصیت اصلی تمام مدلهای پروژهای پویا استفاده از وظایف یا فعالیتها بهعنوان ماده
اصلی جاری در طول پروژه است .ویژگی دیگری از پروژهها که در مدلهای پویا نمایش دادهشده است ،استفاده از منابع برای مدیریت جریانها در
فرآیند توسعه بر پایه درك مدیریت از شرایط پروژه است.

 -3روش تحقیق
ازآنجاییکه نتایج این تحقیق برای سایر مگا پروژههای قابلاستفاده میباشد ،تحقیق از نوع کاربردی است .این تحقیق به لحاظ ارزش ،عملی
است زیرا هدف این تحقیق بررسی کردن میزان تأثیر مدیریت فصل مشترك بر موفقیت پروژه هست و تحقیق از نوع پیمایشی است چون برای
شناخت و تعیین میزان تأثیر مدیریت فصل مشترك بر مدیریت پروژه از طریق میدانی گردآوری و موردبررسی و تجزیهوتحلیل قرارگرفته است .در
این تحقیق از نرمافزار ونسیم استفاده میشود .این نرمافزار مربوط به پویاییشناسی سیستمها است که قادر به ایجاد نمودارهای علی حلقوی ،انباشت
و جریان ،شبیهسازی و غیره هست؛ همچنین اطلاعات و دانش دریافتی از افراد صاحبنظر و مبانی نظری موضوع تحقیق ،مدلهای ذهنی را به
گزارههای قابلفهم که در قالب مدلهای تشریحی بیان میشوند تبدیل مینماید ،این گزارهها همان فرضیههای پویا هستند.
پس از مرحله فرضیهسازی ،متغیرهای اصلی مدل در قالب متغیرهای مستقل و وابسته همراه با روابط بین آنها و نحوه تأثیرگذاری آنان بر
یکدیگر شناساییشده و سپس با طراحی یک مدل مفهومی از مسئله تحقیق بهعنوان یک پدیده ،حلقههای علت و معلولی شکل میگیرند .در
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ادامه فرآیند تبدیل پدیده به مدل که سبب تکمیل چرخه تصمیمگیری نیز میشود ،نمودارهای جریان که زیربنای مدلسازی ریاضی در
پویاییشناسی سیستمها است طراحی و ساخته میشود .تشریح مراحل مدلسازی بهشرح ذیل می باشد:
تعریف مسئله :شامل شناسایی محدوده مسئله ،متغیرها ،ثابتها نحوه تعامل بین متغیرها و جمعآوری دادههای اولیه.
مدلسازی دیاگرام علت و معلولی :شامل شناسایی متغیرهای اصلی و توسعه حلقههای علت و معلولی ،همراه با شناسایی نقاط کلیدی.
ایجاد مدل پویا :شامل ترسیم دیاگرام سطح و جریان برگرفته از دیاگرام علت و معلولی توسعه دادهشده در مرحله قبل .سپس روابط کمی میان
تمامی متغیرهای مسئله بر اساس دادههای تجربی و کسب نظر افراد خبره تعریف می شود.
اجرای شبیهسازی :شامل اجرای شبیهسازی با استفاده از مدل دینامیکی توسعه دادهشده در مرحله قبل و محاسبه مقادیر متغیرها در طول زمان.
تحلیل و بهکارگیری نتایج :شامل تحلیل نتایج حاصله و تصمیم سازی بر اساس نتایج شبیهسازی در محیط کسبوکار.
لازم به توضیح است که بر مبنای مصاحبههای انجامشده با مدیران و کارشناسان مدیریت یک مگا پروژه به طراحی ،ارائه مدل و سپس به
تبیین مدل توسعهیافته در مرحله اول بر اساس وضعیت سیستم پرداخته میشود.
با توجه به فرآیند انجام تحقیق ارائهشده در فصل اول ،گامهای اجرایی حل مسئله با رویکرد پویاییشناسی سیستمها در شکل  2ارائه میگردد
[ ]2که البته در این تحقیق بخش آخر که پیادهسازی است انجام نمیشود.

شکل  :2گامهای اجرایي حل مسئله با رویکرد پویایيشناسي سیستمها []2

لذا این پژوهش بهطورکلی به فرآیند مدلسازی ،جمعآوری دادهها و تعیین روابط برای اجرای مدل در نرمافزار اختصاص دارد .لذا در این زمینه
ابتدا و بهطور خلاصه به مروری بر مطالعه موردی پرداخته میشود سپس محدودیتها و موانع در فرضیه پویا مطرح میگردد و در ادامه پس از
طراحی نمودار زیرسیستمها ،نمودار حلقههای علی و معلولی و همچنین انباشت و جریان ارائه میگردد .نهایتاً با جمعآوری دادهها و تعیین روابط
ریاضی مدل اجرا میگردد و نتایج آن بررسی میشود.

 -4مدل پویایيهای سیستم برای مگا پروژه
در این بخش مدلسازی پویای انجامشده بر روی مطالعه موردی یک مگا پروژه به شرح ذیل تشریح میگردد.
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 1-4فرضیه پویا
در این مطالعه ابتدا به معرفی فرضیه پویا میپردازیم .با نگاهی سیستمی به وضعیت موجود در یک مگا پروژه و با تمرکز بر رفتار پیمانکاران در
پذیرفتن یا رد کردن فعالیتها ،متوجه تعداد زیادی از متغیرهای تأثیرگذار میشویم که باعث ایجاد رفتارهای مرجع میگردند .مسئله این است که
تفاوتهای بین پیشرفت واقعی و پیشرفت برنامهای و همچنین هزینه واقعی و بودجه قراردادی پروژه بسیار مشهود هست (شکل )3

شکل  :3نمودار مرجع یک مگا پروژه

درواقع پیمانکاران علاوه بر فعالیتهایی که موظف به انجام آن میباشند ،به علت عدم برنامهریزی دقیق و عدم وجود مدیریت فصل مشترك
دچار تأخیر و اختلافات برای انجام برخی از فعالیتها میشوند .همچنین در برخی از مواقع فعالیتهای جدید پیشنهادی از سوی کارفرما را بهمنزله
دریافت پول بیشتر و یا قرارداد جدید در نظر میگیرند و یا با سلب مسئولیت از فعالیت پیشنهادشده از سوی کارفرما آن را در حیطه کاری پیمانکار
دیگری میبینند .علاوه بر این موارد در انجام کارهای تعیینشده برای پیمانکاران به دلیل رعایت نکردن استانداردهای لازم و نداشتن کیفیت مطلوب
برخی از کارهای تمامشده از سوی کارفرما رد میشود و در فرایند دوبارهکاری قرار میگیرد .شرایط و کارکردی که در مگا پروژه موردمطالعه به علت
زمان بیرون میدهند نتیجه پاسخهای بازخوردی بسیاری از روابط غیرخطی مربوطه و جمع پیشرفت مگا پروژه هست .این عوامل موجب اختلافات
شدیدی میان پیمانکاران با یکدیگر و همچنین با کارفرما میشود که ضمن طولانی شدن فرایند و تأخیر در اتمام پروژه باعث تحمیل هزینههای
سنگینی علاوه بر هزینه پیشبینیشده در قرارداد میگردد.
از طرفی ،چالش دیگری که در سطح کلان پروژه بر تمامی موارد فوقالذکر تأثیرگذار است ،رفتارهای مناقصه فرصتطلبانه پیمانکاران است .لذا
تحت سیستم مناقصه رقابتی ،چون قیمت تنها معیار انتخاب است ،پیمانکاران ممکن است با پیشنهاد غیرمعمول کم ،برنده شوند .هنگامیکه
پیمانکاران ،پروژه را تحت شرایط نامطلوب قیمتی مورد انتظار آغاز میکنند ،برخی از استراتژیها را برای جبران سود ازدسترفته و کاهش هزینهها
یا افزایش ادعا علیه کارفرما اتخاذ میکنند .بر این اساس پیمانکار تلاش میکند ،نهتنها کیفیت پروژه کاهش یابد بلکه کارفرما را ملزم میکند تا برای
تحقق اهداف پروژه هزینههای اضافی را در اصلاحیه بودجههای تخصیصی در نظر بگیرد .بااینحال ،این نوع رویکرد استراتژی مناقصه با برنده شدن
صرفاً در یک مناقصه و شکست یک پروژه به پایان نمیرسد ،بلکه این نوع رفتار و عادت مناقصه فرصتطلبانهای را به وجود میآورد که پیمانکاران
برای پروژههای رقابتی دیگر نیز پسازآن بدان متوسل میشوند.
بنابراین ،فرضیه اصلی این تحقیق به این صورت است که درگذر زمان و با پیشرفت پروژه و پس از انجام بازرسی کارهای انجامشده ،مشکلات
و تعارضات فیمابین کارفرما و پیمانکاران مشخص میشود .برخی از این تعارضات ،بهعنوان دوبارهکاری قابلقبول توسط پیمانکاران پذیرفته و انجام
میشود که این امر صرفاً زمانبندی پروژه را تحت تأثیر قرار داده و هزینههای اجرایی را به پروژه تحمیل نمیکند (اگرچه هزینههای ستادی و
هزینه عدمالنفع تکمیل بهموقع پروژه و فرصت ازدسترفته همچنان قابلتوجه است) برخی از تعارضات به وجود آمده ،شامل دوبارهکاریهای
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غیرقابلپذیرش هست که از آن بهعنوان ادعای جدید یاد میکنیم که پیمانکاران درازای دریافت هزینههای اضافی حاضر به انجام آنها هستند و
این امر علاوه بر تأخیر در پروژه و هزینههای مذکور ،هزینههای اجرایی جدیدی را به پروژه تحمیل میکند.
 2-4نمودار زیرسیستمها
به نظر میرسد ،آنچه نقطه کلیدی حل این معضل است در تعریف غیر شفاف محدودههای کاری و عدم صرف زمان و هزینه اولیه شفافسازی
فعالیتهای قابل انجام توسط کارفرما است که ریشه به وجود آمدن مشکلات بعدی است .در مدل ایجادشده در این تحقیق جهت مدلسازی و
آزمودن فرضیه فوقالذکر پرداخته و با توجه به فرضیه پویای عنوانشده ،در بخش بعدی به ترسیم ساختار سیستم از طریق ترسیم نمودار
زیرسیستمها میپردازیم.
بر این اساس ،همانطور که در شکل  4مشاهده میگردد ،نمودار زیرسیستمهای طراحیشده شامل  4زیرسیستم اصلی هست .زیرسیستم
اصلی در نظر گرفتهشده «فرآیندها و فعالیتهای اصلی پروژه است» که عملاً سایر اتفاقات پروژه بر بستر مکانیزمهای وابسته به آن تعریف و پیگیری
میشوند .در این زیرسیستم ساختار تعریف و شکست فعالیتهای پروژه و همچنین فرآیند انجام کار توسط پیمانکاران تبیین شده است .خروجی
اصلی این زیرسیستم ،فعالیتهای تکمیلشده و ورودی اصلی آن منابع پروژه است .زیرسیستم «منابع» شامل میزان منابع در دسترس برای انجام
فعالیتها (نیروی انسانی ،تجهیزات و ماشینآلات ،مواد و  )...و بهرهوری هرکدام در نرخ تکمیل کار است .در زیرسیستم «بازرسی و کنترل کیفیت»
کارهای انجامشده مورد ارزیابی کیفی قرارگرفته و تائید یا رد میشوند .کارهایی که رد شدهاند در دودسته اصلی قرار میگیرد .دسته اول شامل
فعالیتهایی است که بخشی از آن اساساً انجامنشده و دسته دوم شامل فعالیتهایی است که انجامشده ولی با مشخصات فنی اعلامشده تطابق
کامل را ندارد .پس از انتقال این اطلاعات به پیمانکار در قالب زیرسیستم «مدیریت ادعا» ،ایشان به پذیرش یا عدم پذیرش و ادعا در مورد کارهای
تائید نشده میپردازند که نهایتاً برخی موردقبول کارفرما قرار میگیرد و بدون هزینه جدید در لیست کارهای برنامهریزیشده قرار میگیرد و برخی
با قبول هزینه از جانب کارفرما در این لیست قرار خواهد گرفت و نهایتاً این چرخه تا اتمام پروژه ادامه دارد.
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شکل :4نمودار زیرسیستمها

 3-4نمودار حلقههای علي و معلولي
در این بخش با توجه به توضیحات ارائهشده در بخشهای قبلی نمودار علی و معلولی منتج از فرضیات پویا که در نرمافزار ونسیم طراحیشده
است ،ارائه میشود.
با توجه به میزان منابع در دسترس برای انجام فعالیتها (که شامل نیروی انسانی ،تجهیزات ،مواد و  ...است) و میزان بهرهوری هر منبع در
تعیین نرخ انجام کار ،پیشرفت فعالیتها تعیین میشود که فعالیتهای باقیمانده را به فعالیتهای انجامشده و در انتظار بررسی و تائید توسط
کارفرما ،تبدیل میکند .در گام بعد و پس از ارزیابی و کنترل کیفیت ،فعالیتهای انجامشده به دودسته تأیید و نهایی شده و تاییدنشده تقسیم
میشود که دسته دوم منجر به دوبارهکاری متعارف موجود در پروژهها و اضافه شدن به فعالیتهایی میشود که میبایست مجدداً اجرا شوند (شکل
.)5
+
Work Waiting for
Approval
Performing
+

+

+
+

Project
resources

Work Inspected
Resource
productivity

Work and Rework

Fraction
Satisfactory

+

Work to be Done
Rework

+

-

+

Initial scope

شکل  :5حلقه انجام کار و دوبارهکاری متعارف
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در بخش قبل ،دوبارهکاری متعارف موجود در محدوده شرح خدمات پیمانکار تشریح شد که برای انجام آن پیمانکار هزینه اضافی را مطالبه
نمینماید .در این زمینه ،دینامیک حائز اهمیت بعدی دوبارهکاری ناشی از فعالیتهایی است که پیمانکار در مورد آن درخواست ادعا نموده و پذیرش
انجام آن را منوط به پرداخت هزینه اضافی توسط کارفرما میداند .بهمرور و در طی پیشرفت پروژه و با مشخص شدن فعالیتهای پنهان ،درخواست
ادعا توسط پیمانکار به کارفرما ارائه میشود .بخشی از درخواستهای ادعا پس از بررسی مورد تائید کارفرما قرار میگیرد که بهعنوان دوبارهکاری
ناشی از ادعا پرداخت هزینه آن را متقبل خواهد شد که این امر منجر به هزینه تمامشده بیشتر و همچنین افزایش زمان انجام پروژه میگردد چراکه
دوبارهکاریها به فعالیتهای باقیمانده پروژه اضافه خواهند شد (شکل .)6
+
Claimed Tasks
+
+

Approved Claims
Claiming
+

Hidden Tasks
+
R e work with C la im

+
ClaimRework

Fraction
Completed

Initial Scope
-

Work to be Done
+

+

شکل  :5حلقه دوبارهکاری ناشي از ادعا

فعالیتهای جدید ناشی از اختلافنظرهای موجود در یک پروژه ،عموماً به سه دسته تقسیم میشود .دسته اول منجر به دوبارهکاری متعارف
میشود که پیمانکار بدون مطالبه هزینه بیشتر آن را انجام میدهد که در حلقه اول تشریح شد .دسته دوم اختلافاتی است که پیمانکار انجام آن را
میپذیرد اگرچه پذیرش آن را منوط به تقبل هزینه اضافی توسط کارفرما میداند که در حلقه دوم به آن پرداخته شد .دسته سوم که در این حلقه
به آن پرداختهشده است ،فعالیتهای جدید ناشی از اختلافاتی است که اساساً پیمانکار آن را نمیپذیرد .اینگونه موارد عموماً توسط کارفرما با
مذاکرات چالشی نهایتاً حلوفصل شده و درازای پرداخت هزینه اضافی به کارهای باقیمانده اضافه میشود .نکته حائز اهمیت در این دینامیک،
تلاش پیمانکار برای پذیرش غیر شفاف فعالیتهای مدنظر است تا بتواند در حین انجام کار با ادعای جدید هزینه بیشتری را مطالبه نماید چراکه
پذیرش آن در یک شرایط چالشی رخداده و این امر فعالیتهای پنهان قابلتوجهی را شامل شده است .لذا در این مسیر ،پس از مشخص شدن
فعالیتهای پنهان و با تلاش کارفرما برای حلوفصل اختلافات ،عملاً پروژه با ادعاهای بیشتر مواجه میشود (شکل .)7
+
Initial Scope

Hidden Tasks

+

Resolving

Claiming
+

Contractor's Endeavor for more Claims
+
Fraction
Completed

Claim

Work to be Done
+

شکل  :5حلقه تلاش پیمانکار برای ادعای بیشتر
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 4-4نمودارهای انباشت و جریان
در این بخش مدل انباشت و جریان وضعیت موجود در مگا پروژه به تفکیک در دو بخش اصلی ساختار انجام کار و مدیریت ادعا ارائه شده است.
شکل  8ساختار انجام کار را نشان میدهد .مبدأ شروع فعالیتهای پروژه ،میزان فعالیتهای اولیه تعریفشده (بهعنوان شرح خدمات در قرارداد
با پیمانکاران) هست که در این مدل با متغیر حالت « »Work to be Doneدر نظر گرفتهشده است .این متغیر حالت یک خروجی بابت انجام
فعالیتهای تعریفشده به نام « »Performingدارد و دو ورودی بابت دوبارهکاری و ادعاهای جدید به نامهای « »Replaningو « »Claimsدارد
که میزان این متغیر را درگذر زمان تحت تأثیر قرار میدهند .عملاً زمانی که این متغیر حالت به صفر برسد ،پروژه تمامشده است.
Fraction
completed
Time to inspect

Work
completed

Work
inspected

Approving

Inspected

Initial scope

Done
Work wating
for approval

Work to be
done

Performing

Claims
><Resolving

Resource
productivity

Time to approve
Fraction
satisfactory

Project resources

><Claim rework

Rework
generation
Rework
Replaning
Time to replan

شکل  :5نمودار انباشت-جریان :ساختار انجام کار در پروژه

با افزایش نرخ انجام کار که در این مدل با لحاظ وجود منابع و بهرهوری منابع در نظر گرفتهشده است ،فعالیتهای باقیمانده به متغیر حالت
بعدی به نام « »Work Waiting for Approvalانتقال مییابند تا مورد بازرسی و کنترل کیفیت قرار گیرند .بازرسی در این مدل با در نظر
گرفتن یک تأخیر زمانی برای انجام فعالیتهای بازرسی مدلسازی شده است .پس از بازرسی ،فعالیتهای پروژه به متغیر حالت « Work
 »Inspectedانتقال مییابند که در این مرحله یا مورد تأیید قرارگرفته و به متغیر حالت بعدی بانام « »Work Completedمنتقل میشوند و یا
مورد تأیید قرار نگرفته و به متغیر « »Reworkمنتقلشده و عملاً سیکل دوبارهکاری در پروژه را به وجود میآورند .در این مدل ،تأیید یا عدمتأیید
فعالیتها ،بهوسیله ضریب متوسط رضایت کارفرما و همچنین تأخیر زمانی تصمیمگیری مدلسازی شده است .در گام بعد ،با انجام برنامهریزی
مجدد ،فعالیتهای دوبارهکاری به متغیر حالت اول مدل بانام « »Work to be Doneمنتقل میشوند و مجدداً در سیکل انجام فعالیتها قرار
میگیرند .در بخش بعد مکانیسمهای ادعا که نهایت ًا منجر به تعیین نرخ بعدی ورودی به متغیر « »Work to be Doneمیشوند ،تشریح شده
است.
در این بخش با توجه به توضیحات و نمودارهای علی و معلولی ارائهشده ،ساختاری تشریح شده است که در آن فعالیتهای پنهان ایجادشده،
ادعا توسط پیمانکار تسلیم ،ادعاها توسط کارفرما موردبررسی و نهایتاً تصمیمگیری و اجرایی میشود .با توجه به شکل  ،9میزان فعالیتهای اولیه
موجود در شرح خدمات « »Initial Scopeو ضریب فعالیتهای پنهان (که نشان از میزان استقرار نظام مدیریت فصل مشترك دارد) ،مقدار اولیه
متغیر فعالیتهای پنهان بانام « »Hidden Tasksتعیین میشود .ذکر این نکته حائز اهمیت است که همواره در پروژهها شاهد فعالیتهای پنهان
هستیم و این مورد جزو لاینفکی از پروژهها است اگرچه میبایست با استقرار مؤثر نظام مدیریت ادعا ،میزان فعالیتهای پنهان را به حداقل رساند.
با توجه به موارد ذکرشده در حلقههای علی و معلولی ،پس از نمایان شدن فعالیتهای پنهان و ادعای پیمانکار مبتنی بر آن ،دو حالت به وجود
میآید .در حالت اول ،با مذاکره پیمانکار و کارفرما ،اختلاف به وجود آمده حلوفصل شده و فعالیتهای پنهان شناساییشده ،بدون تحمیل هزینه
بیشتر توسط پیمانکار تقبل میشود « »Resolvingو بهعنوان فعالیتی جدید وارد متغیر کارهای باقیمانده بانام « »Work to be Doneمیشود.
در این زمینه به دو پیامد ناشی از این اتفاق باید اشاره شود .مورد اول این است که فعالیت جدید تعریفشده اگرچه هزینه مستقیمی را برای کارفرما

525

SYSTEMDYNAMIC02_035

انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها دومین کنفرانس ملی
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109

ایجاد نمیکند ،ولی زمان انجام پروژه را زیاد میکند .مورد دوم این است که فعالیت جدید با به وجود آوردن فعالیتهای بعدی برای کارفرما (شامل
بازرسی ،کنترل کیفیت و تأیید کار) و بعضاً دوبارهکاری ،منجر به تحمیل هزینه سربار به پروژه و افزایش هزینه تمامشده پروژه خواهد شد.
<Fraction
>completed

HTR Lookup

HT realease factor
Fraction hidden
><Initial scope
Approved
claims

Claim rework

Claimed
tasks

cliam approving

Time to cliam
approve

Time to include

Hidden
Tasks

claiming

Normal fraction HT
discoverd

Resolving

Time to resolve

شکل  :9نمودار انباشت -جریان :ساختار مدیریت ادعا

حالت دوم بوجودآمده پس از ادعای پیمانکار ،مواردی است که پیمانکار انجام آن فعالیت را نمیپذیرد و وارد سیکل ادعا برای دریافت هزینه
بیشتر میشود « .»Claimingبا ادعای پیمانکار که فعالیتهای پنهان را به متغیر حالت فعالیتهای مورد ادعا با نام « »Claimed Tasksمنتقل
میکند که عملاً کارفرما برای پیشبرد پروژه بهناچار پس از بررسی و مذاکره آن را میپذیرد و نهایتاً تحت عنوان متغیر « »Claim Reworkبه
فعالیتهای باقیمانده « »Work to be Doneاضافه خواهد شد .این اتفاق ،علاوه بر هزینههای پنهان و تأخیر زمانی مذکور در پاراگراف قبل،
هزینههای مستقیمی را نیز برای کارفرما در پی خواهد داشت.
 5-4تست های اعتبارسنجي مدل
در جدول  1تست های اعتبارسنجی مورداستفاده در مدل تماما انجام گردیدکه مؤید اطمینان و معنیدار بودن مدل می باشد.
جدول  :1تست های اعتبارسنجي انجام شده در مدل

انواع تست های مدل

تست های ساختار مدل

تست های رفتار مدل

شرح کلي تست

نوع تست انجامشده

تست صحت سنجی ساختار

مقایسه ساختار مدل با ساختار سیستم واقعی

تست سازگاری ابعاد (دیمانسیون)

تحلیل دیمانسیونی معادلات

تست شرایط حدی

امتحان شرایط حدی در معادله نرخ و بررسی موجه بودن آن

تست مقایسه با رفتار مرجع

بررسی رفتار مدل با رفتار مرجع

تست رفتار متعجب کننده

جستجوی دلایل رفتارهای غیرمنتظره در مدل

تست حساسیت رفتار

بررسی حساسیت رفتار مدل به تغییر در مقدار پارامترها

و بررسي
در این بخش مقاله نتایج شبیهسازی ،تحلیل ،طراحی و ارزیابی سیاستهای بهبود ارائه میگردند.
جدول  2سناریوهای موردبررسی را نشان میدهد:
جدول  :2سناریوهای مدل

525

-5

بحث

SYSTEMDYNAMIC02_035

انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها دومین کنفرانس ملی
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109

Fraction
satisfactory

Time to
resolve
(Month

Time to
include
)(Month

Time to claim
approve
)(Month

Time to
replan
)(Month

Time to
inspected
)(Month

Time to
approve
)(Month

122

127

3

2

4

2

2

225

1

بهبود عملکرد کارفرما

-

-

2225

125

3

125

125

12875

2

انتخاب پیمانکار باصلاحیت
بیشتر

-

12875

-

-

-

-

-

-

3

تعریف شفاف پروژه

1215

-

-

-

-

-

-

-

Fraction
hidden

پارامترها

ردیف

ردیف

(مقادیر اولیه)
سناریوها





سناریوی اول مربوط به حالتی است که در آن عملکرد کارفرما در مورد اقدامات انجامشده بهبود مییابد که عمدت ًا با کاهش زمان انجام
فعالیتهای کارفرما در مدل پیادهسازی شده است.
سناریوی دوم به انتخاب پیمانکار باصلاحیت بیشتر اشاره دارد تا بتوان عملاً از اتفاقات بعدی جلوگیری نمود که در مدل بهصورت کیفیت
بیشتر کار پیادهسازی شده است.
سناریوی سوم به تعریف شفاف پروژه و یا به تعبیری انجام کار بیشتر توسط کارفرما برای شفاف نمودن فعالیتهای پروژه قبل از اجرا و
قرارداد با پیمانکاران اشاره دارد که در مدل با کنترل ضریب فعالیتهای پنهان پیادهسازی شده است.

شکل  11نتایج شبیهسازی سناریوها در مورد متغیر « »Reworkرا نشان میدهد.
Rework
30
4

41

4 1

41

1

1
3
4

3

4

70

23

41

65

1
23

60

4

55

3

3
2

4
3

3

4

15

1

1
1

3

22.5

2

4

2

2

2

3

7.5

3

2
2

2

50

1 2

45

30 35 40
)Time (Month

25

20

15

10

5

0

0

Rework : Scenario3 Clear Scope Definition 1
1
1
1
1
1
Rework : Scenario2 High Quality Contractor
2
2
2
2
2
2
Rework : Scenario1 Internal Improvement
3
3
3
3
3
Rework : Base Run 4
4
4
4
4
4
4
4
4

شکل  :10نتایج شبیهسازی بر بستر سناریوها :متغیر Rework

شکل  11نتایج شبیهسازی سناریوها در مورد متغیر « »Hidden Taskرا نشان میدهد.
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بعد از تعیین سناریوها و بر اساس نتایج شبیهسازی در آخرین مرحله از فرایند این تحقیق درروش سیستم دینامیک طراحی سیاستهای
کلان سازمان بهمنظور بهبود ساختار مطلوب برای حل مسئله جلوگیری از افزایش هزینه در یک مگا پروژه هست .همانگونه که در نتایج شبیهسازی
حاصل گردید ،مبتنی بر اشکال  11،11و  12آنچه در یک مگا پروژه افزایش میزان فعالیتهای اولیه ( )Initial Scopeموجود در شرح خدمات
پیمانکاران میگردد ورود فعالیتهای پنهان ( )Hidden Tasksاست که بهعنوان فعالیتهای جدید به همراه فعالیتهای مورد ادعا ( Claimed
 )Tasksبه کارهای باقیمانده قابل انجام ( )Work to be Doneبه پروژه اضافهشده و هر چه به انتهای پروژه و فصل مشترك کاری بین پیمانکاران
در یک مگا پروژه نزدیک میشود فعالیتهای پنهان بیشتر نمایان میشود بطوریکه درنتیجه عدم تعامل و حلوفصل مسائل بین گروه پروژه کارفرما
و پیمانکار پیامدهای منجر به تحمیل هزینههای اضافی ناشی از ادعا و فعالیتهای اضافی بعدی برای کارفرما (شامل بازرسی ،کنترل کیفیت و تأیید
کار) و بعضاً دوبارهکاری ،منجر به تحمیل هزینههای سربار به پروژه و افزایش هزینه تمامشده و زمان اجرای پروژه خواهد شد.
به نظر میرسد فعالیتهای پنهان همواره جزو لاینفکی از پروژهها خصوصاً در مگا پروژههاست که باید در خصوص عوامل اصلی پدیدآورنده
و رشد و افزایش آنها تدابیری اساسی اندیشیده و سیاستهای مناسبی را طراحی و اتخاذ نمود و با شفاف نمودن فعالیتهای پروژه قبل از اجرا و در
هنگام عقد قرارداد با پیمانکاران ،کلیه کارهای پنهان فصل مشترك کاری پیمانکاران زودتر آشکار شود تا ضمن به حداقل رساندن میزان فعالیتهای
پنهان اهداف و موفقیت پروژه نیز حاصل گردد.
 1-5بهبود سیاست مناقصه و نحوه انتخاب پیمانکار در مگا پروژه
بنا بر نتایج شبیهسازی حاصله در شکل  13در این شرایط سیاستهای مدیریتی در فرایند برگزاری مناقصات و انتخاب پیمانکاران با تمرکز
بر کنترل اثرات ناشی از ساختار بازخورد مناقصه فرصتطلبانه ضروری بوده و نیاز به بازنگری دارد .این سیاستها ممکن است شامل پیادهسازی
یک سیستم ارزیابی قیمت قوی برای رد کردن پیشنهادها غیرواقعی عمدی و بهینه کرد قیمت قراردادها و سیستم مدیریت جامع پروژه برای
افزایش بیمورد سقف قیمت پروژهها فراتر از قرارداد باشد و با اتخاذ این سیاست و آگاه ساختن همه پیمانکاران از این رویکرد دیگر استراتژی شرکت
در مناقصه توسط پیمانکار صرفاً برنده شدن در مناقصه نیست ،بلکه خود پیمانکار با درخواست لزوم شفافیت همه فعالیتها و خدمات توسط کارفرما
در قرارداد برای دستیابی به موفقیت پروژه همراه با حصول سود معقول تلاش نموده و بنابراین ،نتیجه ایده آل در یک مگا پروژه این است که
پیمانکاری در پروژه برنده میشود که آگاه به همه فعالیتهای نهان و آشکار ،نوشته یا نانوشته در قرارداد فارغ از هرگونه ادعای اضافی تنها به موفقیت
و عملکرد مطلوب کارهای برنامهریزیشده در پروژه میاندیشد.
 2-5بهبود سیاست مدیریت فصل مشترك مؤثر در کل چرخه عمر مگا پروژه
بنا بر نتایج شبیهسازی حاصله در شکل  13بهمنظور جلوگیری از تعریف هرگونه فعالیت جدید برای پیمانکاران که ازنظر کارفرما در محدوده
کاری پیمانکاران برای اتمام وظایف کلی اعلامشده در قرارداد میباشد ،مدیریت جریان اطلاعات و حصول اطمینان از اجرائی شدن فعالیتهای اصلی
پروژه خصوصاً فعالیتهایی که نیاز به هماهنگی فرا پروژهای دارد طرح سیاست مدیریت فصل مشترك مؤثر در مگا پروژهها بهعنوان یک رکن
اساسی از وظایف مدیریت برای کاهش و بهبود مسائل و هزینههای ناشی از قراردادهای فرصتطلبانه پیمانکاران در محیط چند پروژهای با مشارکت
فوقالعاده و درگیری پیمانکاران زیاد که با توجه به تنوع بین پروژهها ،ازنظر نوع قرارداد و یا ترتیب قیمتگذاری که مشکلات زیادی برای گروههای
پروژه ،بهویژه برای کارفرما ایجاد میکند و موجب تسهیل قرا دادها و توافقات میان ذینفعان با توجه به نقش و مسئولیتهایشان ،شناسایی تمامی
فعالیتها در فصل مشترك ،تعریف اطلاعات و انتقال اطلاعات موجود در فصل مشترك ،بررسی تغییرات با در نظر گرفتن انجام تعهدات و الزامات
قراردادی پیمانکاران ،ارزیابی و بازنگری و بهروزرسانی فعالیتها با حفظ یکپارچگی پروژه در ساختار پروژه باهدف تشخیص زودهنگام فاکتورهای
مستعد داخلی و خارجی تأثیرگذار بر روی هزینه و برنامه زمانی پروژه در جهت کاهش تأثیر آنها و یا حتی حذف آنها موردتوجه هست.
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 -5نتیجهگیری و پیشنهادها برای تحقیقات آینده
آنچه در این تحقیق انجام شد درنتیجه تفکر سیستمی با استفاده از ابزارها و فرایندهای معرفیشده ،درك رفتار مسئله در یک مگا پروژه
بهعنوان سیستم پیچیده و بهتبع آن سیاست گزاری کلان و تصمیمگیریهای مطلوب مبتنی بر نتایج شبیهسازی حاصله تا بتوان تغییرات و
موفقیت مگا پروژه را در مسیر صحیح هدایت نمود.
تاخیرات زمانی و افزایش هزینهها در پروژه همواره یکی از اصلیترین مشکلات پروژهها ،مخصوصاً پروژههای بزرگ بوده است.
ازآنجاییکه پروژه به هماهنگی بین کارفرمایان ،مشاوران ،پیمانکاران ،تأمینکنندگان و سایر ذینفعان وابسته بوده و نظرات و منافع متفاوتی بین آنها
وجود دارد ،آنچه در این تحقیق به آن در سطح کلان پرداختهشده است فراتر از "آنالیز صحیح تا خیرات" (مدیریت زمان و مدیریت هزینه) و
"مدیریت تغییرات (ادعاها)" استفاده از طرح مدیریت فصل مشترك مؤثر و طرح اصلاح فرایند مناقصات و انتخاب پیمانکار و قرارداد در مگا پروژهها
برای کاهش و بهبود مسائل و هزینههای ناشی از قراردادهای فرصتطلبانه پیمانکاران در محیط چند پروژهای در مگا پروژهها با مشارکت فوقالعاده
و درگیری پیمانکاران زیاد که با توجه به تنوع بین پروژهها ،ازنظر نوع قرارداد و یا ترتیب قیمتگذاری است که مشکلات زیادی برای گروههای
مختلف پروژه ،بهویژه برای کارفرمایان ایجاد مینماید.
آنچه در خصوص جنبههای مختلف جدید و نوآوری تحقیق بیان میشود این است که تاکنون مطالعات موردی فراوانی درزمینهٔ استفاده از
مدلهای پویایی سیستم در مدیریت پروژه انجامشده است که به آنها اشاره شد؛ لیکن با توجه به بررسیهای کامل صورت پذیرفته ازلحاظ موضوعی
و فرایند تحقیق انجامشده سابقه تحقیقاتی قابلذکری در مورداستفاده از رویکرد پویایی سیستم در تأثیر عدم مدیریت فصل مشترك مؤثر در مگا
پروژههای ایران و خارج از کشور با تمرکز بر هزینه وجود ندارد.
لذا از منظر موضوع تحقیق ،مدل مفهومی ،فرایند اجرای تحقیق با نگاه سیستمی و سیاستگزارانه به موضوع اصلی تحقیق ،با اطمینان کامل
میتوان گفت که تحقیق حاضر اولین تلاش حرفهای بهصورت کاربردی در این زمینه بوده و کاملاً جدید میباشد.
تحقیق حاضر با محدودیتهایی مواجه بوده که ازجمله کمبود منابع علمی قابلدسترس و مقالات بسیار کم و محدود و نیز فقدان فعالیت مشابه در
این زمینه سابقه تحقیقاتی در مورداستفاده از مدلهای پویایی سیستم در مدیریت فصل مشترك نیز در پروژههای ایران و در تحقیقات خارج از
کشور قابلذکر میباشد.
آنچه در این تحقیق حاصل شد طراحی سیاستهای کلان سازمان بهمنظور بهبود ساختار مطلوب و عملکرد مگا پروژه و باهدف ارتقاء مدیریت
هزینه ،با رویکرد پویاییشناسی سیستم بوده است لیکن با شکستن یک طرح بزرگ به پروژههای کوچکتر که بهموازات یکدیگر پیش میروند
ازجمله در این تحقیق بررسی مجزای چالشهای فیمابین پیمانکاران بخشهای مختلف پروژه با پیمانکاران طرح و پیمانکاران فرعی ،سازندگان و
تأمینکنندگان و غیره ،با تعدد و تنوع نیروی انسانی درگیر ،گروههای تخصصی متنوع ،پیچیدگیهای بسیار در تأمین منابع مالی ،تعدد ذینفعان که
عدم تعیین تکلیفهای محدوده کاری در فصل مشترك فعالیتهای پروژه محل ایجاد مسئله میباشد را میتوان با بررسی تعاملات فیمابین و بررسی
مسائل و چالشهای اصلی و فاکتورهای اساسی تأثیرگذار و با راهکارهایی بهمنظور حل مسئله تحقیق نمود؛ و همچنین در این تحقیق موضوع
مدیریت فصل مشترك کاری پیمانکاران و تبعات ناشی از تداخل محدوده وظایف و فعالیتهای کار پیمانکاران با تمرکز بر هزینه بررسی گردیده
است لیکن سایر متغیرهای مرتبط با مدیریت فصل مشترك کاری پیمانکاران شامل تبعات ناشی از افزایش ریسک و تداخل ارتباطات کاری فیمابین
و تعارضات و  ...با تمرکز بر سایر منابع موردنیاز علاوه بر مالی شامل نیروی انسانی و مواد و تجهیزات و  ...نیز قابل تحقیق و بررسی میباشند و درنهایت
اینکه در این تحقیق آخرین بخش رویکرد سیستم دینامیک یعنی پیادهسازی انجامنشده است .لذا پیشنهاد میشود در این پروژه و یا یک مگا پروژه
واقعی دیگر نتایج حاصل از این تحقیق پیادهسازی شود.
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شبیهسازی دیابت نوع  2در ایران جهت پیشبینی بار بیماری در وضعیت موجود و
تحت مداخلات پیشگیرانه و درمانی :رویکرد پویاییشناسی سیستمها
رضا عالی خانی *،1و میرسامان
دانشگاه علم و صنعت ایران،
دانشگاه علم و صنعت ایران،

پیشوایی2

reza_aalikhani@ind.iust.ac.ir
Pishvaee@iust.ac.ir

چکیده:
ابزارهای تحلیلی که برای برنامهریزی و ارزیابی سیاستهای بهداشتی مورد استفاده قرار میگیرند ،برای شناسایی
پیچیدگی دینامیکی بیماریهای مزمن که شامل تأخیر طولانی میان علل و پیامدهای سلامتی آن میباشد مناسب
نیستند .هدف از این پژوهش کشف پتانسیل پویایی سیستمها برای دستیابی به سیاستهای برای کنترل بیماری دیابت
نوع  2بود .در این پژوهش یک مدل پویا از شیوع دیابت نوع  2با تمرکز بر بار بیماری ارائه شد که میتواند برای طراحی و
ارزیابی استراتژیهای مداخلهای استفاده شود .دادههای مورد استفاده در این پژوهش از اطلسهای فدراسیون جهانی
دیابت ( ،)IDFدادههای جمعیتی از مرکز آمار و سایر اطلاعات از مطالعات مرتبط استخراج گردیدند .نتایج نشان داد که
مداخلات پیشگیرانه تأثیر اساسی بر جمعیت دیابتی و همچنین جمعیت نورموگلوسمی کشور دارد .اقدامات پیشگیرانه
همچنین میتواند میزان مرگومیر ناشی از دیابت را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.

واژههای كلیدی :دیابت نوع  ،2شبیهسازی ،پویاییشناسی سیستمها ،مداخلات پیشگیرانه ،مداخلات درمانی

 -1مقدمه
دیابت یا بیماری قند یک اختلال سوخت و سازی (متابولیک) در بدن است .در این بیماری توانایی تولید
هورمون انسولین در بدن از بین میرود یا بدن در برابر انسولین مقاوم شده ،لذا انسولین تولیدی نمیتواند عملکرد طبیعی خود
را انجام دهد ] .[1انسولین ،هورمون تولید شده توسط پانکراس است که باعث میشود سلولهای بدن گلوکز را به انرژی تبدیل
کنند .نقش اصلی انسولین پایین آوردن قند خون توسط سازوکارهای مختلف است .در دیابت ،سرعت و توانایی بدن در استفاده
و سوخت و ساز کامل گلوکز کاهش مییابد ،از این رو میزان قند خون افزایش یافته که به آن هایپرگلوسمی میگویند ].[2
وقتی این افزایش قند در درازمدت در بدن وجود داشته باشد ،سبب تخریب رگهای بسیار ریز در بدن میشود که میتواند
اعضای مختلف بدن همچون کلیه ،چشم و اعصاب را درگیر کند .همچنین دیابت با افزایش ریسک بیماریهای قلبی عروقی

 1و * نویسنده مسئول :کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-سیستمهای اقتصادی -اجتماعی ،دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و صنعت ایران
 2دانشیار گروه مهندسی صنایع-سیستمهای اقتصادی -اجتماعی ،دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و صنعت ایران
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ارتباط مستقیمی دارد؛ لذا غربالگری و تشخیص زودرس این بیماری در افراد با ریسک بالا میتواند در پیشگیری از این عوارض
مؤثر باشد ].[3
طبقهبندی که توسط سازمان جهانی بهداشت ( )WHOدر سال  1891منتشر شده است ،اولین طبقهبندی است که
بهطور گسترده پذیرفته شده و مورد استفاده متخصصان و عموم قرار گرفته است .بر اساس این طبقهبندی ،دیابت به پنج نوع
عمده بر اساس ویژگیهای بالینی و اثر شناختی آنها تقسیم شده است .دو نوع اول ابتدایی عبارتاند از دیابت وابسته به
انسولین IDDM( 1یا دیابت نوع  )1و دیابت غیر وابسته به انسولین NIDDM( 2یا دیابت نوع  .[4] )2علاوه بر دو نوع اصلی،
انواع دیگری از دیابت وجود دارد که دارای ویژگیهای مختلف علی مانند دیابت ناشی از بیماری پانکراس ،بیماریهایی با علل
هورمونی ،بیماریهای ناشی از مواد مخدر یا شیمیایی که در کلاس "سایر گونههای دیابت" تقسیمبندی میشوند .دیابت
بارداری )GDM( 3در این طبقهبندی بهعنوان سطح قند خون بالای موقتی در طول بارداری است ].[5
در طبقهبندی جدید دیابت در سال 1881توسط سازمان جهانی بهداشت ،دیابت به چهار طبقه اصلی تقسیم شد .دیابت
نوع  ،1دیابت نوع  ،2سایر انواع دیابت و دیابت بارداری .اصطلاح "دیابت وابسته به انسولین" و "دیابت غیر وابسته به انسولین"
از بین میروند زیرا در شرایط جدید دیابت مبتنی بر درمان بیمار بهجای علل طبقهبندی میشوند .واژه "دیابت نوع "1
جایگزین اصطلاح قدیمی "دیابت وابسته به انسولین" و اختصار " "IDDMبرای طبقهبندی دیابت که منجر به تخریب
سلولهای بتا میشود ،جایگزین شد .اصطلاح "دیابت نوع  "2جایگزین واژه "دیابت غیر وابسته به انسولین" و اختصار
" "NIDDMبرای طبقهبندی دیابت است که منجر به مقاومت به انسولین میشود .کلاس "سایر گونههای خاص" شامل
بسیاری از انواع دیابت نوع دیگری است که توسط عوامل مختلف ایجاد میشود .کلاس "دیابت بارداری" با همان طبقهبندی
قبلی حفظ شد ].[6
شروع دیابت نوع  1معمولاً در دوران کودکی یا نوجوانی رخ میدهد .نرخ بروز دیابت نوع  1در ارتباط با سن متفاوت است،
اما بیشترین میزان آن در سن  11تا  13سالگی رخ میدهد .درعینحال ،اطلاعات اپیدومیولوژیک در حدود  31- 51درصد
موارد نشان میدهد که علائم دیابت نوع  1بعد از سن  21سالگی است .مطالعات نشان دادهاند که حدود  11درصد از کل
جمعیت دیابتی نوع  1هستند؛ و با توجه به شیوع رو به رشد دیابت نوع  2این درصد کاهش مییابد ].[7
دیابت نوع  1بیشتر مربوط به عوامل ژنتیکی و محیطی است؛ بنابراین دشوار است که یک مداخله امکانپذیر را برای
کاهش سرعت شیوع در یک مدت کوتاه انجام داد .علاوه بر این ،دیابت نوع  1تنها حدود  11درصد از کل جمعیت دیابتی را
تشکیل میدهد .لذا این پژوهش بر روی دیابت نوع  2تمرکز دارد ].[7
تشخیص نشانهای دیابت نوع  2آسان نیست ،زیرا شروع آن یک روند آهسته است ،پس از اینکه بیماران در معرض سطوح
بالای گلوکز خون در مدت زمان طولانی قرار میگیرند .همه افراد مبتلا به دیابت فوراً تشخیص داده نمیشوند ،زیرا در مراحل
اولیه دیابت معمولاً علائم واضح ندارد و بیماری ممکن است تشخیص داده نشود .پر دیابت ،مرحلهای میان نرموگلوسیمی و
دیابت بوده و معمولاً علائم یا نشانه آشکار ندارد .علاوه بر این ،علائم دیابت نوع  2در اوایل مانند ادرار مکرر ،گرسنگی و تشنگی
شدید و کاهش وزن سریع ،به نظر میرسد بیضرر باشند ].[5
عوارض دیابت علل اصلی مرگومیر در بیماران دیابتی است .اگر دیابت در مرحله اولیه تشخیص داده نشود و سطوح
گلوکز خون مدیریت نشده باقی بماند ،توسعه عوارض مزمن میتواند تسریع شود .این عوارض درازمدت مانند بیماریهای قلبی

1

Insulin-dependent diabetes mellitus
Non-insulin-dependent diabetes mellitus
3
Gestational diabetes mellitus
2
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عروقی ،فشارخون بالا ،نفروپاتیها( 1بیماریهای کلیوی) ،نوروپاتیها( 2اختلالات سیستم عصبی) و رتینوپاتیها( 3بیماریهای
چشم) را به بیماران دیابتی تحمیل میکنند و میتوانند کیفیت زندگی آنها را بهشدت تحت تأثیر قرار دهند ].[8
دیابت عامل اصلی تقریب ًا  55درصد موارد نارسایی کلیه در ایالاتمتحده در سال  2115بوده است .نارسایی کلیه مرتبط با
دیابت معمولاً  13تا  15سال طول میکشد تا زمانی که رخ میدهد میتواند بسیار گران باشد .بااینحال ،با مراقبت و مدیریت
خوب ،بیماری کلیوی میتواند جلوگیری یا کند شود .رتینوپاتی یکی دیگر از عوارض جدی ناشی از دیابت است .سطح بالای
گلوکز خون باعث آسیب رساندن به رگهای خونی در شبکیه میشود و باعث از بین رفتن بینایی و یا حتی کوری میشود.
حدود  51تا  55درصد بیماران دیابتی در ایالاتمتحده تحت تأثیر رتینوپاتی قرار دارند .عوارض دیابت معمولاً طول عمر را کوتاه
میکند و کیفیت زندگی را در میان بیماران دیابتی کاهش میدهد ].[6
دیابت عامل اصلی نابینایی در سنین  21تا  15سال در ایالاتمتحده به شمار میرود .رتینوپاتی دیابتی نیز یکی از
مهمترین عوارض دیابت است که سالانه باعث نابینایی  11هزار نفر میشود .رتینوپاتی دیابتی همچنین عامل تقریباً یک چهارم
موارد کوریهای ثبت شده در دنیای غرب است .احتمال نابینایی در افراد مبتلا به دیابت 25 ،برابر بیشتر از افراد غیر مبتلاست
].[9

دیابت نهتنها از لحاظ جسمی بدن انسان را آسیب میزند بلکه زندگی ذهنی و اقتصادی را نیز از بین میبرد .افراد مبتلا
به دیابت اغلب احساس میکنند که به دلیل بیماری خود و برای کنترل بیماری روز به روز به چالش کشیده میشوند .کیفیت
زندگی مرتبط با سلامت یک مؤلفه مهم و شاخص در اندازهگیری کیفیت زندگی است .کیفیت زندگی مرتبط با سلامت یک
عامل چندبعدی است که با توجه به سلامت جسمی و روانی افراد و همچنین سلامت اجتماعی و اقتصادی مرتبط با سلامت
کسب میشود .بهبود کیفیت زندگی مرتبط با سلامت به معنی بهبود وضعیت سلامت جسمی و روانی است .ازاینرو ،بهبود
کیفیت زندگی مرتبط با سلامت میتواند برای ارزیابی اثربخشی برنامههای بهداشتی یا سیاستها استفاده شود ].[10
بر اس اس تحقیقات صورت گرفته در کشور ایران نیز در مورد شاخص کیفیت زندگی مرتبط با سلامت نشان میدهد که
این شاخص در داخل کشور نیز نشان دهنده ی سطح پایینی از کیفیت زندگی در افراد دارای دیابت در کشور است .بهطور مثال
در مطالعهای که بهصورت مقطعی بر روی  11بیمار دیابت نوع  2و  15همراه غیر دیابتی آنها در دو بیمارستان شهید رجایی
تنکابن انجام شد نشان دهنده سطح پایین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت این افراد بود ].[11
در ادامهی پژوهش ابتدا مبانی نظری که پژوهش در ارتباط با مطالعات موجود در زمینهی استفاده از متدولوژی
پویاییشناسی سیستمها در زمینهی ارائه خدمات سلامت و همچنین ادبیات موجود در زمینهی شبیهسازی سیستم دیابت
پرداخته میشود .در ادامه روش پژوهش مورد استفاده بهصورت مرحله به مرحله بیان میگردد .در نهایت نتایج حاصل از مدل
تحلیل میگردد.

 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
در ارتباط با استفاده از پویایی سیستمها در ارائه مدل شبیهسازی در زمینهی ارائه خدمات مراقبت از سلامت
پژوهشهایی صورت گرفته است .بهعنوان مثال باستان و سلطانی خمسهپور ( )1385به تحلیل سیستمی رضایتمندی کاربران
از خدمات سیستم مراقبت سلامت با رویکرد پویاییشناسی سیستم میپردازند .نویسندگان بیان میدارند که از دیدگاه بیماران
که مشتریان سیستم سلامت هستند ،ارائه خدمات باکیفیت با هزینه مطلوب و سرعت و دسترسی مناسب میباشد مطلوب
است ،حالآنکه از دیدگاه کارکنان و سهامداران بخش خصوصی ،سودآوری و برخورداری از مشتریان بیشتر مطلوب میباشد،
حصول تعادل و توازن میان خواستههای طرفین ،مسئلهای است که توسعه پایدار خدمات نظام سلامت را در پی خواهد داشت.
1

Nephropathies
Neuropathies
3
Retinopathies
2
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آنها با بهرهمندی از رویکرد سیستمی ،تلاش میکنند ساختار علت و معلولی رخداد رضایتمندی کاربران از خدمات سلامت با
در نظرگیری همه ابعاد مسئله مورد تجزیهوتحلیل قرار دهند ].[12
نیکآبادی و همکاران ( )1385در مطالعهای تحت عنوان " مدلی پویا از زنجیره تأمین خدمات بخش اورژانس" با توجه
به اهمیت ارائه خدمات در نظام سلامت و همچنین تأکید بر اهمیت زنجیره تأمین در بیمارستانها به ارائهی مدل پویا جهت
زنجیره تأمین بیمارستانها میپردازند  .یکی از اهداف این تحقیق ،تحلیل حساسیت بر روی تقاضا و مشاهدهی اثر شلاق چرمی
که از موارد مهم و تأثیرگذار بر زنجیره تأمین است .آنها همچنین نتیجه میگیرند که تقاضا و دسته کردن سفارشها در ارائه
خدمات نمیتواند بهعنوان عوامل تشدیدکننده شلاق چرمی در نظر گرفته شوند ].[13
در پژوهشی دیگر تحت عنوان " تبیین و بهبود شاخصهای عملکردی در سیستم اورژانس با استفاده از شبیهسازی
گسستهی پیشامد( :مطالعهی موردی بیمارستان امام خمینی (ره) اراک)" با استفاده از شبیهسازی و جریان بهبودیافتهی فرایند
درمان ،به ارائهی طراحی مناسبی از فضا ،منابع و هزینهها در بخش اورژانس و بهبود شاخصهای عملکردی آن میپردازند.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که مدل بهبودیافته بنا بر سناریوهای تعیینشده ،نسبت به مدل قبلی اورژانس ،سبب
طبقهبندی مناسب جریان کار و بهبود شاخصهای عملکردی در اورژانس میشود .همچنین با تغییر تعداد منابع و تختها
بهطور مناسب میتوان ارائهی خدمات به بیماران و نارضایتیهای آنها را بهبود بخشید ].[14
علیزاده و همکاران ( )1385به شبیهسازی اثرات بلندمدت استفاده از پساب بر سلامت بهرهبرداران با رویکرد پویایی
سیستم میپردازند .سناریوهای استفاده شده در این پژوهش بهصورت سناریوی عرضه آب تصفیهخانه جنوب عبارت بود از
سناریو یک :حفظ شرایط موجود ،سناریو دو :تخصیص کامل سد لتیان به شرب تهران ،اختصاص  211میلیون مترمکعب
فاضلاب تصفیهشده در فصل زراعی به کشاورزی منطقه و  51میلیون مترمکعب به تغذیه مصنوعی در فصل غیر زراعی از سال
 1385به بعد ،سناریوی سه :سناریو دو منهای تغذیه مصنوعی و سناریو چهار :سناریو دو بهعلاوهی تخصیص  51میلیون
مترمکعب از سال  .1511نتایج این پژوهش همچنین نشان داد در صورت استفاده از فاضلاب خام تا سال  1521غلظت عناصر
مس و کادمیوم از حد مجاز عبور نموده و استفاده از فاضلاب اثرات بهداشتی زیانباری به همراه خواهد داشت؛ اما استفاده از
پساب (فاضلاب تصفیه شده) تا حدود  151سال دیگر ایمن بوده و مشکلات بهداشتی ناشی از فلزات سنگین به بار نخواهد آورد.
نتایج شبیهسازی غلظت نیترات در آبهای زیرزمینی نشان داد در همه سناریوها تا سال  1521غلظت نیترات از حد مجاز
جهت شرب عبور خواهد کرد .اعمال سناریوی چهار منجر به ایجاد کمترین غلظت نیترات و سناریو سه منجر به بیشترین
غلظت نیترات در منابع آب زیرزمینی میشود ].[15
سید زاده آبرس و همکاران ( )1385تحت پژوهشی با عنوان " عوامل مؤثر بر مخارج بهداشتی ایران و پیشبینی بر اساس
مدل سیستمهای پویا" به تجزیهوتحلیل روابط میان متغیرهای اقتصادی (تولید ناخالص داخلی ،کسری بودجه و هزینه تحقیق
و توسعه در بخش بهداشت و درمان) و غیراقتصادی (دیاکسید کربن و جمعیت بالای  55سال) بر مخارج بهداشتی ایران
میپردازند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که در کوتاهمدت رابطهی معناداری بین اغلب متغیرهای مستقل کلان و مخارج
بهداشتی دولتی وجود ندارد ولی در بلندمدت برای متغیرهای تولید ناخالص داخلی ،دیاکسید کربن و کسری بودجه علاماتی
مطابق انتظارات تئوریک به دست آمده است ].[16
همچنین در زمینهی شبه سازی سیستم دیابت با استفاده از متدولوژی پویاییشناسی سیستمها تاکنون مطالعاتی صورت
گرفته است .بهعنوان مثال اندرو و همکاران در مطالعهای با عنوان " شناخت دینامیک جمعیت دارای دیابت از طریق مدلسازی
و آزمایش با استفاده از شبیهسازی" به مدلسازی پویایی رشد دیابت بهمنظور توضیح رشد دیابت از سال  1891و نشان دادن
آینده احتمالی تا سال  2151پرداختند .مدلهای شبیهسازی در این پژوهش ،پویاییهای مشخصی از جمعیت دارای دیابت را
نشان میدهد ،ازجمله افزایش ناخواسته در شیوع دیابت ،عدم کارایی تلاشهای صورت گرفته در کنترل دیابت بهتنهایی برای
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کاهش مرگومیر مرتبط با دیابت در طولانیمدت و تأخیر قابلتوجهی بین تلاشهای پیشگیری اولیه و بهبودهای نهایی در
نتایج دیابت ].[17
در تحقیق دیگری تحت عنوان " نمودارهای آیندهی ممکن برای شیوع دیابت در ایالاتمتحده :نقش مدل شبیهسازی
پویاییهای سیستم" به آزمایشهای شبیهسازی با استفاده از یک مدل کامپیوتری دینامیکی از جمعیت دارای دیابت میپردازند
تا ( )1روند که دیابت مردم پیشرفت میکند ،دیابت تشخیص داده میشود و منجر به مرگ میگردد را دنبال و تحلیل کنند و
( )2تأثیرات مداخلات گوناگون در مراقبتهای پیشگیرانه بررسی کنند ].[18
تحقیق وانگ و همکاران ( )2119در تحقیقی تحت عنوان " توسعه یک مدل سیستم بالینی متابولیک دیابت نوع  1در
ابزار شبیهسازی سیلیکا" با هدف توسعهی یک مدل سیستم دیابت نوع  1بهمنظور شبیهسازی در نرمافزار سیلیکا برای
پیشبینی نتایج درازمدت کنترل گلوسمی انجام میدهند .در این پژوهش یک ابزار شبیهسازی شامل مجموعه دادههای مجازی
بیمارستانی (تعداد  )51برای پیشبینی نتایج کنترل قند خون درازمدت از مداخلات بالینی بر اساس یک مدل سیستم
متابولیکی دیابت نوع  1فیزیولوژیکی دیابت توسعه داده شده است ].[19
1
همچنین در روند این تحقیقات ،در سال  2111دانشگاه ساسکاچوان پایاننامهی کارشناسی ارشد با عنوان " مدل
شبیهسازی سیستم برای دیابت نوع  2در منطقه ساسکاتون " 2انجام گرفته است .نویسنده معتقد است که مدل توسعه داده
شده میتواند تمام پیشرفت بیماری را بهعنوان یک سیستم دینامیک شبیهسازی کند و از تعاملات و بازخورد بین عوامل
استفاده کند .بر اساس نتایج شبیهسازی ،شیوع دیابت و تعداد افراد مبتلا به بیماری در چهار دهه آینده افزایش خواهد یافت
].[6

با وجود تحقیقات موجود در زمینهی مراقبت از سلامت پژوهشهای کمی در زمینهی شبیهسازی دیابت در جامعهی
جهانی و همچنین ایران صورت گرفته است .همچنین پژوهشهای صورت گرفته بیشتر از منظر اپیدومیولوژی به بررسی
سیستم دیابت پرداخته و کمتر از منظر بار بیماری تحت استراتژی های پیشگیرانه و کنترلی در کشور پرداختهاند .لذا این
پژوهش به پر کردن این شکاف در ادبیات میپردازد.

 -3روششناسی تحقیق
در این پژوهش از پویاییشناسی سیستمها جهت شبیهسازی سیستم دیابت نوع  2استفاده شد ] .[20برای انجام این مهم
گامهای زیر را برای مدلسازی جمعیت دیابتی نوع  2کشور انجام شد.
 -1-3تعریف مسئله
با استناد بر آمارهای جهانی در رابطه شیوع دیابت ،خصوصاً دیابت نوع  2در نقاط مختلف جهان و ایران ،واضح است که
اقدامات صورت گرفته جهت کنت رل دیابت تاکنون ناکام مانده است .یکی از عواملی که اقدامات صورت گرفته را تضعیف نموده
است بهکارگیری دیدگاههای تکبعدی و فقدان بهکارگیری دیدگاه سیستمی به موضوع دیابت است ] .[6در نظر گرفتن منفرد
عوامل تأثیرگذار بر شیوع دیابت نمیتواند دیدگاه جامعی از تأثیرگذار همزمان عوامل را در اختیار سیاستگذاران در این حوزه
قرار دهد .لذا در نظر گرفتن تفکر سیستمی در رابطه با موضوع دیابت میتواند در این زمینه راهگشا باشد .با توجه به این که در
این زمینه اقدامی در داخل کشور صورت نگرفته است لذا پرداختن به این امر میتواند سیاستگذاران را در زمینه ی
سیاستگذاری یاری نماید .لذا مسئله موجود مدلسازی و شبیهسازی سیستم دیابت نوع  2بهصورت کلان و با در نظرگیری بار
مالی بیماری جهت پیش بینی بار دیابت کشور تا سال  2131با ادامه ی روندهای موجود و همچنین تحت مداخلات پیشگیرانه
و درمانی است.
Saskatchewan
SASKATOON
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برای این منظور و با توجه به دادههای موجود بازهی زمانی سال  2111تا  2131بهعنوان بازهی زمانی مورد نظر در این
پژوهش در نظر گرفته شد .همچنین بازهی سنی  21-11سال نیز بهعنوان بازهی سنی جمعیت هدف در نظر گرفته شد.
 -2-3مدل كردن حلقههای علت و معلولی
بهمنظور مدلسازی عِلّی و معلولی بین متغیرهای اصلی مدل ابتدا با مطالعهی متون اپیدومیولوژی و مدلهای موجود
درزمینهی شبیهسازی جمعیت دیابتی نوع  ،2به شناخت متغیرهای اصلی سیستم پرداخته شد .همچنین با مشورت با خبرگان
حوزهی سیاستگذاری کلان در زمینهی دیابت متغیرهایی کلیدی در این زمینه اضافه گردیدند .پس از این مرحله به بررسی
روابط بین متغیرها پرداخته شد .همچنین به بررسی حلقههای موجود در روابط بین متغیرها پرداخته شد.
 -3-3مدلسازی پویای سیستم
پس از ایجا د روابط علی و معلولی سیستم ،به شناسایی نوع متغیرها از نوع متغیرهای سطح و جریان پرداخته شد .پس از
تفکیک متغیرها ،مدل حالت جریان سیستم توسعه داده شد .دادههای موردنیاز جهت بررسی و اجرای مدل شبیهسازی از
دادههای موجود در اطلسهای فدراسیون جهانی دیابت ( )IDFو همچنین مرکز ملی آمار جمعآوری گردیدند .سایر دادههای
موردنیاز نیز از مطالعات صورت گرفته در ایران در زمینهی شیوع دیابت نوع  2استفاده شدند .در این زمینه دادههای هزینهای
از مطالعهی ] [21استفاده شدند.
 -4-3تخمین پارامترهای مدل با دادههای بومی
با بررسی پارامترهای موجود در مدل ،پارامترهایی را که بر اساس مطالعات اپیدومیولوژیک قابل استفاده بودند در مدل
شبیهسازی استفاده شدند .پارامترهایی که در مطالعات گذشته موجود نبودند یا توسط مدل و با استفاده از بررسی رفتار سیستم
تخمین زده شدند یا از متخصصان در این زمینه کمک گرفته شد.
 -5-3شبیهسازی وضعیت تعادلی سیستم
پس از ایجاد مدل شبیهسازی و واردکردن دادههای مورد نیاز به مدل ،همچنین ایجاد معادلات موجود بین متغیرها بر
اساس دادههای موجود ،مدل با استفاده از دادههای پایهای اجرا شد و نتیجه ثبت گردید.
 -6-3كالیبره كردن مدل با استفاده از دادههای تاریخی و تخمین پارامترهای ناشناخته
پس از اجرای مدل با دادههای اولیه اقدام به کالیبره کردن مدل با استفاده از دادههای تاریخی موجود گردید .مدل ایجاد
شده در صورتی میتواند وضعیت سیستم را در آینده شبیهسازی کند که بتواند رفتار سیستم را بر اساس دادههای تاریخی
بازتولید کند .همچنین پارامترهایی که بر اساس مطالعات قبلی موجود نبودند بر اساس این کالیبراسیون تخمین زده شدند.
 -7-3استفاده از مدل كالیبره شده برای پیشبینی بار دیابت كشور
پس از آن که مدل کالیبره شد اقدام به پیشبینی بار دیابت کشور گردید .این کار موجب تخمین میزان افراد دیابتی
نوع 2و همچنین افراد نورموگلوسمی تا سال  2131گردید.
 -8-3تحلیل حساسیت مدل ایجاد شده و همچنین بررسی اثر مداخلات
با تحلیل حساسیت روی پارامترهای موجود در مدل که امکان تغییر آن بهصورت عملی وجود دارد رفتار سیستم مورد
بررسی قرار گرفت .این کار موجب شد که رفتار س یستم و تغییر در میزان افراد نرموگلوسی و افراد دیابتی بر اساس هزینهای
کلی که به سیستم تحمیل میشود بررسی شد.

 -4مدلسازی ،بررسی و تحلیل دادهها
پس از ایجاد مدل علی و معلولی سیستم دیابت با استفاده از مشورت با خبرگان در این زمینه به اعتبار سنجی مدل
توسعه داده شده پرداخته شد .در این رابطه با توجه به اینکه روند دیابت شامل سه مرحلهی اصلی افراد سالم (افراد
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نرموگلوسمی) ،افراد دیابتی و مرگومیر ناشی از دیابت میشود لذا این سه متغیر بهعنوان متغیرهای اصلی سیستم در نظر
گرفته شدند .همچنین مرگومیر غیر ناشی از دیابت بهعنوان عاملی جهت کاهش افراد سالم به شمار میرود.
در این پژوهش رنج سنی افراد دیابتی  21-11در نظر گرفته شد که با توجه به آمارهای فدراسیون جهانی دیابت ،دیابت
نوع  2بیشتر در این سن رایج است .یکی از منابعی که موجب افزایش افراد سالم میشود رشد هرسالهی جمعت کشور است.
افراد با سن کمتر از  21سال که وارد سن مورد مطالعه در این پژوهش میشوند یا افراد سالمی هستند که به جمعیت افراد
سالم اضافه میشوند و یا اینکه با وجود دیابت وارد  21سالگی میشوند که وارد جمعیت دیابتی میشوند.
نرخ شیوع دیابت یکی از عواملی است که جامعهی جهانی درصدد کاهش آن است .عوامل مختلفی بر روی نرخ شیوع
دیابت اثرگذار هستند اما بهطور کلی مداخلات پیشگیرانه باعث کاهش نرخ شیوع دیابت میشود .همچنین از میان افراد هدف
در این پژوهش (افراد  21-11سال کشور) ،بنا بر نظر متخصصان نرخ افراد سالم با یک نرخ ثابت در حال کاهش میباشند که
در شبیهسازی سیستم در نظر گرفته شد.
اقدامات پیشگیرانه جهت کاهش نرخ شیوع دیابت باعث ایجاد بار مالی به کشور میشود .همچنین اقدامات کنترلی جهت
جلوگیری از بروز عوارض برای افراد دارای دیابت و کاهش نرخ مرگومیر ناشی از دیابت دارای هزینه مختص خود میباشد.
مرگومیر ناشی از دیابت همچنین هزینهی ناشی از عمر از دست رفته را به کشور اعمال میکند.
در این پژوهش برای کمی سازی متغیرهای کیفی اقدامات پیشگیرانه و اقدامات درمانی دیابت هزینههای ناشی از آنها
تحت بستههایی که برای کنترل یا درمان هر بیمار در نظر گرفته میشود مورد استفاده قرار گرفت.
بنا بر توضیحات فوق مدل علی و معلولی سیستم دیابت نوع  2بهصورت زیر ترسیم شد.

شکل  :1نمودار علی و معلولی جمعیت دیابتی نوع 2

پس از ایجاد مدل علی و معلولی ،با مشورت با خبرگان حوزهی سلامت و دیابت و همچنین با بررسی متغیر موجود در
مدل حالت -جریان برای شبیهسازی جمعیت دیابت نوع  2بهصورت زیر ترسیم شد.

551

SYSTEMDYNAMIC02_036

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109

شکل  :2نمودار حالت جمعیت دیابتی نوع 2

 -1-4تحلیل مدل
ابتدا مدل ایجاد شده تحت وضعیت موجود با استفاده از دادههای موجود اجرا گردید (به روند وضعیت موجود توجه
فرمایید) .با استفاده از روند موجود برای افراد دیابتی و بر اساس دادههای تاریخی پارامترهای مدل کالیبره گردیدند .درنهایت با
بررسی متغیرهای سطح و نرخ با دادههای تاریخی موجود ( )Reference modelاز اعتبار رفتار مدل اطمینان حاصل گردید.
اعتبار مدل از دو طریق مورد بررسی قرار گرفت .اول ًا توانایی ایجاد و بازتولید روند تاریخی متغیر اساسی مدل یعنی افراد
دیابتی نوع  2و همچنین بر اساس نظرات خبرگان از نتایج شبیهسازی صورت گرفته مورد تأیید قرار گرفت.
بهمنظور مداخله در سیستم و بررسی سیاستهای ممکن ،وضعیت سیستم تحت دو استراتژی مداخلات پیشگیرانه جهت
کاهش شیوع دیابت (مداخلهی پیشگیرانهی حد بالا و پایین) و همچنین مداخلات کنترلی برای کاهش نرخ مرگومیر ناشی از
دیابت (مداخلهی درمانی حد بالا و پایین) به صورت زیر بررسی گردید.
استراتژی  :1مداخلات پیشگیرانه
مداخلهی پیشگیرانه میتواند شامل اصلاح سبک زندگی ،افزایش آگاهی ،بهبود کیفیت و سلامت مواد غذایی باشد .لیو و
همکاران در سال  2115بیان کردهاند که مداخلات پیشگیرانه و اصلاح سبک زندگی میتواند تا  91درصد شیوع دیابت را
کاهش دهد .همچنین در صورت اعمال اقدامات پیشگیرانه حداقل  11درصد شیوع دیابت را کاهش میدهد .با اعمال این
مداخلات از سال  2118در سیستم نتایج بهصورت زیر است.
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شکل :3میزان افراد نرموگلوسمی و افراد دیابتی نوع دو در وضعیت موجود و تحت استراتژیهای پیشگیرانه

استراتژی  :2مداخلات درمانی
در این نوع مداخلات که با هدف کاهش مرگومیر ناشی از دیابت انجام میشود جمعیت افراد دیابتی افزایش میابد اما
هزینهی ناشی از عمر ازدسترفته کاهش میابد .با توجه به اینکه این استراتژی میتواند میزان مرگومیر را حداکثر تا  31درصد
کاهش دهد مداخلات درمانی در سیستم اعمال شد .نتایج بدست آمده بهقرار زیر است.

شکل  :4میزان افراد دیابتی نوع  2به ازای استراتژیهای پیشگیرانه و استراتژیهای درمانی

همچنین بنا بر شبیهسازی صورت گرفته به ازای استراتژیهای مختلف پیشگیرانه و درمانی مرگومیر ناشی از دیابت
بهقرار زیر تغییر میکند
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شکل  :5مرگومیر ناشی از دیابت به ازای استراتژیهای مختلف

همچنین هزینهی کلی ناشی از عمر ازدسترفته به ازای استراتژیهای مختلف بهقرار زیر است.

شکل  :6هزینهی ناشی از دیابت به ازای استراتژیهای مختلف

با توجه به نمودارهای فوق پیشگیری دیابت در بیشترین حد خود باعث کاهش میزان افراد دیابتی و افزایش میزان افراد
دیابتی تا حد قابل توجهی میشود؛ اما افزایش میزان کنترل دیابت تأثیر چندانی بر میزان افراد نرموگلوسمی و دیابتی ندارد اما
میزان مرگومیر ناشی از دیابت را تا میزان قابل توجهی کاهش میدهد .همانگونه که از شکل شمارهی  5مشخص است
افزایش مداخلات پیشگیرانه همچنین میتواند میزان مرگومیر ناشی از دیابت را تا حد زیادی کاهش دهد.
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 -5نتیجهگیری
با توجه به وضعیت جهانی دیابت ،با توجه به اقدامات صورت گرفته شیوع بیماری دیابت نه تنها کاهش نیافته بلکه
بهصورت افسارگسیختهای در حال افزایش است .یکی از دلایلی که اقدامات صورت گرفته جهت کنترل دیابت نتیجهی قابل
توجهی را در پی نداشته است عدم وجود تفکر سیستمی و دیدگاه جامعی به دیابت بهعنوان یک سیستم است.
در این پژوهش با مدلسازی سیستم دیابت نوع  2در سطح کلان و در نظر گرفتن میزان افراد دیابتی و افراد نرموگلوسمی
وضعیت سیستم در وضعیت موجود شبیهسازی شد .با ادامهی روند موجود میزان افراد دارای دیابت بهصورت صعودی افزایش
میابد و تا سال  2131حدود  8میلیون نفر دیابتی نوع  2در کشور وجود خواهد داشت؛ همچنین میزان مرگومیر ناشی از
دیابت به  15هزار نفر خواهد رسید .همچنین با ادامهی روند فعلی در سال  2131تعداد افراد نرموگلوسمی در جامعهی هدف به
 58میلیون خواهد رسید.
مداخلات پیشگیرانه میتواند در بهترین حالت تعداد افراد نرموگلوسمی جامعه را تا  52میلیون نفر افزایش دهد (5.2
درصد بهبود) .همچنین مداخلات پیشگیرانه در بهترین حالات میتواند تعداد افراد دیابتی نوع  2در جامعهی هدف را تا 5.5
میلیون نفر کاهش دهد ( 31درصد بهبود) .میزان مرگومیر ناشی از دیابت نیز در بهترین حالت مداخلات پیشگیرانه تا  11هزار
نفر کاهش خواهد یافت.
تأثیر مداخلات درمانی بیشتر بر میزان مرگومیر ناشی از دیابت میباشد .میزان افراد نرموگلوسمی در بهترین حالت
مداخلات درمانی  58میلیون نفر خواهد بود که نشاندهنده عدم تأثیر مداخلات درمانی بر میزان افراد نرموگلوسمی است؛ اما
مداخلات درمانی بر میزان مرگومیر ناشی از دیابت تأثیر زیادی دارد به صورتی که طی بهترین استراتژی میزان مرگومیر
ناشی از دیابت تا  11هزار نفر کاهش خواهد یافت.
بنا بر نتایج بدست آمده از مداخلات انجامگرفته در سیستم دیابت ،افزایش پیشگیری از دیابت با وجود اعمال هزینهی به
سیستم باعث کاهش میزان افراد دیابتی ،میزان مرگومیر ناشی از دیابت میشود و همچنین باعث افزایش افراد نرموگلوسمی
میگردد؛ اما افزایش مداخلات کنترلی تنها باعث کاهش مرگومیر ناشی از دیابت میشود ،لذا افزایش مداخلات پیشگیرانه
موجب بهبود بار دیابت میگردد.
دولت جهت کاهش بار مالی ،روانی و اجتماعی دیابت میتواند با افزایش غربالگری میزان افراد را در فاز پر دیابت
شناسایی نموده و از ورود این افراد به فاز دیابت و عارضههای ناشی از آن جلوگیری نماید .همچنین بهبود سبک زندگی ،اصلاح
الگوی تغذیهای نیز میتواند از افزایش عوامل خطرآفرین ابتلا به دیابت جلوگیری نماید.
همچنین جهت اقدامات کنترلی میتواند به توزیع مؤثر دارو ،افزایش یارانههای خود مراقبتی ،افزایش یارانههای مراقبت و
پایش و بهبود آگاهی بپردازد.
ازجمله محدودیتهای پژوهش حاضر دستیابی به اطلاعات و دادههای جامع ملی بود .همچنین به دلیل نبود کار مشابه
در داخل کشور ورود به بحث را با مشکل مواجهه مینمود .در دسترس نبودن دادههای تاریخی برای سایر متغیرهای نرخ مانند
مرگومیر طبیعی افراد دیابتی ،نیز از محدودیتهای دیگر این پژوهش بود .در نظر گرفتن تنها دو سطح کلی افراد دیابتی و
افراد سالم ( با توجه به سه فاز اصلی بیماری دیابت که شامل افراد نرموگوسمی ،افراد پر دیابتی و افراد دیابتی است) به دلیل کم
بودن اطلاعات مورد نیاز نیز میتواند از دیگر محدودیتهای پژوهش در نظر گرفته شود.
پژوهشهای آتی میتوانند سطح دیگر بیماری یعنی افراد پر دیابتی را نیز به مدل وارد کنند .هزینههای ناشی از بیماری
همچنین میتواند در سطح جزئیات بیشتر مثلاً در مورد هزینههای پیشگیری ،هزینههای غربالگری و هزینههای آموزش و در
سطح درمان هزینههای ناشی از استفاده از دارو ،بهبود سبک زندگی و همچنین هزینههای ناشی از مراقبتهای شخصی در نظر
گرفته شود.
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چکیده
در بیشتر پروژهها امكان بروز ادعا وجود دارد؛ و تاثیر منفی بر اهداف پروژه میگذارد .با توجه به کلیه مطالعات صورتگرفته
پیرامون کاهش ادعاها ( ،)Claimsآنها کماکان در پروژهها رایج هستند که احتمالا دلیل آن نیاز به درک بهتر پیچیدگی بین
متغیرهای علّی ایجاد ادعاها است .اخیرا ادعاها در پروژههای تامین مالی به وفور مشاهده میشود .از مهمترین پروژههای تامین
مالی ،میتوان به پروژههای مترو انجام شده به روش طرح و ساخت و تامین مالی ( )DBFاشاره نمود .لذا با استفاده از مطالعههای
انجامشده پیرامون ادعاهای تامینکننده مالی در پروژههای DBFمتروی کلانشهر تهران ،ادعاها شناسایی شد .سپس ادعاها با
توجه به روابط بازخوردی میان آنها با استفاده از رویكرد پویایی سیستم ( )System Dynamicمورد بررسی و تجزیه تحلیل
مجدد قرار گرفت و مدل علی معلولی ناشی از بازخورد آنها توسعه داده شد .مدل توسعه داده شده نشان میدهدکه نگاه صرفا تنها
و بدون ارتباط با سایر ادعاها نمیتواند اهمیت هر ادعا را به خوبی نشان دهد و ترکیب هر ادعا با سایر ادعاها و روابط علی معلولی
ایجاد شده نقش و اهمیت اصلی آن را مخصوصا بر هزینه پروژه نشان میدهد .از مهمترین نتایج تحقیق تاثیر متغیرهای افزایش
مبلغ پروژه و نیز افزایش زمان پروژه بر تشدید هزینه ادعا در اینگونه پروژهها است.
واژههای کلیدی :ادعا ،پروژه زیرزمینی ،پویایی سیستمDBF ،

 -1مقدمه
در سالهای اخیر ،شرکتکنندگان در روند ساخت و ساز به طور فزایندهای در مورد ادعاهای نگران هستند
) .(Hadikusumo & Tobgay, 2015افزایش ادعاها در پروژههای ساخت با حصول اهداف اصلی پروژه رابطه معكوس داشته
 1دانشجوی دکتری رشته مدیریت پروژه و ساخت ،دانشگاه تربیت مدرس
 2و * نویسنده مسئول :دانشیار رشته مدیریت پروژه و ساخت ،دانشگاه تربیت مدرس
 3استاد رشته مدیریت ،دانشگاه تهران
 4دانشیار رشته مدیریت پروژه و ساخت ،دانشگاه تربیت مدرس
 5دانشیار رشته مدیریت پروژه و ساخت ،دانشگاه تهران
 6مدیر عامل ،موسسه آموزشی.پژوهشی سیستمهای مدیریتی الگو محور (سمام)
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است که در شكل  1نشان داده شده است]1[ .

شکل  .1سیر تکاملی متغیرهای مدیریت پروژه با ادعاهای ساخت و ساز

از طرفی هر چند که با توجه به منحصر به فرد بودن پروژهها ،در سادهترین نوع آنها نیز امكان بروز ادعا وجود دارد منتها
این ادعاها با توجه به ماهیتشان در انواع مختلف پروژه و با سیستمهای انجام مختلف متفاوت خواهند بود .یكی از روشهای
انجام پروژه که در سالهای اخیر و با توجه به نیاز کارفرمایان به تامین مالی پروژهها و سرعت در اجرا ،علاقه به کاهش
ریسکهای خود و نیز کاهش هزینه تمام شده مورد توجه قرار گرفته است روش طرح و ساخت و تامین مالی سازمانی میباشد.
رشد روز افزون استفاده از این روش انجام در پروژهها در صنعت ساخت ایران و مخصوصا در پروژههای مترو کلانشهر تهران به
دلیل نیاز به توسعه مترو در کشور ،اهمیت آنها را دوچندان کرده است .در پروژههای انجام شده به این روش به دلیل ویژگی
خاص خود ،امكان بروز ادعا در مراحل مختلف پروژه وجود دارد که پیامدهای نامطلوبی را در پی خواهد داشت .لذا با توجه به
اهمیت موارد ذکر شده ،در این پژوهش حوزه تحقیق در رابطه با ادعاهای تامین کننده مالی در این پروژهها صورت خواهد
پذیرفت.
در راستای شناسایی ادعاها تحقیقات فراوانی توسط محققین کشورهای مختلف صورت پذیرفته است ،منتها آنها هنوز
رایج هستند .احتمالا دلیل این امر ،نیاز به درک بهتر ادعاها و پیچیدگی بین متغیرهای ع ّلی ایجاد ادعاها در فضای پیچیده
پروژهها است .با توجه به این مطلب نیاز به استفاده از روشی که به خوبی این درک را ایجاد نماید احساس میشود و روش
پویاییهای سیستم ( )System dynamicبه عنوان یک روش جامع و ابزار کامل برای مطالعه رفتارهای سیستمهای پیچیده
میتواند این نیاز را برطرف کند [ ]2لذا با توجه به ماهیت ادعاها استفاده از رویكرد پویایی سیستم در این تحقیق برای
شناسایی ادعاهای تامین کننده مالی در حوزه قراردادهای  DBFمد نظر بوده است.

 -2ادبیات موضوع
-1-2ادعا
استفاده از لغت ادعا باعث ایجاد یک نوع برخورد احساسی میشود که معمولا با اتهام و تلافی همراه است که عواقب این
ادعاها در بسیاری از موارد به صورت بههم خوردن روابط ،مراجعه به داوری یا دادرسی قضایی با تمام تاخیرات و هزینههایش
است [ .]3بر همین اساس بسیاری از ذینفعان پروژهها ادعا را از مخربترین و ناخوشایندترین اتفاقات در پروژههای ساخت
میدانند [.]4
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در یک تعریف جامع ،ادعا مطالبهی زمان و هزینهی مازاد بر قرارداد است که بر اساس چهارچوب مفاد قرارداد یا قوانین و
ضوابط بالادستی قرارداد مورد درخواست قرار میگیرد [.]5
اولین قدم برای غلبه بر مشكل ادعا ،شناسایی آن است .درک این وقایع برای پیشبینی ادعاهای آینده و برای
بهحداقلرساندن تاثیر آنها در پروژههای مشابه آتی ،توسط اتخاد راهكارهایی مفید میباشد.]6[ .
ادعاها در قراردادهای پیمانكاری به علل مختلفی ایجاد میشود .شناسایی علل وقوع ادعاها لازمه پیشگیری از بروز
آنهاست.
در راستای شناسایی علل ادعاها ،مطالعات گوناگونی در کشورهای مختلف انجام شده است که خلاصه آنها در جدول 1
نشان داده شده است.

ردیف

جدول .1طبقه بندی ادعاها  /اختلافات و علل و عوامل شناسایی شده ایجاد آنها
سال

کشور

هدف

2

2002

امارات

شناسایی ادعاها و علل
آنها

7

2004

بریتانیا

شناسایی سناریو ادعا

8

2014

کلرادو-
آمریکا

شناسایی علل ادعا

10

2014

پاکستان

شناسایی علل
اختلافات

17

2012

ایران

شناسایی ریسک
منتهی به ادعا

12

2015

بوتان

شناسایی ادعاها و علل
آنها

13

2014

نیجریه

شناسایی منبع ادعاها

ادعاها  /اختلافات و علل و عوامل موثر در ایجاد آنها

علل ادعا -1:دستور تغییر کار -2تاخیر ناشی از کارفرما -3دستور تغییر شفاهی کار توسط کارفرما -4
تاخیر در پرداخت توسط کارفرما -5قیمت پایین قرارداد به علت رقابت بالا -2تغییرات در مواد و
هزینههای کارگری -7شخصیت کارفرما -8تغییرات در مقادیر -9مشکلات مقاطعه کاران فرعی -10
تاخیر ناشی از پیمانکار -11سازماندهی نامناسب پیمانکار
انواع ادعا -1:ادعای تغییرات -2ادعاهای تسریع -3ادعای تاخیر -4ادعای شرایط مختلف سایت -5
ادعاهای کارهای اضافی-2ادعاهای موارد مبهم قراردادی []7
-1شرایط فوق العاده نامساعد هوا -2،اتمام زود هنگام پروژهها(تسریع) -3هزینههای افزایش زمان -4
تاخیر همزمان]8[ .
 علل ایجاد ادعا -1 :بررسی ناکافی سایت قبل مناقصه  -2تغییر از جانب کارفرما  /مهندس -3
مسائل مربوط به اندازه گیری  -4تناقضات در مشخصات و نقشه -5شرایط پیش بینی نشده []9
 مهمترین دلایل:مستندات ناکافی طراحی ،قیمت گذاری غیر واقعی مناقصه ،قرارداد نامناسب،
ادعاهای مبالغه آمیز
 4 گروه اصلی-1 :مرتبط با ساخت و ساز -2دلایل اختلافات مالی /اقتصادی -3دلایل اختلافات
مرتبط با مدیریت -4دلایل اختلافات مرتبط با قرارداد []10
طبقه بندی  20ریسک منتهی به ادعا بر اساس حوزههای پی ام باک و ارایه  10ادعای برتر :
 -1تورم  -2انجام اضافه کار بدون قیمت مشخص شده در قرارداد -3فقدان بودجه مناسب در ابتدای
پروژه و عدم ارائه به موقع بودجه -4تحریمهای سیاسی و اقتصادی و به تبع آن ،قادر نبودن به واردات
مواد و تجهیزات -5برآورد نادرست  -2افزایش هزینههای بیش از  25درصد از قرارداد -7تاخیر در
تحویل کار به پیمانکار  -8انتخاب پیمانکاربا پایینرین قیمت -9عدم به موقع اطلاع به پیمانکار در مورد
قرارداد ،دستور کار ،تغییرات ،مصوبات ،و برنامه -10تغییرات در نرخ ارز []11
ادعاها در دو دسته ادعاهای تغییر و تاثیر هستند  :ادعاهای تغییر شامل تغییرات رسمی  /مستقیم،
تغییرات ساختی ،تغییرات اصلی ،تغییرات سایت و تغییرات طراحی و ادعاهای تاثیر تغییرات با توجه به
تاخیر ،اختلالات و شتاب است
علل ادعا -1 :شرایط نامساعد و متفاوت سایت  -2 ،٪55تاخیر از شرکت کنندگان در پروژه-3 ،
تغییرات در طراحی و مشخصات-4 ،و فورس ماژور (به عنوان مثال ،سیل) و -5حذفیات و /یا مفاد
قرارداد مبهم []12
 58منبع ادعا شناسایی شد و  3منبع اصلی عبارتند از :هزینه تهیه یک ادعا ،از دست دادن بهره وری ،و
شارژ ذخیره سازی]13[ . storage charge.
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ردیف

IRSDC2109
سال

کشور

هدف

15

2012

عمان

شناسایی ادعاها و علل
آنها

12

2008

مصر

شناسایی ادعا

17

2009

نوار غزه

شناسایی علل ادعا

ادعاها  /اختلافات و علل و عوامل موثر در ایجاد آنها

شناسایی 22منبع ادعا از طریق  3عامل کارفرما ،مشاور و پیمانکار
انواع ادعا -1 :ادعاهای قراردادی -2ادعاهای تاخیر -3ادعاهای تغییر -4ادعاهای افزایش کار -5
ادعاهای اسیب []14
ادعاهای موجود اکثرا عبارتند از ::دستور تغییر سفارشات (تغییرات طراحی ،اضافی -٪54 .).تحویل
طراحی غیر سیستماتیک  - ٪3اطلاعات ناکافی مناقصه - ٪8کیفیت پایین نقشهها و مشخصات- ٪3
شرایط پیش بینی نشده - ٪3مقادیر دوباره اندازه گیری شده  - ٪4تاخیر موثر کارفرما ]15[ ٪25
 41علت شناسایی و در  4گروه دسته بندی گردید :ادعای ناشی از کارفرما  – 0552نقشه و محاسبه
مقادیر  -0557عامل روابط قراردادی  - 05577موارد اضطراری ]12[ 05527

-2-2پروژههای طرح و ساخت و تامین مالی ()DBF

پروژههای مورد مطالعه این تحقیق پروژههای طرح و ساخت و تامین مالی میباشد.
روش طرح وساخت یكی از سیستمهای انجام پروژه است که طبق آن ،طراحی (تمام یا بخشی از طراحی پایه و طراحی
تفصیلی) ،تامین مصالح و تجهیزات و خدمات فنی مربوط به آنها ،ساخت ،نصب ،راهاندازی ،آزمایشهای کارایی و سایر خدمات
جنبی مربوط به آنها ،به صورت توأم توسط یک پیمانكار طرح وساخت انجام میشود [ .]17در این پروژهها کارفرما با انتقال
بخش اعظمی از مسئولیتها و ریسکهای پروژه به پیمانكار از مسئولیتهای خود کاسته و به مسئولیتهای پیمانكار میافزاید.
تامین مالی در فضای پروژهها با استفاده از روش طرح و ساخت به دو صورت تامین مالی پروژهای و سازمانی مطابق شكل
 2صورت میپذیرد:
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طرح و ساخت و تامین
مالی
)DBF (EPCF

تامین مالی
پروژهای

تامین مالی
سازمانی

به اعتبار
خریدار

به اعتبار
تامین کننده

مستقیم از
تامین کننده

بیع متقابل

ساخت بهره
برداری انتقال

کارفرما

کارفرما

کارفرما

کارفرما

کارفرما

وام دهنده

وام دهنده

طراح-
سازنده

طراح-
سازنده

طراح سازنده
وام دهنده

طراح سازنده
تامین مالی

شرکت پروژه

شکل  -2اقسام طرح و ساخت و تامین مالی پروژهها []15

در تامین مال سازمانی ،تامین مالی پروژه به صورت وام ( )Debt Financingو از طریق طراح سازنده انجام میشود.
معمولا چنانچه وامدهنده منابع مالی را مستقیما برای کارفرما و به تعهد کارفرما تامین نماید به اعتبار خریدار ( (Buyer’s
 Creditو چنانچه منابع مالی را برای طراح سازنده و با تعهد وی تامین کند به اعتبار تامین کننده ()Supplier’s Credit
گفته میشود .ممكن است منابع مالی مستقیما توسط طراح سازنده تامین شود .در تامین مالی پروژهای ،تامین مالی پروژه به
عهده تامینکننده است که بازپرداخت آن ،یا از محل فروش محصول پروژه ( ،)Buy-Backو یا از طریق بهرهبرداری از پروژه

( )BOTانجام میشود [.]18
لازم به ذکر است که حوزه پروژههای این تحقیق ،پروژههای DBFو به اعتبار خریدار با توجه به ضرورت موضوع مترو به
عنوان عنصر ارتباطی و اهمیت موضوع عملكرد زمانی و هزینهای پروژه و مبلغ بالای قرارداد و وجود ادعاهای فراوان در آن از
جمله ناشناختههای زیرزمینی میباشد .توضیح اینكه در این پروژهها پیمانكار و تامین کننده مالی میبایست طی مشارکتی
مدنی با هم همكاری نمایند .کارفرما طی قراردادی با مشارکت پیمانكار و تامینکننده مالی مسئولیت طراحی و ساخت را به
پیمانكار و مسئولیت تامین مالی را به تامین کننده مالی میدهد و خود بر اساس صوت وضعیتهای تایید شده از تامین کننده
مالی هزینه پروژه را دریافت و به پیمانكار پرداخت مینماید و بر اساس مدتی تعیین شده پس از شروع پروژه متعهد میشود که
هزینه تامینکننده مالی را با سودهای پیش بینی شده و هزینه تامین مالی به تامینکننده مالی پرداخت نماید.
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-3-2رویکرد پویایی سیستم
یک علت ایجاد ادعا نیز ممكن ا ست خود باعث ایجاد علت دیگری شود و نمیتوان آن را به تنهایی در نظر گرفت و تآثیر
آنرا در بر روی ایجاد سایر علل ندید .بنابر این با توجه به متعدد و به هموابستهبودن علل ادعاها و پیچیدگی موجود در ارتباط
بین آنها ،نیاز به رویكردی تا بتوان تعاملات مربوطه را به بهترین وجه نشان داد و تحلیل نمود.
با توجه به موارد فوق روش پویایی سیستمها برای این کار مناسب دیده شده است .روش پویایی سیستم ( system
 )dynamicیک روش جامع و ابزار کامل برای مطالعه رفتارهای سیستمهای پیچیده است که مفهوم آن توسط پروفوسور
فاستر در دهه  1551در دانشگاه  MITامریكا مطرح شد و توسعه ابزاری و نرمافزاری ان برای مدلسازی سیستمهای پیچیده
اجتماعی و اقتصادی در دهه  1551صورت گرفت [.]2
روش پویاییهای سیستم برای ایجاد و مطالعه رفتار مدلهای پویا ترکیبی از روابط بازخوردی یا پسخوران بین اجزا یک
سیستم بسته است که رفتار سیستم را بر اساس تعاملات بین متغیرهای سیستم در حین مراتب زمانی تعریف شده شكل
میدهد .بر طبق ریچاردسون و پیو( )1581یكی از ابزارهای نموداری رویكرد پویایی سیستمی ،نمودار علی -معلولی است .با این
ابزار مدلهای ذهنی افراد سادهتر درک میشوند [ .]2رابطه بین علت و معلول در یک سیستم از طریق یک خط منحنی که
دارای یک فلش برای نشاندادن جهت عملیات است ترسیم میشود [ .]15در ضمن علامت مثبت یا منفی روی فلش
نشاندهنده رابطه افزایشی یا کاهشی علت و معلول است.
با استفاده از این ابزار میتوان مدلهای علی معلولی ادعاها را ترسیم نمود که این مدلها تعاملات سیستمی و پیچیدگی
بین متغیرهای ادعا را تشریح میکند ،و درک بهتر تعاملات ادعاها را به دنبال دارد .در مدلسازی علّی ،وابستگیهای درونی و
رفتاری بین متغیرهای کلیدی ،که میتواند منجر به ادعاها شود ،مورد بررسی قرار میگیرد ،و به وسیله آن روند بهبود و
یادگیری میتواند برای پروژههای آینده ایجاد شود .طبق یک مدل علّی ادعا با استفاده از نموار علی معلولی دیده میشود که
مجموعهای از متغیرها منجر به وقوع ادعا میشوند.

-3روش شناسی تحقیق
ساختار کلی این تحقیق مطابق شكل شماره  3میباشد .لذا در ابتدا محققین در پی یافتن ادعاهای کنسرسیوم پیمانكار و تامین
کننده مالی در پروژه  DBFمترو کلانشهر تهران بودهاند و در این راستا با استفاده از مطالعات وسیع کتابخانهای و مصاحبه
نیمهساختاریافته با خبرگان مرتبط و نیز بررسی اسناد و مدارک مربوط به ادعاهای واقعی تامین کننده مالی یک پروژه مترو در
کلانشهر تهران به روش  5 ،DBFعلت ادعا را شناسایی کردهاند که مورد تایید خبرگان قرار گرفت .سپس علل ادعا با توجه به
روابط بازخوردی و علی معلولی میان انها ،با استفاده از رویكرد پویایی سیستمها مورد بررسی و تجزیه تحلیل مجدد قرار گرفت
و مدل علی معلولی ناشی از بازخورد آنها توسعه داده شد و سپس مورد تایید خبرگان قرار گرفت.
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شروع تحقیق

بررسی اسناد

مصاحبه

پرسشنامه باز

مطالعات کتابخانه
ای

شناسایی 5علت ایجاد ادعای تامینکننده مالی در پروژه DBF

تحلیل تم

مدلسازی علل ایجاد ادعاها با رویكرد پویایی سیستم

پایان تحقیق

شکل -3ساختار کلی تحقیق

جامعه آماری این تحقیق شرکتهای بزرگ فعال در پروژههای  DBFمترو کشور بودهاند که با توجه به آمار سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور بالغ بر  8شرکت می باشند ،اما با توجه به محدودیت دسترسی به خبرگان مرتبط ،نمونه مناسب با
استفاده از نمونهگیری غیرتصادفی به دست آمد که از این بین خبرگانی مد نظر بودهاند که شرایط خبرگی را دارا بودهاند.
شرایط خبرگی عبارت است از کارشناسان کنترل پروژه و پیمان رسیدگی ،قراردادها ،مدیران شرکتها ،مدیران پروژه
سازمانهای کارفرما و مشاور کارفرما و مشارکت پیمانكار و تامین کننده مالی و سایر عواملی که در بحث ادعاها در پروژههای
 DBFصاحبنظر و دارای حداقل  5سال تجربه کافی میباشند.

-4مطالعه موردی :پروژههای طرح و ساخت و تامین مالی  DBFمتروی کلانشهر تهران
همانطور که گفته شد پروژههای مورد مطالعه این تحقیق پروژههای  DBFمتروی کلانشهر تهران میباشد .این پروژهها
شامل بخشهایی از شمال ،مرکز و جنوب خط  ،3بخشهایی از شمال خط  4و بخشهایی از شمال خط  6شامل تونل اصلی،
ایستگاهها ،هواکش و زهكش مربوطه میباشد که جمعا مبلغ قرارداد آنها به ارزش حدود  51هزار میلیارد ریال است.
پروژههای خط  3و خط  4در سال  88شروع شده و تقریبا تكمیل گردیدهاند و پروژه خط  6نیز سال  54شروع و در پیشرفت
 81درصد قرار دارد.
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قرارداد این پروژهها نیز فیمابین مشارکت پیمانكار و تامینکننده مالی با کارفرما بر اساس قرارداد نشریه EPC
 Package 84که برای قراردادهای طرح و ساخت غیر صنعتی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منتشر شده است
میباشد .ضمنا روش پرداخت نیز به صورت فهرست بهایی – ونه مقطوع  -و با استفاده از فهرست بهای منتشره توسط سازمان
مدیریت میباشد.

 -8مدلسازی پویایی سیستم ادعاهای پروژههای  DBFزیرزمینی مترو کلانشهر تهران
با استفاده از علل ادعای شناسایی شده در مرحله اول تحقیق و از مصاحبه مجدد با خبرگان و تحلیل تم دادههای کیفی
استخراج شده از آنها ،مدل علی معلولی ادعاها مطابق شكل  4از بازخورد 5علت ایجاد ادعا در پروژههای موردی تحقیق ارائه
شده است .حلقههای مهم مربوط به ادعاهای تامین کننده مالی درنمودار علّی معلولی مطابق شكلهای  5و شكل  6ارایه شده
است.
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تاخیر در بازپرداخت
مبلغ اصلی قرارداد

+

+

تغییر در مبلغ
فاینانس
پروژه
+

تاخیر در
بازپرداخت مبلغ
افزایش شده
+

+

بودجه کارفرما برای
تملک و تحویل به
پیمانکار

 +تاخیر در تملک
زمین

+

+

 +زمان بازپرداخت
به تامین کننده

زمان پرداخت به پیمانکار

+
+

هزینه سود وام

+

تغییرات در قوانین
افزایش نرخ ارز

+

و ماجحا هنیز ه نازیم<
کارهای جدید<

+

تغییرات در قیمت
بازارهای جهانی

+

هزینه ادعا
+

+

تورم

+
+

++
+

+

تعدیل تایید
شده

اختالف در میزان
هزینه احجام و کارها

خسارت
کاهش کار

میزان هزینه احجام
و کارهای جدید
+

-

-

کل زمان تاخیر
+

+
کل مبلغ
تعدیل پروژه

+

کاهش کار

+

هزینه های تطویل زمان

+

+

+

تغییر کار توسط
کارفرما

شرایط فیزیکی غیر
قابل پیش بینی

شکل -4مدل پویای اثرهای علی معلولی ادعاها و تاثیر بر افزایش هزینه پروژه
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تاخیر در بازپرداخت
مبلغ اصلی قرارداد
+
+
تاخیر در
بازپرداخت مبلغ
افزایش شده

زمان بازپرداخت
به تامین کننده

+

+

+

+

تغییر در مبلغ
فاینانس
پروژه

هزینه سود وام

تغییرات در قوانین

+

+
و ماجحا هنیز ه نازیم<
کارهای جدید<

+
تورم +

افزایش نرخ ارز

+
+

تغییرات در قیمت
بازارهای جهانی

+

خسارت
کاهش کار

هزینه ادعا

کل زمان تاخیر

+

+

اختالف در میزان
هزینه احجام و کارها

هزینه های تطویل زمان

میزان هزینه احجام
و کارهای جدید
شکل -8حلقه 1

مطابق شكل  5با افزای ادعاهای پروژه به دلیل مواردی از جمله کارهای اضافی و هزینههای تطویل زمان ،مبلغ تامین
مالی پروژه نیز افزایش می یابد که با توجه به عدم بازپرداخت مبالغ به تامین کننده توسط کارفرما ،تامین کننده مالی ادعای
سود وام برای مدت تاخیر در پرداخت مبلغ را میتمایدکه مجددا سبب افزایش هزینه پروژه شده و حلقه مربوطه تكرار
میگردد.
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تاخیر در بازپرداخت
مبلغ اصلی قرارداد
+
تاخیر در
بازپرداخت مبلغ
افزایش شده
+

 +زمان بازپرداخت
به تامین کننده

 +زمان پرداخت به پیمانکار

تغییر در مبلغ
فاینانس
پروژه
+

+

+

+

کل زمان تاخیر

هزینه ادعا

+

هزینه های تطویل زمان +

شکل -6حلقه 2

مطابق شكل شماره  6و در ادامه ادعاهای مربوط به شكل شماره  ،5با افزایش هزینه ادعا ،و بالتبع مبلغ تامین مالی
پروژه ،کارفرما ک ه مبلغ اصلی قرارداد را هنوز بازپرداخت ننموده است ،مبلغ مربوط به هزینه ادعای اضافه بر مبلغ اولیه را نیز
طبیعتا بازپرداخت نخواهد نمود که سبب تاخیر در پرداخت صورت وضعیتهای پیمانكار خواهد شد و به سبب آن در اجرای
پروژه تاخیر به وجود میآید و با تاخیر ایجاد شده ادعای هزینههای تطویل زمان به وجود میآید که مجددا سبب افزایش هزینه
پروژه خواهد شد و حلقه مربوطه تكرار میگردد.

 -6بحث
با توجه به حلقه  1مشخص می شود که یكی از عوامل مهم در تشدید ادعاها در این نوع از پروژهها ،افزایش مبلغ تامین
مالی پروژه است که مختص پروژههای  DBFاست؛ چرا که با افزایش مبلغ تامین مالی و بالتبع آن عدم توانایی کارفرما برای
بازپرداخت آن ،تامینکننده مالی ادعای سود وام برای تاخیر در بازپرداخت مبلغ مربوطه را مینماید که با افزایش زمان ،افزایش
مبلغ مربوطه تشدید میشود .لذا به عنوان یک سیاست پیشنهادی برای رفع هزینه مربوطه پیشنهاد میگردد که کارفرما از
ابتدای پروژه بودجه احتمالی مربوط به افزایش مبلغ تامین مالی را تخصیص دهد تا برای بازپرداخت مبلغ افزایش یافته دچار
مشكل نگردد.
با توجه به حلقه شماره  ، 2نقش متغیر افزایش زمان به عنوان یكی از دلایل اصلی تشدید و افزایش هزینه ادعا مشخص
میشود .چرا که با افزایش مبلغ تامین مالی و عدم بازپرداخت آن ،تامینکننده مالی نیز به مرور زمان ،پرداخت به پیمانكار را به
تاخیر می اندازد .از طرفی تاخیر در پرداخت به پیمانكار باعث تاخیر در اجرای پروژه میشود .تاخیر در اجرای پروژه سبب
تحمیل هزینه های تطویل زمان از جمله تطویل هزینه بالاسری ،تطویل اجاره ماشین آلات و نیز تطویل هزینه تجهیز کارگاه
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میگردد که با افزایش زمان پروژه هزینه ادعای مربوطه تشدید میگردد .با توجه به موارد فوق الذکر اهمیت افزایش زمان برای
تشدید هزینههای ادعا مشخص میشود .لذا میبایست سیاستهای مربوط به جلوگیری از تاخیرات در پروژههای  DBFاز
جمله پرداخت به موقع به پیمانكار ،بررسی به موقع صورت وضعیتها و تایید نقشهها و صدور مجوزها و نیز کاهش تغییرات در
پروژه از طرف کارفرما صورت گیرد تا اثرات مربوط به تشدید هزینه ادعا با کاهش زمان پروژه کاهش یابد.

-5نتیجهگیری
ادعاها در پروژههای ساخت به فراوانی وجود دارند و با وجود تلاشهای زیاد ،هنوز کاهش نیافتهاند ،لذا درک بهتری از آنها
میبایست ایجاد گردد .در این راستا از آنجا که ادعاها به هم مرتبط میباشند ،بنابراین شناسایی این ارتباط ،به درک بهتر
اثرهای هر یک از این ادعاها بر دیگری و بر روند اجرای پروژه خواهد انجامید؛ که هم برای کارفرما در جهت پیشگیری از وقوع
ادعاهای آتی و هم برای پیمانكار از جهت اثبات درستی و جبران خسارت مورد نظر کمک زیادی خواهد نمود .لذا با توجه به
ماهیت تاثیرات بازخوردی ادعاها ،از رویكرد پویایی سیستم در این پژوهش برای شناسایی ادعاهای تامین کننده مالی در
پروژههای  DBFمترو کلانشهر تهران به دلیل اهمیت این پروژهها استفاده شده است.
بنابراین ادعاها با توجه به روابط بازخوردی و علّی معلولی میان آنها با استفاده از رویكرد پویایی سیستم مورد بررسی و
تجزیه تحلیل قرار گرفت و مدل علّی معلولی ناشی از بازخورد آنها توسعه داده شد .مقایسه نگاه تک به ادعاها و نگاه به ادعاها با
رویكرد پویایی سیستم تفاوت قابلتوجهی را نشان میدهد که نگاه سیستمی و ترکیب با سایر ادعاها ،تاثیر ادعاها بر یكدیگر را
نیز در نظر میگیرد؛ به عبارتی با استفاده از این نگاه سیستمی و توجه به مسیرهای دارای حلقه بازخوردی که بیشترین تاثیر بر
هزینه را دارا می باشند ( به دلیل اثرهای تشدید شونده علّی معلولی ادعا بر یكدیگر) ،کارفرما و حتی پیمانكار میتوانند دریابند
که باید بر روی کدام ادعاها متمرکز شوند تا منجر به کاهش ادعا و نهایتا کاهش هزینهها شوند.
یكی از مهمترین نتایج این تحقیق این بوده است ادعاهای معمولی که در هر پروژه از طرف پیمانكار ایجاد میشوند از
جمله ادعای کار جدید در این نوع پروژهها نیز وجود دارد؛ اما نكته مهم موجود در پروژههای تامین مالی ،تاثیر افزایش هزینه
پروژه به دلیل ادعاهای ایجاد شده بر ایجاد سایر ادعاها است .چرا که با افزایش هزینه ادعا مبلغ مورد نیاز برای تامین مالی
پروژه نیز افزایش مییابد و تامین کننده مالی به سبب این افزایش سایر ادعاهای خود از جمله ادعای هزینه سود وام را مطرح
مینماید .عوامل اصلی نیز که بر ایجاد هزینه ادعا اثر میگذارند ایجاد تاخیرات و هزینههای تطویل ناشی از آن میباشند .لذا به
عنوان یكی از مهمترین استراتژیها برای پروژههای طرح و ساخت و تامین مالی میبایست به تاخیرات توجه نمود و با کاهش
تاخیرات ادعاهای پروژه را کاهش داد تا ادعاهای متعاقب آن نیز پدید نیاید.
در ضمن لازم به ذکر است که در این مقاله بحث پیرامون مدلسازی علی -معلولی ادعا در قراردادهای  DBFبوده است؛
لذا به عنوان پیشنهاد میتوان به مدلسازی علل ادعاها در سایر روشهای انجام پروژه برای تحقیقات آتی اشاره کرد.
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شناسایی روابط دینامیکی سرمایه فکری مراکز دانش بنیان
علی اکبرحدادی هرندی ،*،5چنگیز والمحمدی ،2نوید

نظافتی3

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دانشگاه شهید بهشتی nnezafati@yahoo.com

ahrandi@gmail.com

valmohammadi@yahoo.com

چکیده
توجـه بـه مقـولات یـادگیری و دانش به عنوان هسته رشد کشورها باعث شکل گیری اقتصاد مبتنی بـر دانـش مـی شـود.
در این نظام اقتصادی تعامل و حمایت بازیگران مختلف اقتصادی با مراکز دانش بنیان و اسـتفاده موثر و کارآمد از ظرفیت
های دانشیِ باعث خلق نوآوری های در فرآیند و محصول و در نتیجه افزایش بهره وری ملی می شود .این درحالی است که
رویکرد حمایتی دولت در مواجه با مراکز دانش بنیان انجام تحقیقات پیشگیرانه و تدوین استانداردهای مرتبط می باشد .اما
از آنجا که سهم دارایی های نامشهود و سرمایه فکری نقش تعیین کننده ای در خلق مزیت رقابتی مراکز دانش بنیان دارد.
این مقاله با انتخاب یکی از بزرگترین مراکز دانش بنیان کاربردی کشور و استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها
بدنبال شناسایی اجزای سرمایه فکری و شاخص های اندازه گیری آن در مراکز دانش بنیان است تا بامدلسازی روابط
دینامیکی و درک رفتار گذشته و حال مرکز ،سناریوها سیاست های اجرایی مناسب را به مدیران و تدوین کنندگان
استراتژی پیشنهاد دهد .نتایج بدست آمده بیانگر این است که با اجرای سناریوی رقابت پذیری و کاهش وابستگی به منابع
دولتی ،اعمال سیاستهای توسعه منازبع اطلاعاتی و توس عه آموزش های ترویجی می تواند کارایی مرکز را بصورت مثبت
افزایش دهد.

واژههای کلیدی :سرمایه فکری ،پویایی سیستم ها ،سرمایه اطلاعاتی ،رقابت پذیری ،مراکز دانش بنیان

 -5مقدمه
در عصر حاضر ،مفهوم اطلاعات به شدت با درجه پیچیدگی یک سیستم مرتبط است ] .[1سازگاری و انعطاف پذیری در
محیط کسب و کار ،یک توانایی حیاتی برای رشد در یک اقتصاد جهانی پویا به شمار می رود .پیاده سازی اصول علمی جدید
در سازمان هایی که بر اطلاعات کسب و کار متمرکز هستند ،چارچوبی قدرتمند برای ایجاد سازگاری فراهم می کند .از آنجا که
سیستم های پیچیده به شدت وابسته به جریان اطلاعات هستند ،سازمان های دانش محور به طور منحصر به فرد برای پیاده
1و * نویسنده مسئول :دانش آموخته دکتری مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار هوشمند ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 2دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 3استادیار گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه شهید بهشتی
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سازی مفاهیم تفکر سیستمی مناسب می باشند] .[2توجه به صنایع مبتنی بر دانش ،1باعث توجـه بـه مقـولات یـادگیری و
دانش به عنوان هسته رشد کشورها شده است که نتایج آن در سطح ملی باعث شکل گیری اقتصاد مبتنی بـر دانـش(اقتصاد
دانش بنیـان) مـی شـود] .[3توانایی تولید علم در مراکز دانش بنیان در پاسخ به نیاز بخش صنعت باعث شکل گیری ارتباط
صنعت و دانشگاه می شود] [4در این نظام اقتصادی اسـتفاده کارآ از ظرفیت های دانشیِ بازیگران مختلف اقتصادی به خلق
نوآوری های فرآیند و محصول و در نتیجه افزایش بهره وری منجر می شود] .[5سیاست های نوآوری و رشد فناوری های نوین
و توسعه جریان اطلاعات بین افراد ،شرکت ها و موسسات پژوهشی باعث گردیده است برای کارایی و اثربخشی این ارتباطات از
توان ب خش ها یا سازمان های مکملی استفاده گردد تا با قابلیت ها ،منابع و مهارتهای خود ،هماهنگی و همکاری لازم بین
بازیگران این نظام بوجود آورد] .[6نتایج چنین تفکری توجه و اهمیت دادن به سازمان های پژوهش و فناوری( 2)RTOمی
باشدکه در بسیاری از کشورها نقش حیاتی در نظام های نوآوری ایفا می کنند] .[5تحول و انتقال دانش در  RTOها با صنعت
از طریق اشتراک گذاری تحقیقات و تکنولوژی ،خروج سرمایه انسانی و تبادلات علمی صورت می گیرد] .[7بسیاری از RTOها
به عنوان بخشی از ماموریت نوآوری خود ،فعالیت ها و مهارتهای مکمل در زمینه فناوری و آینده نگاری بازار ،استانداردها و
گواهی نامه ها ،مشاوره ،آموزش فنی ،تخصصی و مدیریت مالکیت فکری را نیز توسعه داده اند .از آنجا که اغلب RTOها،
سازمان هایی غیرانتف اعی هستند؛ از نظر اداره و میزان ارتباط با دولت ،معمولاً مستقل می باشند و درآمدهایشان از منابع
مختلف شامل دولت و شرکت های تجاری تامین می شد .اما کاهش تامین مالی دولتی و سرعت تغییرات محیطی و پیشران
های علم و فناوری در نظام تصمیمسازی و سیاستگذاری ،نیاز به استراتژی های تحقیقاتی با رویکرد سازمان و کسبوکار،
عملیات و فرآیندها و سرمایهگذاری و ثروتآفرینی را ایجاب می کند] .[8همچنین بواسطه بالابودن سهم دارایی های نامشهود
سازمانهای پژوهش و فناوری نسبت به کل دارایی های سازمان ،اندازه گیری ،مدیریت و گزاردهی سرمایه فکری این سازمانها
برای دستیابی به مزیت رقابتی را اجتناب ناپذیر نموده است .در این مقاله سعی خواهد شد با استفاده از رویکرد پویایی سیستم
ها ،تبین یک مساله واقعی ،روابط دینامیکی سرمایه فکری حاکم بر یک مرکز دانش بنیان مفهوم سازی شود و با استفاده از
شبیه سازی داده های تاریخی و مدلسازی رفتار دینامیکی مرکز ،سناریوهای بهبود عملکرد مرکز شبیه سازی گردد.
در ادامه و بخش دوم این مقال ه ،سرمایه فکری معرفی و ابعاد آن در مراکز دانش بنیان تشریح خواهد شد .در بخش سوم
با معرفی رویکرد پویایی سیستم ها ،به چرایی پرداختن به این رویکرد در شناسایی سرمایه فکری مراکز دانش بنیان پرداخته
خواهد شد .در بخش چهارم و روش تحقیق ،با تبیین مساله و فرضیه پویای مرتبط به آن ،زیرسیستم ها و الگگوهای رفتاری
یک مرکز دانش بنیان احصا ،و با ترسیم نمودارهای علی معلولی و انباشت -جریان ،سناریوهای پیشنهادی شبیه سازی شده و
تحلیل خواهند شد .در بخش پنجم این مقاله نتایج مدل تشریح و جمع بندی خواهدشد.
-2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
سرمایه فکری
سرمایه فکری رشته ی مشخصی از دانش را متمایز می کند که در دهه اخیر توجهات زیادی را بدست آورده است و به
توضیح چگونگی افشاء دارایی هایی مانند سرمایه های فکری از میان گزارشات سالیانه و مکمل های آن توسط شرکت چه
ناخواسته و اجباری و چه به طور عمد و داوطلبانه می پردازد(جنت و همکاران .)2112،نویسندگان سرمایه فکری را مجموع
همه چیزهای که یک شرکت می داند ،برای یک شرکت مزیت رقابتی بوجود می آورد و برای خلق ارزش بکار می روند ،تعریف
کرده اند که اینها عبارتند از :مواد فکری ،دانش ،تجربه ،مالکیت فکری و اطلاعات] .[9نگرش به سرمایه فکری به عنوان گردش
پویای اطلاعات در شبکه واحدهای اقتصادی مرتبط ،کنترل کردن و پیوسته کردن اطلاعات جهت ارائه اطلاعات تفسیری همگن
1

. Knowledge-Intensive
. Research and Technology Organizations
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می تواند یک چهارچوب ارزش افزوده را برای کسب و کار مهیا سازد] .[10بسیاری نویسندگان معتقدند که فرایند ایجاد ارزش
بستگی به نحوه تعامل اجزای  ICبا یکدیگر نیز دارد (دیاکولاکیس و همکاران ،2112 ،مولر ،2112 ،کریسلی و همکاران،
 ،2113گریکو و همکاران .) 2113 ،این نویسندگان توافق دارند که قدرت تاثیری که یک جزء  ICبر دیگری دارد ،ممکن است
بعلت اینکه تاثیر وابسته به ویژگی های سازمان هدف است ،قابل تعمیم نباشد .تساکالرو( )2112معتقد است نگاه به سرمایه
فکری به عنوان گردش اطلاعات در شبکه واحد های اقتصادی مرتبط ،کنترل کردن و پیوسته کردن اطلاعات جهت ارائه
اطلاعات تفسیری همگن در یک چهارچوب را مهیا می سازد] .[10اجزای  ICشناسایی شده در ادبیات بسیاری از محققان
مانند پتی و گاتری( ،)2111بودکر و همکاران( ،)2112گرین و رایان( ،)2112مار( ،)2112کارولو و لازولین( ،)2113بر اساس
ساختاری ،سرمایه انسانی و رابطه ای طبقه بندی شود] .[11هرندی( ،)2112جزء چهارمی را به نام سرمایه اطلاعاتی برای
سرمایه فکری پیشنهاد داده اند .نتایج تحقیق آنها در مراکز دانش بنیان بیانگر این است که با روند شتابان توسعه فناوری
اطلاعات و ارتباطات ،و شکل گیری پدیده ای بنام داده های بزرگ ،1سازمان ها باید اطلاعات را به عنوان یک سرمایه در کسب و
کار خود به رسمیت شناخته و بتواند آن را مدیریت و نگهداری نمایند].[12
سرمایه ساختاری :دانش خاص مربوط به فرآیند درونی انتشار ،ارتباطات ،دانش علمی و تکنولوژی مدیریت درون
سازمان است] [13و پروژه های تحقیقاتی ،رویه ها و روال های کاری ،اصول حاکمیت ،اخلاقی و فلسفه مدیریت را مورد توجه
قرار می دهد] .[14سرمایه ساختاری از طریق ارائه اطلاعات بر روابط خارج از سازمان تأثیر می گذارد و ارتباطات سازمان با
مشتریان ،تامین کنندگان و عوامل دیگر را شکل می دهد] .[15سرمایه ساختاری بستری برای بکارگیری سرمایه انسانی و
توانمند ساختن سازمان به منظور توسعه سرمایه ارتباطی ،است] .[16بونتیس و همکاران ( )2111اشاره می کند که "سازمان
هایی با سرمایه ساختاری قوی ،دارای فرهنگ حمایتی هستند که به افراد امکان می دهد که چیزهای جدیدی را یاد بگیرند و
به شکست ادامه دهند"] .[17سرمایه ساختاری بخشی از سرمایه فکری است که به عنوان ماحصل فعالیت افراد در سازمان به
تدریج ،در قالب دارایی های خاص مانند برند ،پتنت ها ،خدمات پیشنهادی ،دستورالعمل ها ،نرم افزارها ،فرایندها ،فرهنگ
سازمانی و مانند آن متجلی می شود] [18در برخی از سازمانها سرمایه ساختاری از طریق شامل "سیستم ها و برنامه های"،
"تحقیق و توسعه" و "حقوق مالکیت معنوی" اندازه گیری می شود].[19کسب و کار با تعیین اهداف ،استراتژی ها ،شاخص
های عملکردی و پیش بینی سناریوهای آینده در حوزه سرمایه ساختاری رشد تکنیک ها و قابلیت های ذخیره سازی و
پردازش داده های بزرگ در حوزه سرمایه اطلاعاتی می تواند با توسعه سازمانی ،موقعیت رقابتی خود را تحکیم بخشد.
سرمایه اطلاعاتی :با داده محور شدن فعالیت های معاصر بشری ،تولید حجمی زیادی از داده های متنوع و بار ارزشی
متفاوت نیاز به تحلیل و پردازش آنها به صورت سریع و با کاربری آسان ،جزء دغدغه های تمام شرکت ها و سازمان های
امروزی شده است .سوددهی و برندسازی و ماندن در بازار با وجود رقابت بسیار فشرده بین شرکت ها با ابزارهای سنتی پایش
سود و زیان امکان پذیر نیست و کسب و کارها نیازمند یک چارچوب حرفه ای برای تحلیل همه جانبه داده ها و اخذ تصمیمات
هوشمند هستند .نویسندگان سرمایه فکری را مجموع همه چیزهای که یک شرکت می داند ،برای یک شرکت مزیت رقابتی
بوجود می آورد و برای خلق ارزش بکار می روند ،تعریف کرده اند که اینها عبارتند از :مواد فکری ،دانش ،تجربه ،مالکیت فکری
و اطلاعات] .[9وانگ و لیانگ ( ،)2112سرمایه فکری را مجموعه ای از شایستگی های دانشی معرفی می کند که برای دستیابی
به رشد و مزیت رقابتی پایدار به سازمان ها کمک می کند .اما این دانش و اطلاعات هرگز در گزارش های مالی نشان داده نمی
شود.
ظهور داده های بزرگ ،مرز بین دارایی های دانش درون و بیرونی سازمانها را خنثی کرده و اهرمی برای بدست آوردن و
حفظ مزیت رقابتی شرکت ها بشمار می رود] .[20برای دستیابی یک شرکت به مزیت رقابتی ،فرایندی که از طریق آن بتوان
. Big Data
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منابع دانشی و سرمایه فکری را خلق ،توسعه و مدیریت کرد ،حیاتی است] .[21تحقیقات علمی ،داده های بزرگ و تحلیلی را
به عنوان ابزاری برای فعال سازی مدیریت دانش و ایجاد دانش برای تصمیم گیری استراتژیک به رسمیت شناخته است [22],
] .[23چنین مجموعه ای از دانش ،مزایای استفاده از برنامه های یادگیری ماشین و هوش مصنوعی را فراهم می کند که تجزیه
و تحلیل الگو و پیش بینی ها را برای کمک به تصمیم گیری به موقع ،داده ها هدایت می کند].[24
داده های بزرگ می تواند به طور مثبت بر شفافیت سازمان تاثیر بگذارد ،به نوآوری مستمر محصولات ،فرآیندها و مدل
های کسب و کار کمک می کند ،تقسیم بندی عمیق تر و علمی بیشتری از مشتریان خود را به وجود می آورد و اجازه می دهد
تا از الگوریتم های خودکار برای حمایت از تصمیم گیری استفاده کنند].[20], [25], [26
در ادبیات سرمایه فکری مطالعات غنی در خصوص ارتباطات و تعاملات بین فرآیندهای مدیریت دانش و پدیده سرمایه
فکری وجود دارد] .[27چن و وانگ ( )2112دریافتند که نقش مدیریت دانش و سرمایه فکری در بخش فناوری اطلاعات بسیار
مهم است] .[28منطقی است فرض کنیم که تمام داده ها و اطلاعات موجود در حوزه بزرگ داده می تواند از اجرای  ICدر
تمام اجزای آن پشتیبانی کند][29], [30
سرمایه انسانی :در اقتصادی دانش بنیان ،بهره گیری از ساختار سرمایه انسانی با کیفیت باعث توسعه یافتگی یک کشور
می گردد] .[31سرمایه انسانی به عنوان یک منبع استراتژیک به تمام جنبه های مربوط به توانمندی ها و توانایی های کارکنان
اشاره دارد؛ زیرا دانش و توانایی های آنها در دستیابی به اهداف کسب و کار نقش مهمی ایفا می کند] .[33] [32مدیریت افراد
بر پایه سرمایه انسانی به سازمان این امکان را می دهد تا با بهینه سازی فرایند خلق دانش ،تولیدات جدید ،ایده ها و خدمات
نوین؛ فرایندهای کسب و کار را بهبود بخشد و از توانایی کارکنان برای حل مشکلات تجاری و بهره برداری از مالکیت معنوی
استفاده نماید ]. [33
به اشتراک گذاری اطلاعات به طور گسترده ای بر شیوه کار کارکنان و نحوه تعامل کارکنان متناسب با محیط خدمت
دهی سازمان تاثیرگذار است] .[34سرمایه انسانی بینش ارزشمند و دانش استخراج شده از داده ها را فراهم می کند].[35
بنابراین برای خلق ارزش از داده های بزرگ سرمایه انسانی تغییر یابد] .[36وانگ و همکاران ( )2112بیان می کنند که
"تخصص انسانی هنوز در تصمیم گیری نقش مهمی دارد و نمی تواند به آسانی با تجزیه و تحلیل داده های بزرگ در مدل های
کسب و کار و مدیریت" جایگزین شود "].[37
سرمایه ارتباطی:سرمایه ارتباطی به منابع و قابلیت های نامشهود اشاره دارد که به ایجاد روابط خارجی کمک می
کند] .[32یکی از موانع رقبا برای خلق مزیت رقابتی ،دشوار بودن تقلید سرمایه ارتباطی است] .[38کیفیت و سطح سرمایه
ارتباطی یک سازمان در وفاداری مشتری و تامین کننده و کیفیت ارتباط آن با مشتریان ،تامین کنندگان ،شرکا و رقبا ،منعکس
می شود] .[10اطلاعات خاص در باره ترجیحات مشتری می تواند یک تجربه موفق را برای شرکت بوجود آورد .سرمایه
ارتباطی از طریق سرمایه گذاری بر سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری و همچنین زیرساختهای شرکت در جهت حفظ و
برآوردن انتظارات مشتری بوجود می آید][39
سرمایه انسانی نشان دهنده مبنایی برای سرمایه ارتباطی است و از طریق سرمایه ارتباطی عمل می کند] [38و باعث
افزایش ارزش ارتباطات خارجی سازمان مانند روابط مشتری و روابط عرضه کننده ،ارزش علائم و نام های تجاری و اعطا و
دریافت مجوزها می شود .از طرفی افشاء ،تغییر و یا دزدی اطلاعات محرمانه کسب و کار و یا نقض حریم خصوصی مشتریان از
جدی ترین خطرات سازمانها به شما ر می رود و باعث خدشه دارشدن اعتبار ،برند و ارزش اقتصادی سازمان می شود .با بی
اعتمادی مشتریان سرمایه ارتباطی سازمان نیز تضعیف می شود].[35], [40
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-3رویکرد پویایی سیستم ها
پیچیدگی های فناوری های نوین ،سرمایه های دانشی و فرایندهای کسب و کار و اثرات ناشی از آنها بر پدیده های
اجتماعی و اقتصادی مشکلاتی را بوجود آورده است که حل آنها نیازمند دانش و روشی است که بتواند علل ساختاری را
شناسایی نماید .پویایی سیست م ها یک رویکرد بین رشته ای است که استفاده از آن برای تجزیه و تحلیل ،حل مساله و شبیه
سازی مسائل پیچیده می تواند حیاتی باشد] .[41سیستم داینامیک یک نظریه حل مساله بر اساس نظریه کنترل بازخورد است
که یک سیستم را با استفاده از متغیرهای مربوط به مشکل ارائه شده تعریف می کند و روابط بین متغیرها را مدل می
کند] . [42سیستم داینامیک با استفاده از کنترل عوامل مختلف مانند حلقه های بازخورد و تاخیر زمانی ،امکان مشاهده نحوه
واکنش و رفتارهای پیچیده سیستم در پاسخ به متغیرهای درون زا وبرون زا را فراهم کرده و در اتخاذ تصمیمات مناسب به
سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان کمک می کند] .[43مدیران و توسعه دهندگان استراتژی سازمانی می توانند با استفاده از
روش های شبیه سازی و مدلسازی دینامیکی اثر زمان در وقوع پیامدهای سیستم ها و خروجی فرایندها را درک کنند و با
بررسی رفتار گذشته و حال محیط سیستم؛ برنامه و سناریوهای مناسب را برای آینده سازمان تدوین و اجرا نمایند [44],
] .[45مدلسازی سناریو به عنوان یک سیستم پویا این قابلیت را فراهم می سازد که مخاطرات و فرصت های آینده بصورت
برجسته درک شود .در این روش سناریوهای متفاوتی از سوی افراد یا سازمانهای مختلف پیشنهاد می شود که بنا به نوع
پرسش یا موضوع اصلی  ،میزان درسترسی به اطلاعات ،تعداد و میزان تخصص خبرگان ،هریک انتخاب می شود].[46ثبت این
سناریو ،نیازمند بهره گیری از دانش و تکنیکی است که با بهره گیری از نگرش سیستمی ،مشکلات را به درستی شناسایی و در
جهت حل معضلات پیش آمده سریعترین واکنش رانشان می دهد] .[45], [47روش پویایی سیستم یک روش فرموله شده
مناسب برای تجزیه و تحلیل اجزای سیستمی است که دارای روابط علی و معلولی ،زیر بنای منطقی و حلقه های باز خور
هستند] .[46که این ویژگی ها در یک سناریو درست تعریف شده به چشم می خورد] .[48مزایای استفاده از این رویکرد را به
شرح زیر می توان بر شمرد]: [46
-1به دلیل رویکرد تحلیلی و انتقادی در فرایند مدل سازی ،این فرایند درک بهتری از ساختار سیستم فراهم
می کند.
-2مدل های پویایی سیستم امکان وارد کردن متغیرهای کمی و کیفی را به طور همزمان در سیستم فراهم
می کند.
-5روش شناسی تحقیق
در سیستم دینامیک ،مدل سازی مسئله محور 1از اهمیت قابل توجهی برخوردار است .به عبارتی ،رمز متصل کردن مدل
به یک مسئله مشخص با اهداف مشخص ،به جای مدل کردن کلی یک سیستم است] .[49در این بخش فرایند مدل سازی
دینامیک سرمایه فکری در قالب سه گام تعریف مسئله ،ایجاد مدل دینامیک و تست و توسعه سناریو برای حل یک مسئله
مدیریت سرمایه فکری در یک مرکز دانش بنیان بررسی و تشریح می شود .در این تحقیق از نرم افزار  ،Vensimاستفاده شده
است .این نرم افزار با استفاده از نمودارهای تعاملی امکان ویرایش و بهینه سازی پارامترها ،طراحی نمودار حلقه علی را
پشتیبانی می کند].[50
بیان مساله
در ایران سهم دولت و موسسات دولتی در تامین بودجه تحقیق و توسعه ،نسبتاً زیاد است .هرساله موسسات و
پژوهشگاههای وابسته به دولت ،وزارتخانه ها و دانشگاههای دولتی ،معاونت ها و ستادهای وابسته به ریاست جمهوری بودجه
. Problem-based modeling
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های قابل توجهی را بدون قید و شرط کافی جذب می کنند و همین مساله سبب شده پاسخگویی لازم درباره کیفیت هزینه
کرد بودجه و تاثیرات نهایی آن وجود نداشته باشد و فرهنگ نوآوری تضعیف شود .نتیجه این رویکرد ،تدوین سیاستهای حمایت
از موسسات غیردولتی و کاهش سهم دولت از تامین هزینه های سازمانهای تحقیق و فناوری دولتی شده است.
بررسی بودجه های  2مرکز پژوهشی فعال در حوزه فنی و مهندسی وابسته به وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی کشور طی
سالهای  1322تا  1322بیانگر تغییر رویکرد دولت در تامین اعتبارات آنها و تاکید بر درآمدزایی آنها هست.

نمودار :5مقایسه اعتبارات(درآمد) اختصاصی مراکز پژوهشی دولتی

نمودار  1این رویکرد را بخوبی تصویر کشیده است که دولت در قالب برنامه پنجم توسعه کشور با افزایش  21تا 111
درصدی اعتبارات اختصاصی سازمانهای پژوهش و فناوری بدنبال این بوده است تا اعتبارات عمومی و کمک های خود به این
سازمانها صرف انجام امور حاکمیتی و تحقیقات پیشگیرانه و تدوین استانداردهای مرتبط شود و هزینه های جاری و رفاهی این
مراکز از طریق کسب درآمد بواسطه تامین نیازهای تحقیق و توسعه شرکت و سازمانهای دولتی و غیردولتی که امکان و یا
تمایل چندانی برای سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و پژوهش نداشته اند؛ تامین گردد.
با توجه به رویکرد دولت و اهداف برنامه پنجم توسعه کشور ،بررسی اعتبارات اختصاصی یک مرکز دانش بنیان در سال
 1323نسبت به سال  1322حدود  33درصد رشد داشته است که باتوجه به زیرساختهای موجود این اعتبار محقق شده است.
اما درسال  1322دولت اعتبارات اختصاصی مرکز را با  331درصد رشد تصویب کرده که مرکزیاد شده نتوانسته است بیش از
 23درصد این میزان را محقق نماید .روند جذب اعتبارات در سالهای  1322و  1322بیانگر ثایت بودن میزان جذب اعتبارات و
نوسانی بودن سایر شاخص های عملکردی مرکز در حوزه آموزش و پژوهش بوده است .از طرفی سایر خدمات فنی نیز از سال
 1322روند نزولی داشته است .در شکل  2روند تغییرات منفی متغیرهای درآمدی این مرکز نشان داده شده است .روند تاریخی
این متغیرها طی  2سال اخیر بیانگر این است که متوسط درآمدهای مرکز با یک رشد اتفاقی در سال  ،1323کاهش یافته و
برخلاف افزایش هزینه های سرمایه انسانی؛ اعتبار سرانه آموزش و توسعه فردی روند کاهشی داشته و به صفر نزدیک تر می
شود که این مساله باعث ناکارآمدی و اثرات تدریجی کاهش برند و اعتبار مرکز دانش بنیان خواهد شد.
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شکل  :2وضعیت شاخص های عملکردی یک مرکز دانش بنیان

فرضیه پویای مساله
پس از تبیین مساله برای آغاز مدل سازی علّی در روش شناسی پویایی سیستم ها ،شناخت متغیرهای اصلی مسئله است
و در تبیین روابط علّی این متغیرها(فرضیه پویا) می توان از پیشینه موضوع ،الگوی رفتاری متغیرها در طول زمان و نظر
خبرگان بهره برد] .[4بررسی اسناد بالادستی و مصاحبه با خبرگان ،نشان داد  2متغیرکلیدی رفتارهای عملکردی را تشکیل
می دهند که عبارتند از :اعتبار(برند) ،خدمات(پژوهشی ،آموزشی و فنی و آزمایشگاهی) ،تولیدات علمی و ارتباط با دستگاههای
اجرایی.
اعتبار و جایگاه مرکز دانش بنیان به عنوان مرجع حل مسائل کاربردی حوزه صنعت مورد نظر باعث ارتباط دولت و
صنعت با مرکز می شود و که افزایش تقاضای خدماتی که مرکز ارائه می نماید را بدنبال خواهد داشت .این روند باعث ایجاد و
افزایش منابع مالی دولتی و اختصاصی خواهد شد .افزایش منابع مالی باعث تامین منابع مورد نیاز برای انجام بهتر خدمات
پژوهشی را بدنبال خواهد داشت .این روند با افزایش اعتبار مرکز و ارتباط بیشتر دولت و صنعت باعث ارائه خدمات آموزشی،
خدمات فنی و آزمایشگاهی و همچنین تولیدات علم و فناوری خواهد شد و منابع مالی را افزایش خواهدداد.
بررسی عملکرد مرکز دانش ب نیان در سالهای اخیر از طریق بررسی شاخص های عملکردی و مصاحبه با خبرگان ،مدیران
و برخی از ذی نفعان مرکز این فرضیه پویا را تقویت میکند که سیاست های توجه به پژوهش در سالهای  22و  ،23بدنبال
اعمال برخی از تغییرات ساختاری باعث افزایش تعداد پروژه های پژوهشی مساله محور در حوزه تخصصی شده است .همزمان با
افزایش پروژه ها و افزایش تقاضای پژوهشی ،طبیعت ًا درآمدهای اختصاصی افزایش خواهد داشت .اما عدم برخورداری از
فرایندهای منعطف برای انجام خدمات باعث شده است ،تولید علم با تاخیر مواجه شده و این مساله باعث کاهش اعتبار برند
شد ه است .این در حالی است که خبرگان بر این مساله اتفاق نظر دارند در صورت توجه به سرمایه فکری موجود و افزایش آن
می توان فرایند های سازمانی را چابک سازی نمود و با افزایش توان تخصصی و مهارتی نیروی انسانی ،استقرار نظام مدیریت
دانش و ثبت تجارب ،ارتباط با مشتریان سازمانی و احصای نیازهای آنها و ایجاد نظام خلاقیت نوآوری ،اعتبارات بیشتری را
جذب نمود و کارایی و اثربخشی سازمان را بالابرد.
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برای نمایش معماری کلی مدل از نمودار زیرسیستم ها استفاده می شود .این نمودار نشان دهنده نحوه تعاملات بخش های
مرکز دانش می باشد .با استفاده از ابعاد سرمایه فکری و نظرخواهی از خبرگان  2زیرسیستم تاثیرگذار بر مساله براساس
فرضیات پویا شناسایی شده اند که بشرح ذیل می باشند و روابط آن در شکل  2به تصویر کشیده شده است.
 -1زیر سیستم خدمات پژوهش
 -2زیر سیستم خدمات مهندسی و آزمایشگاهی
 -3زیر سیستم خدمات آموزشی
 -2زیرسیستم منابع مالی
 -2زیر سیستم منابع انسانی
 -2زیرسیستم مشتریان
 -7زیرسیستم منابع اطلاعاتی
 -2زیرسسیتم مدیریت

شکل :2نمودار زیرسیستمهای مرکز دانش بنیان

مدل دینامیکی
الگوهای رفتاری بسیاری برای تحلیل و کارایی مراکز دانش بنیان وجود دارد دو الگوی رفتاری تاثیر گذاری بیشتری بر
سایر متغیرهای رفتاری مرکز دارند که با استفاده از ابزار نمودار حلقه علی نحوه شکل گیری و اثرگذاری آن در ادامه تشریح
شده است.
الگوی رفتاری پژوهش :طبق این الگو فرایند پژوهش از بروز مساله در صنعت و اعتبار مرکز برای رجوع به آن برای حل
مساله آغاز می شود .با افزایش پروژه های تحقیقاتی نیاز به سرمایه انسانی متخصص افزایش خواهد یافت .نیروی انسانی بی
تجربه با شرکت در دوره ها آموزشی و کسب تجارب لازم با تاخیر باعث خواهد شد نرخ اتمام پروژه های پژوهشی افزایش یافته
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و در نهایت متوسط زمان انجام پروژه های پژوهشی کاهش یابد .از علامت های مثبت حلقه در شکل  3این طور نتیجه گیری
می شود که این حلقه رفتار تقویت شونده دارد و نتیجه آن باعث افزایش اعتبارمی گردد.
-

متوسط زمان انجام پروژه
های پژوهشی
+
+
+

+
درآمد اختصاصی
+

نرخ ارائه خدمات فنی و
آزمایشگاهی

خدمات سرمایه انسانی

نرخ برگزاری دوره های
آموزشی
+
بودجه جذب و آموزش

-

نرخ بازنشستگی
نرخ آموزش و کسب
+
تجربه

نرخ جذب پروژه های
پژوهشی

برند و تقاضای پژوهش

تعداد پروژه های پژوهشی
درحال انجام

نرخ تکمیل پروژه های -
پژوهشی
+
تعداد نیروی انسانی
باتجربه
+
+

اعتبار مرکز .

+

+
نفر-ساعت نیروی انسانی
 +تخصصی در اختیار

+
تعداد کل نیروی انسانی
+

نیروی انسانی مورد نیاز

تعداد نیروی انسانی بی
+
تجربه

نفر-ساعت نیروی انسانی
موردنیاز
+

جذب نیروی انسانی
جدید

شکل  :3حلقه الگوی رفتاری پژوهش در یک مرکز دانش بنیان

الگوی رفتاری خلق و انتقال دانش :طبق این الگو فرایند خلق و انتقال دانش از اتمام پروژه های تحقیقاتی آغاز و با
انتشار دستاوردها و بکارگیری آنها در ارائه سایر خدمات مرکز و ترویج آنها از طریق برگزاری دوره های آموزشی ادامه می یابد.
در این فرایند نرخ اتمام پروژه های پژوهشی باعث افزایش پروژه های آماده انتشار می گردد .پروژه های آماده انتشار از طریق
مقالات و کتب چاپ شده منجر به افزایش منابع اطلاعاتی در دسترس خواهد شد که این حلقه تقویتی همانطور که در شکل2
نمایش داده شده است باعث می شود از طریق خلق منابع مالی ،تولید علم و دانش شتابان گردد.
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پروژه های آماده انتشار
+
پروژه های اتمام یافته

+
تعداد کتاب چاپ شده
+

+

تعداد مقاالت چاپ شده
نرخ اتمام پروژه های
پژوهشی
-

کاربرد منابع اطالعاتی

+
تعداد انتشارات

+
 +منابع اطالعاتی در دسترس

نرخ از رده خارج شدن

-

+

-

+

+

نرخ تکمیل خدمات فنی و
آزمایشگاهی

+

نرخ تعریف دوره آموزشی
خرید منابع اطالعاتی
جدید
+

ایجاد و بروز رسانی
پایگاههای اطالعاتی
+

درآمد اختصاصی

+
درآمد منابع اطالعاتی

+
درآمد کل

بروزرسانی منابع اطالعاتی

+

+

بودجه منابع اطالعاتی
اعتبارات و کمک های
دولتی

شکل  :5حلقه الگوی رفتاری خلق و انتقال دانش در یک مرکز دانش بنیان

در الگوهای رفتاری فوق برخی از دینامیک های مهم اجزای سرمایه فکری بر پایه انباشتگی منابع ،روابط متقابل و
تاخیرات مربوط به مراکز تحقیقاتی و دانش بنیان تشریح شد .در ادامه دینامیک های سرمایه فکری مربوط به یک مساله
مشخص بررسی خواهد شد.
با توجه به اینکه سرمایه فکری بخش اعظمی از منابع یک سازمان دانش بنیان را تشکیل می دهد .اما بررسی داده های
جمع آوری بیانگر عدم کارایی مطلوب این سرمایه در مرکز را نشان می دهد .پیش بینی می شود استفاده از رویکرد مدلسازی
پویا و بررسی روابط علت و معلولی میا ن شاخص های مختلف بتواند به ارائه راهکار و پیشنهادات مناسب برای بهبود عملکرد و
اثرگذاری مثبت مرکز دانش بنیان کمک نماید .در این راستا با توسعه حلقه علی سایر دینامیک های سرمایه فکری در مرکز
تحقیقاتی در شکل  2نمودار حلقه علی مسئله مرکز نمایش داده شده است .نمودار علی و معلولی روابط على بین متغیرهای
سیستم را به سادگی نشان می دهد .با این ابزار ،مدل های ذهنی افراد ساده تر درک می شود ] .[51برای استخراج پارامترهای
اثرگذار بر سیستم و روابط بین آنها به منظور رسم نمودار علی معلولی از ادبیات و پیشینه موضوع استفاده شده است.
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خرید منابع اطالعاتی جدید
+
+

+

بروزرسانی منابع اطالعاتی

+

ایجاد و بروز رسانی
 +پایگاههای اطالعاتی

نرخ از رده خارج شدن

+

بودجه چاپ و نشر
بودجه منابع اطالعاتی

نرخ افزایش اعتبار
+

-

-

اعتبار مرکز .

+

+

کتب و مقاالت منتشر<
>شده

+

+

درآمدو پژوهش

نرخ چاپ مستندات

+

درآمد کل
+

+
کتب و مقاالت منتشر
شده

اعتبارات و کمک های
دولتی
+
درآمد اختصاصی
+

+
منابع اطالعاتی در دسترس
متوسط زمان تحویل
پروژه
+
پروژه های اتمام یافته
+

پژوهش و درآمد

+

نرخ ارائه خدمات فنی و
آزمایشگاهی

خدمات سرمایه انسانی

نرخ برگزاری دوره آموزشی
+
بودجه جذب و آموزش
نیروی انسانی

نرخ اتمام پروژه های
پژوهشی
+

-

تعداد نیروی انسانی
باتجربه
+
+

نرخ بازنشستگی
نرخ آموزش و کسب
+
تجربه

نرخ جذب پروژه پژوهشی

برند و تقاضای پژوهش

+

+
نفر-ساعت نیروی انسانی
 +متخصص در اختیار

+
تعداد کل نیروی انسانی
+

نیروی انسانی مورد نیاز

تعداد نیروی انسانی بی
تجربه

شکل :1نمودار حلقه علی مسئله مرکز دانش بنیان
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>آزمایشگاهی

تعداد پروژه های پژوهشی
درحال انجام

-

نرخ برگزاری دوره<
>آموزشی

+

نفر-ساعت نیروی انسانی
موردنیاز
+

جذب نیروی انسانی
جدید
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جریان مساله تحقیق- نمودار انباشت:6شکل
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همانطور که در نمودار شکل  2مشاهده می گردد ،متغیرهای کلیدی سرمایه فکری که در نمونه تحقیق ماهیت کمی و
تجمعی داشتند در این مدل به عنوان متغیر انباشت درنظر گرفته شده اند.
سرمایه انسانی بصورت دو انباره منابع انسانی بی تجربه و منابع انسانی باتجربه تشکیل شده است که بیانگر تعداد کل
نیروی انسانی مرکز می باشد که وظایف اصلی و پشتیبانی را برعهده دارند .متناسب با خروج نیروی انسانی ،از رده خارج شدن
دانش فرد ،پروژه های پژوهشی در حال اجرا و نیروی انسانی متخصص در اختیار ،مرکز به جذب نیروی انسانی اقدام می کند.
نیروی انسانی جدید(بی تجربه) با گذشت زمان و دریافت آموزش های لازم ،مجرب شده و در پروژه های پژوهشی و سایر
فعالیت ها مشارکت می کنند( .برای انجام پروژه های پژوهشی متناسب با شرایط بصورت موقت از نیروی انسانی مجرب
استفاده می شوند که در این مدل بصورت متغیر برونزا درنظر گرفته شده است) .نیروی انسانی متخصص عمدتاً سه وظیفه
اصلی را برعهده خواهند گرفت :مشارکت در انجام پروژه های تحقیقاتی ،برگزاری دوره های آموزشی و انجام خدمات
آزمایشگاهی.
سرمایه اطلاعاتی یکی از حیاتی ترین منابع سازمان های دانش بنیان به شمار می رود که در این مدل بصورت انباره منابع
اطلاعاتی در دسترس و کتب و مقالات چاپ شده نمایش داده شده است .این متغیر از طریق تولید مستندات حاصل از پروژ
های پژوهشی ،توسعه زیرساخت ها و برروزرسانی پایگاههای اطلاعاتی و از رده خارج شدن منابع افزایش می یابد .منابع
اطلاعات دسترس باعث کاهش نرخ انجام پروژههای تحقیقاتی و افزایش ارائه خدمات آزمایشگاهی و تعریف دوره های آموزشی
می شود .این متغیر با تاخیر باعث افزایش درآمدها و اعتبار مرکز می شود.
سرمایه ارتباطی مرکز از طریق انباره های ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی و برگزاری دوره های آموزشی نمایش داده
شده است .تقاضای مشتریان ناشی از اعتبار مرکز ،الزامات و سیاست های دولتی به عنوان متغیرهای برون زا ،ظرفیت ارائه
خدمات و منابع اطلاعاتی در دسترس به عنوان متغیرهای درون زا تعریف شده است.
سرمایه ساختاری مرکز ،از طریق متغیرهای انباشت ،پروژه های درحال انجام ،پروژه های اتمام یافته و درآمدهای مرکز و
اعتبار مرکز نمایش داده شده است .اجرا و انجام پروژه های پژوهشی به عنوان مهمترین رکن فرایندی مرکز به شمار می رود.
متغیرهای تاثیرگذار بر پروژه های پژوهشی عبارتند از :نرخ از رده خارج شدن گزارشات پژوهشی ،نرخ جذب و تکمیل .با توجه
به ماهیت پروژه های پژوهشی که دارای نتایج قطعی و مشخص نمی باشند و همچنین سیاست های دولت مبنی بر توجه به
تحقیقات ،اعتبارات مصوب و تخصیص آنها ،ضریب فسخ به عنوان متغیرهای برون زا در مدل پیش بینی شده است .درآمدهای
مرکز از طریق اعتبارات مصوب دولتی و درآمدهای اختصاصی تامین می شود که برای تامین منابع اطلاعاتی ،جذب و نگهداشت
منابع انسانی و توسعه و نگهداری زیرساخت فنی و آزمایشگاهی و سایر امور جاری هزینه می گردد.
تست مدل واعتبار آن
در این بخش از طریق اعتبارسنجی ساختاری و اعتبارسنجی رفتاری مدل مورد آزمون و اعتبارسنجی قرار می گیرد].[52
تست مدل و اعتبار آن ،قابلیت اعتماد به مدل را افزایش می دهد و اعتماد به کاربردی بودن آن را بالا می برد .اعتبار ساختاری
مدل بر اعتبار رفتاری آن اولویت دارد و تنها زمانی که ساختار مدل دارای اعتبار است می توان اعتبار رفتار مدل را مورد بررسی
قرار داد ] [53در اعتبارسنجی ساختاری میزان تطابق مدل (ارتباط بین متغیرها) و مساله تحقیق و منطق حاکم بر آن را می
سنجیم .اما اعتبار سنجی رفتاری ،توانایی مدل در تولید مجدد رفتار مدل مطابق با رفتار هریک از متغیرهای کلیدی آزمون می
شود.
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مدل های پویایی سیستم را می توان به کمک داده های جمع آوری شده به صورت میدانی و با استفاده از ادبیات موجود
به شکلی تعدیل کر د و اعتبار بخشید و ابزاری را برای تست کردن سناریوهای مختلف توسعه داد .برای دستیابی به این
اطمینان از مدل می توان از آزمون های زیر استفاده کرد]:[54
 آزمون حد نهاییبه منظور کسب اطمینان از اینکه مدل ساختار منطقی میان متغیرهای مختلف برقرار کرده است یا خیر؛ در این آزمون،
مقدار چند متغیر اصلی مدل در حالت های حدی مختلف تغییر داده شده و میزان حساسیت مدل در برابر این تغییرات بررسی
گردید .نتایج نشان دهنده رفتار منطقی مدل در حالات حدی بود .با استفاده از آزمون شرایط حدی] ،[51همانطور که در
شکل  5مشاهده می شود برخی از شرایط حدی مدل برای متغیر اعتبار بررسی شد و با مقایسه پاسخ مدل با پاسخ مورد
انتظار نتیجه این آزمون را تایید نمود.

شکل :5نتیجه آزمون حدی برای متغیر اعتبار مرکز

 آزمون های بخشی اجزای مدلدر این آزمون ،مدل به زیر مدل های ساده تر تقسیم شده ،سپس تست های مختلفی از جمله تست های حد نهایی روی
هر یک از زیر مدل ها انجام گرفته ،نهایتا زیر مدل ها در مدل نهایی قرار داده شده است.
 آزمون سازگاری جدول های عددیبرای بررسی اثر برخی از متغیرها بر روی هم مجموعه ای از توابع با جداول عددی که طبق نظر خبرگان به دست می
آید ،مورد استفاده قرار می گیرد .در آزمون سازگاری باید مقادی ر این جداول عددی را مورد بررسی قرار داد و در صورتی که
مقادیری دیده شوند که باعث رفتار غیر منطقی مدل می شوند به عنوان داده های پرت از بین داده ها حذف گردند که این کار
نیز روی مدل انجام گرفت.
با توجه به اینکه در تحقیق از دادههای عملکردی و نظرات خبرگان مرکز در تدوین ساختار مدل پیشنهادی استفاده شده
است بنابراین ساختار مدل و پارامترهای مدل مصداق دنیای واقعی داشته و با فعالیت ها و ساختار تصمیم گیری مرکز منطبق
است .نتایج شبیه سازی هم چنین رفتار متفاوتی از متغیرهای مدل را نشان نداد.
همانطور که در شکل  7مشاهده می شود مدل توانسته است رفتاری شبیه رفتار مشاهده شده از متغیرهای عملکردی
اصلی یعنی اعتبارمرکز ،ارائه خدمات آزمایشگاهی و منابع اطلاعاتی در دسترس را بازتولید نماید .در شکل خطوط قرمز رنگ
مربوط به رفتار مشاهده شده از متغیرهاست وخطوط آبی نشان دار مربوط به نتایج شبیه سازی مدل است .بنابراین می توان
اظهار داشت رفتار متغیرهای مدل متناسب با رفتار متغیرها در دنیای واقعی می باشد.
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شکل :5نتیجه بازتولید رفتار مدل برای متغیر دوره های آموزشی

شبیه سازی مدل
به منظور شبیه سازی مساله و بررسی داینامیک حلقه ها ،نمودار انباشت -جریان مدل ترسیم شد .متغیرهای انباشت
مدل را متغیرهای اصلی مساله و متغیرهای جریان مدل را سایر متغیرهای تاثیرگذار بر متغیرهای انباشت و همچنین متغیرهای
کمکی و پارامترهای ثابت برای تعریف و فرموله کردن روابط میان متغیرها تشکیل دادند .با توجه به نمودار انباشت-جریان که
یک مدل از روابط اجزای یک سیستم سناریویی است ،اثر تغییرات هر یک از اجزای مختلف سیستم را بر دیگر اجزای سیستم
مورد مطالعه قرار گرفت.
تحلیل سناریوها
در بخش تحلیل و ارائه راهکار با استفاده از چارچوب مدل سازی صورت گرفته از دینامیک های سرمایه فکری در مرکز
دانش بنیان و راهبردهای تجویز شده در برنامه برنامه استراتژی مرکز دانش بنیان؛ سناریوهای مختلف بررسی و موثرترین
راهکار برای ارتقای اثربخشی انتخاب و نتایج آن ارزیابی شد .نخست سعی شد با استفاده از نتایجی از مدل سازی دینامیکی
بدست آمده ،راهکارهای مناسبی برای حل مشکل توقف رشد اعتبار مرکز دانش بنیان شناسایی شود .در این راستا برای حل
مساله و با توجه به مطالعه و مدل سازی صورت گرفته که بر مبنای شناخت و تحلیل نحوه اثرگذاری سرمایه فکری بر عملکرد
مرکز است ،دو سناریو رقابت پذیری و کاهش منابع دولتی با اجرای سیاستهای توسعه منابع اطلاعاتی و توسعه آموزش های
ترویجی مورد بررسی و شبیه سازی قرارگرفت و نتایج آنها با وضعیت موجود مقایسه شد .شکل های  2و  7نتایج شبیه سازی و
اجرای سناریوهای تعریف شده برای شاخص های درآمدهای اختصاصی و توسعه منابع اطلاعاتی نشان داده شده است.
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تعداد

شکل  :6مقایسه میزان تغییرات منابع اطلاعاتی پس از اجرای سناریوها

شکل  :5مقایسه میزان تغییرات درآمدهای اختصاصی پس از اجرای سناریوها

همانطور که در ادبیات تحقیق اشاره شد نقش اصلی سرمایه فکری ،تلفیق فرآیند ها و منابع مرتبط با یکدیگر به منظور خلق
ارزش برای مشتریان و ذی نفعان سازمان است که با مزیت رقابتی پایدار ایجاد کنیم .در این مقاله رقابت پذیری از دو بعد
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داخلی و خارجی بررسی شد .در بعد خارجی با شکل گیری و توسعه سایر مراکز دانش بنیان ،طبیعت ًا بخشی از مشتریان مرکز
کاهش خواهد یافت و به موسسات جدید گرایش پیدا کنند .در بعد داخلی ،سرمایه انسانی برای حفظ موقعیت شغلی خود نیاز
دارد تلاش بیشتری از خود نشان دهند و با یادگیری و بهره وری ،خلاقیت و نوآوری بیشتر بدنبال داشته باشند .در این سناریو و
با اجرای سیاست توسعه منابع اطلاعاتی ،برنامه های مدیریت دانش با افزایش ضریب چاپ مستندات و افزایش سهم بودجه بروز
رسانی منابع اطلاعاتی شتاب خواهد گرفت .با فرض کاهش مشتریان و افزایش بهره وری نیروی انسانی ،نتایج نمودارها بیانگر
بهبود وضعیت شاخص های عملکردی یا متغیرهای مورد بررسی می باشد .رفتارهای این تغییرات در اکثر متغیرها از الگوی
رفتاری خلق دانش پیروی کرده و سایر الگوهای رفتاری منابع انسانی و پژوهش را تحت تاثیر قرار داده است .بطوریکه از سال
دوم افزایش منابع اطلاعاتی در دسترس باعث خواهد شد نرخ تکمیل پروژه های پژوهشی افزایش یافته به دنبال آن درآمدهای
اختصاصی افزایش خواهد یافت و متعاق ب ًا با تحویل به موقع پروژه ها ،تقاضا نیز برای پروژه های جدید نیز افزایش یابد اما این
شوک رفتاری به مرور تعدیل خواهد شد و به حالت اولیه نزدیک خواهد شد.
-1جمع بندی و نتیجه گیری
دارایی های نامشهود در اقتصاد دانش بنیان مزیت رقابتی بشمار می روند و شرکت ها با بهبود سرمایه فکری خود می
توانند در بازار رقابتی به مزیت رقابتی دست پیدا کنند] .[55], [56نقش اصلی سرمایه فکری ،تلفیق فرآیند ها و منابع مرتبط با
یکدیگر به منظور خلق ارزش برای مشتریان و ذی نفعان سازمان است .از دیدگاه راهبردی ،موفقیت یک سازمان به تواناییاش
در مدیریت منابع کمیابش بستگی دارد .باتوجه به اهمیت روزافزون منابع دانشی و سرمایه های فکری در عصر حاضر ،سازمانها
نیازمند رویکردها و روش هایی هستند که بتوانند منابع سرمایه فکری خود را اندازه گیری بهبود بخشند] .[57از آنجا که اکثر
محققان سرمایه فکری را به سه دسته سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی تفکیک کرده اند] . [58]–[62برخی
محققان با اشاره پیشرفت ناباورانه فن آوری اطلاعات و ارزش افزوده حاصل از دانش که سبب تغییر ماهیت منابع رقابتی شده
است ،توضیح می دهند منابع نامشهود مربوط به دانش (یعنی کیفیت خدمات ارائه شده ،حرفهای بودن 1و مهارتهای کارکنان،
کفایت فناوری و گرایش به نوآوری و پژوهش) در گزارشدهی مالی سنتی گنجانده نمی شوند] .[32این در حالی است که داده
های بزرگ به عنوان یک دارایی در کسب و کارهای امروزی معرفی می شود که می تواند مزیت رقابتی قابل توجهی را ایجاد
کرده و با هدایت نوآوری ،رقابت پذیری را افزایش داده و تأثیر اجتماعی ایجاد کند] .[63اما برخی از محققان با اشاره به خلاء
تحقیقات در زمینه فرایندهای ایجاد ارزش از داده های بزرگ مطرح کرده اند که چگونگی تبدیل داده های بزرگ به دارایی
های ملموس و یا سرمایه فکری ،هنوز ناشناخته است]. [30].[64], [65
از آنجا که رویکرد اصلی و نوآوری این تحقیق توجه به جایگاه سرمایه اطلاعاتی است ،متناسب با اهداف و چشم انداز
مرکز دانش بنیان دو سیاست مرتبط با سرمایه فکری یعنی انتقال دانش از طریق برگزاری دوره های آموزشی و تربیت سرمایه
انسانی مناسب و توسعه منابع اطلاعاتی درسترس برای به عنوان متغیر تاثیر گذار بر سایر متغیرها درنظر گرفته شد و سعی شد
با استفاده از روش شناسی پویایی سیستم ها به عنوان روشی برای تحلیل ،برقراری ارتباط و یادگیری در مورد دنیای واقعی
] [66چگونگی دینامیک های سرمایه فکری بر خلق ارزش و ایجاد مزیت رقابتی بررسی شود .در این راستا فرایند مدلسازی
داینامیک از طریق فرضیه سازی پویا ،و ترسیم حلقه های علی مهم در عملکرد مرکز دانش بنیان توسعه داده شد .سیستم های
پویا که در طول زمان دگرگون می شوند ،دارای یک ساختار سلسله مراتبی شامل :محدوده بسته ،حلقه های بازخوردی،
متغیرهای سطح یا حالت و متغیرهای نرخ هستند که با استفاده از آن می توان چگونگی رفتار هر پدیده ای را تعیین نمود].[67
تحلیل نمودار حلقه های علی مسئله مذکور نشان داد الگوی رفتاری پژوهش در عملکرد فعلی مرکز نقش اساسی دارد و پروژه
های پژوهشی در حال انجام یکی از اجزای مهم سرمایه ساختاری مرکز به شمار می رود که سایر متغیرهای کلیدی را تحت
. professionalism
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تاثیر قرار می دهد که اجرا و پیاده سازی سناریوها نیز می تواند رویکرد خودگردانی دولت به مراکز دانش بنیان و کاهش
 بنابراین پیشنهاد می گردد مدیران برای بقا و حفظ موقعیت رقابتی سازمان. را محقق بخشد،وابستگی آنها به اعتبارات دولتی
خود توجه بیشتری به سرمایه فکری داشته باشند و برای خلق بینش از دانش از رویکرد پویایی سیستم برای مدلسازی و تعیین
.روابط و نحوه تعامل متغیرها و چگونگی رفتار آنها را بوپژه در طول زمان استفاده نمایند
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[42] X. Tang, B. Zhang, M. Höök, and L. Feng, “Forecast of oil reserves and production in Daqing oilfield of
China,” Energy, vol. 35, no. 7, pp. 3097–3102, Jul. 2010.
[43] T. H. Lee, K. J. Lee, B. W. Jo, L. H. Kim, and Y. K. Yeo, “Assessment of three forecasting methods for
system marginal prices,” Korean J. Chem. Eng., vol. 28, no. 6, pp. 1331–1339, Jun. 2011.
[44] J. A. Sokolowski and C. M. Banks, Principles of modeling and simulation : a multidisciplinary approach.
John Wiley, 2009.
[45] D. A. Marshall et al., “Applying dynamic simulation modeling methods in health care delivery research The SIMULATE checklist: Report of the ISPOR simulation modeling emerging good practices task force,”
Value Heal., vol. 18, no. 1, pp. 5–16, Jan. 2015.
[46] S. Kosari and M. Faateh Raad, “Modeling the Interactive Future of Information Technology Based on the
System\’s Dynamics Approach,” J. Sci. Technol. Policy, vol. 4, no. 4, pp. 77–90, 2012.
[47] A. Khadivar and A. Azar, “Application of System Dynamics Approach in Higher Education Road Mapping

155

SYSTEMDYNAMIC02_038

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109
and Policy Making Process,” J. Sci. Technol. Policy, vol. 2, no. 4, pp. 1–23, 2011.
[48] P. Berends and G. Romme, “Simulation as a research tool in management studies,” Eur. Manag. J., vol. 17,
no. 6, pp. 576–583, Dec. 1999.
[49] A. N. Mashayekhi and S. Ghili, “System dynamics problem definition as an evolutionary process using the
concept of ambiguity,” Syst. Dyn. Rev., vol. 28, no. 2, pp. 182–198, Apr. 2012.
[50] B. Lyu, H. Kwon, and I. Moon, “A novel system dynamics model for forecasting naphtha price,” Korean J.
Chem. Eng., vol. 35, no. 4, pp. 1033–1044, Apr. 2018.
[51] J. Sterman, Business dynamics : systems thinking and modeling for a complex world. Irwin/McGraw-Hill,
2000.
[52] Y. Barlas, “Formal aspects of model validity and validation in system dynamics,” Syst. Dyn. Rev., vol. 12,
no. 3, pp. 183–210, 1996.
[53] T. Shi and R. Gill, “Developing effective policies for the sustainable development of ecological agriculture
in China: the case study of Jinshan County with a systems dynamics model,” Ecol. Econ., vol. 53, no. 2,
pp. 223–246, Apr. 2005.
[54] J. W. Forrester, Principles of systems. Productivity Press, 1968.
[55] A. Thiagarajan and U. Baul, “Holistic Intellectual Capital Conceptual Offering for Empirical Research and
Business Application,” Int. J. Manag., vol. 3, no. 1, pp. 31–50, 2014.
[56] B. GhelichLi, S. Khodadadsani, and A. Mashbaki, “Traditional mental role in creating competitive
advantage (case study of two Iranian automobile companies),” Daneshvar Behav., vol. 1, no. 32, pp. 109–
124, 2008.
[57] A. Zakeri, A. Afrazeh, and H. Nouralizadeh, Efficiency of Insurance Companies in Iran Utilizing
Intellectual Capital Indices, vol. 30, no. 116. 2015.
[58] Kai Mertins, W.-H. Wang, and M. Will, “InCaS: Intellectual Capital Management in European SME â€”
Its Strategic Relevance and the Importance of its Certification,” Electron. J. Knowl. Manag., vol. 7, no. 1,
p. 111‑122, 2009.
[59] N. Bontis, “Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models,” Manag. Decis.,
vol. 36, no. 2, pp. 63–76, Mar. 1998.
[60] L. Edvinsson, “Some perspectives on intangibles and intellectual capital 2000,” J. Intellect. Cap., vol. 1,
no. 1, pp. 12–16, Mar. 2000.
[61] K. H. Leitner, “Intellectual capital reporting for universities: conceptual background and application within
the reorganization of Austrian universities,” in In Conference on the transparent enterprise: the value of
intangibles, 2002, pp. 25–26.
[62] S. Vishnu and V. Kumar Gupta, “Intellectual capital and performance of pharmaceutical firms in India,” J.
Intellect. Cap., vol. 15, no. 1, pp. 83–99, Jan. 2014.
[63] L. Uden and P. Del Vecchio, “Transforming the stakeholders’ Big Data for intellectual capital
management,” Meditari Account. Res., vol. 26, no. 3, pp. 420–442, Aug. 2018.
[64] X. Jin, B. W. Wah, X. Cheng, and Y. Wang, “Significance and Challenges of Big Data Research,” Big
Data Res., vol. 2, no. 2, pp. 59–64, Jun. 2015.
[65] R. Schutt and C. O’Neil, Doing data science. .
[66] J. Sutanto, A. Kankanhalli, J. Tay, K. S. Raman, and B. C. Y. Tan, “Change Management in
Interorganizational Systems for the Public,” J. Manag. Inf. Syst., vol. 25, no. 3, pp. 133–176, Dec. 2008.
[67] W. Zhao, H. Ren, and V. S. Rotter, “A system dynamics model for evaluating the alternative of type in
construction and demolition waste recycling center – The case of Chongqing, China,” Resour. Conserv.
Recycl., vol. 55, no. 11, pp. 933–944, Sep. 2011.

155

SYSTEMDYNAMIC02_004

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109
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منابع انسانی سازمانی
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چکیده
امروزه در کنار سرمایههای اقتصادی و فرهنگی ،سرمایه دیگری به نام سرمایه انسانی مطرح است که ازجمله مؤلفههای مهم
اجتماعی و از ابعاد مهم و اساسی توسعه محسوب میشود .این سرمایه ،رکن دستیابی به توسعه را تشکیل میدهد .از آنجائی
که مسائل انسانی از مشکلات پیچیده و آشفته است لذا در مواجهه با مسائل منابع انسانی میخواهیم روش ساختاربندی
نظم آشفته قراجه داغی برای حل مسئله معرفی نماییم .این روش رویکردی است پویا برای صورتبندی نظم آشفته که
میتواند به مدیران در حل مسائل توسعه منابع انسانی سازمان خود کمک نماید .برای حل مشکلات آشفته و پیچیده،
نیازمند استفاده از روشهای تفکر سیستمی بهعنوان یک رویکرد خلاقانه هستیم که با استفاده از رویکرد نظم آشفته
راهکارهایی را در حل مسائل ارائه میدهیم .پیشنهاد استفاده از رویکرد نظم آشفته در مدیریت توسعه منابع انسانی سازمانی
برای حل مسئلههای انسان در این مقاله بنا داریم تا با استفاده از روش صورتبندی نظم آشفته قراجه داغی به مداخله
سیستمی و حل مسائل مدیریت منابع انسانی سازمانی بپردازیم .استفاده از روش صورتبندی نظم آشفته در سیستمهای
اجتماعی ،یک فرآیند اکتشافی است برای یافتن ویژگیها و مشخصات پدیدههای تکاملی و در حال ظهور آشفتگی.با استفاده
از این صورتبندی آشفتگی"نظم ثانوی" درون سیستم مشخص میکردد.این نظم ثانوی است که پیامدهای پیشبینینشده
نظم موجود و پدیده فلجکننده "نوع دوم"با به وجود میآورد.وجود تفکر سیستمی و استفاده از روش پویائی سیست در دل
این صورتبندی ،توانمندی قوی برای مدیران برای یافتن مشکلها در درون سازمان فراهم مینماید تا بهراحتی سیاستهای
اصلاح در توسعه منابع انسانی سازمان خود را تدوین نمایند.
واژههای کلیدی :نظم آشفته ،پویائی دستگاهها ،نگرش سیستمی ،مسئله توسعه منابع انسانی سازمان

مقدمه
حرکت بهسوی یک نظم از پیش تعریفشده (خودسامانی) یکی از مفاهیم پراهمیت و کلیدی است که جوهر سیستمهای
اجتماعی -فرهنگی را بیان میکند .این مبحثی است که تئوری آشفتگی درباره آن حرفهای بسیاری دارد .قوانین
ترمودینامیک حکم میکند که جهان بهعنوان یک سیستم بسته به حذف و از میان بردن تفاوتها گرایش دارد .لذا حالت نهائی
 1استاد ،گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران
2و * نویسنده مسئول :استادیار ،گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران،
 . 3دانشجوی دکتری مدیریت تحقیق در عملیات ،گروه مدیریت صنعتی ،پردیس کیش ،دانشگاه تهران
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آنیک همشکلی و بیحسابی (یک سادگی بینظم) خواهد بود .بنابراین آنتروپی که مقیاسی برای اندازهگیری یکسانی و
بینظمی است همواره در حال افزایش است .تئوری آشفتگی علیرغم اسمش ،تمایل به نظم یا یک پدیده طبیعی دارد .هدف
تئوری آشفتگی ،کش ف این نظم پنهان یا گرایشی است که این نظم را در بینظمی به وجود میآورد (قراجه داغی.)1331 ،
باکلی( )1391ویژگی ساختاری سیستمهای اجتماعی -فرهنگی را بر مبنای تأثیر اطلاعات توضیح میدهد .سیستمهای
اجتماعی-فرهنگی بهعنوان مجموعه عواملی نگریسته میشود که تقریباً بهطور کامل توسط پیوند دوجانبه اطلاعات به هم وصل
شدهاند .این سیستم ،سازمانی متشکل از معناهایی است که از شبکه تعاملات میان افراد به وجود میآیند (قراجه داغی.)1331 ،
در این راستا در تعریف توسعه باید گفت که توسعه ،فرآیند گذار از وضع موجود به وضع مطلوب در عرصههای مختلف فرهنگی،
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی است (اطاعت,و غیره )1332 ،و از مشخصههای بارز جامعه امروزی ،تغییرات سریع و دگرگونی
محیطی است .بهگونهای که تغییرات در سازمانها از عوامل بنیادین به شمار میرود .در جهان امروز تمامی الگوها تغییر کرده
است و ساختارهای موجود در معرض تغییرات پارادایم و ساختاری متفاوت در حال شکلگیری است (قلی پور.)1332 ،
دیدگاه تحلیلی با همه موفقیتی که در شناخت و توجیه پدیدههای دنیای فیزیکی داشته است ،دیگر بهتنهایی جوابگوی
چراهایی که دنیای آشفته ما با آنها روبرو است ،نمیباشد و در مقابله با پدیدههایی که محصول تأثیرپذیری متقابل یا
همکنشتی 1عوامل همبسته است ،بسیار بیرنگ و ناتوان مینماید .مقابله با این آشفتگی و پیچیدگی ،نیازمند دیدگاه و شیوه
دانستنی متفاوت است که بتواند ما را با چالش دستوپنجه نرم کردن با مجموعهای از متغیرهای همبسته 2و غیرخطی 3و
پدیده هائی که به نام پیدایشی 1شناخته میشود ،یاری دهد .بههرحال توجه به پدیدهای پیچیده ازجمله در زمینههای زیستی
و اجتماعی-فرهنگی بیشتر گشته و نیاز به این پدیدهها آشکارتر شده است (قراجه داغی .)1331 ،در این حال مدیریت
دربرگیرنده مفاهیمی پویا و چندبعدی است .چندبعدی است چون مشکلات مدیریتی و حل آنها منتج از ابعاد چندگانه مانند
انسان ،اقتصاد ،سیاست و بهطورکلی جامعه است ،و پویاست چون فعالیت مدیر در سیستمی است که محیط آن هرگز ایستا
باقی نمیماند و نهایت ًا دارای ماهیتی پویا است .مهرگان ( )1331مدیریت را یکی از استعارهها در مبانی نظری تحقیق در
عملیات میداند .او میگوید دانش مدیریت همواره در جستجوی راهکارهایی است که بتواند موضوع موردمطالعه خود ،یعنی
سازمان را بهتر شناسایی نماید (مهرگان و حسین زاده.)1331 ،
بر اساس رویکرد سیستمی ،هیچ نظامی را نمیتوان تک جزئی در نظر گرفت و نیز اجزای درون آن را نیز نمیتوان
بیارتباط با یکدیگر دانست .به تعبیر ماری جو هج )2002( 1سیستم چیزی مرکب از بخشهای مرتبط به هم است .هر بخش
بهعنوان عامل مؤثر بر بخشهای دیگر تصور میشود و هرکدام به کلیّت پدیده وابستهاند .به تعبیر هج ،اشاره کردن به
بخشهای مرتبط به هم در نظریه سیستم ،بر این نکته تأکید دارد که اگرچه همه سیستمها ازلحاظ تحلیلی بنا به اهداف
مطالعه و تجزیه میشوند ،ولی فلسفه وجودی آنها فقط زمانی شناسایی و تعیین میشود که سیستم بهعنوان یک کل مدنظر
قرار گیرد .به همین علت ،وابستگی متقابل سیستمهای فرعی ،ویژگیها و مشخصه هائی را ایجاد میکند که به شکلگیری
سیستم بهعنوان یک کلیت منجر میشود (جو هج.)1332 ،
در اکثر سازمانها ،موقعیت تصمیمگیریهای مدیریتی بیشتر به ایده آشفتگی نزدیک است .تصمیمات در موقعیتهای
آشفته اغلب با ابهاماتی درباره اهداف و عدم اطمینان درباره نتایج مشخص میشود .درعینحال با افزایش پیچیدگی و تغییر در
سازمانها ،می بایستی از رویکردهای نوین برای نشان دادن و درک وضعیت فعلی سیستم و شناخت مسئله استفاده کرد .یکی از
1
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مسائل چالشی و بااهمیت در سازمانهای دولتی توسعه منابع انسانی است .بر مبنای رویکردهای ساختاربندی مسائل مایکل
پید 1برگرفته از دیدگاههای ایکاف ،2مشکلات را به سه گروه ،پازل ،مسائل و آشفتگی تقسیم میکنند .آشفتگی وضعیتی است
که در آن درباره اینکه چه چیزهایی را باید انجام داد و چرا ،توافق وجود ندارد.

شکل -5ساختاربندی مسائل مایکل پید

در این مقاله مسئله مدیریت توسعه منابع انسانی بهعنوان یک وضعیت آشفتگی را بررسی خواهیم کرد و به معرفی رویکرد
صورتبندی نظم آشفته مسئله قراجه داغی در مواجهه با موقعیت تصمیم در برنامهریزی توسعه منابع انسانی خواهیم پرداخت.
بر این اساس پرسش اصلی این مقاله عبارت است از:
توسعه انسانی چیست؟
مدیریت توسعه منابع انسانی در سازمانها به چه صورت است؟
چرا مسئله مدیریت توسعه انسانی یک آشفتگی است؟
رویکرد نظم آشفته در ساختاربندی مسئله چگونه است؟
در بخشهای بعدی مقاله ابتدا پیشینه نظری تحقیق بررسی میگردد .در این بخش مبانی نظری و تحقیقات مرتبط با
موضوع توسعه و ابعاد آن در منابع انسانی و تفکر سیستمی شرح داده میشود .در بخش بعدی روششناسی این مقاله که مبنای
موضوع بر اساس آن بنانهاده شده است بهتفصیل برای شناخت مسئله ،روشهای تجزیهوتحلیل اطلاعات و چگونگی مراحل پویا
شناسی سیستم و سیاستگذاری ،بیان میشود و در انتها نتیجهگیری و پیشنهادها ارائه خواهد گردید.

پیشینه نظری تحقیق:
آشفتگی
آشفتگی ،وضعیتی است که در آن درباره اینکه چیزهایی را باید انجام داد و چرا توافقی وجود ندارد .بنابراین امکان تعیین
نحوه انجام آن ممکن نیست .همانطور که اکاف میگوید :درهمریختگی مجموعه شرایطی است درنهایت ابهام که میتواند به
عدم توافق کامل بینجامد .پازلها ماهیتی کامل ًا موردتوافق (یک تعریف صحیح منحصربهفرد) دارند و برای آنها یک جواب
1
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2
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منحصربهفرد صحیح وجود دارد .در وضعیت آشفتگی دامنهای کلی و وسیع از تعاریف ممکن و تشریح آنچه را باید انجام داد،
وجود دارد و ممکن است آگاهی از راهی که آیا اصلاً" پاسخی برای آن وجود دارد ،در دسترس نباشد .ریتل 1و وبر از واژه
(مسئله آزاردهنده) برای ایده (آشفتگی) استفاده میکنند .در مشکلات (آشفتگی) ممکن است با موضوعات بسیاری مواجه شد،
موضوعاتی که دارای وابستگی و ارتباط متقابل باهم هستند که اغلب هرکدامشان ،خود موضوعاتی مهم هستند .آشفتگی
سیستمی یکی از مسائل است .در اکثر سازمانها ،تصمیمگیریهای استراتژیک و مدیریتی بیشتر به ایده آشفتگی نزدیک است
تا ایده پازل و یا مسئله .تصمیمات استراتژیک اغلب با ابهامات ی درباره اهداف و عدم اطمینان درباره نتایج مشخص میشوند.
درصورتیکه امور بهدرستی انجام نشوند ریسک بالایی را به همراه خواهند داشت .این فرضی اشتباه است که (آشفتگی) را تنها
در ارتباط با تحلیل یا تصمیمات استراتژیک بدانیم ،حتی در سطوح پایینتر نیز این علائم میتوانند ظهور یابند .مایکل پید ایده
پازل ،مسئله و آشفتگی را بهعنوان سهنقطه از یک طیف در شکل نشان دادهشده است (مهرگان،حسین زاده.)1331 ،

شکل  -2طیفی از مدل رویکردهای مسئله

مسئله توسعه منابع انسانی یک آشفتگی
در مورد توسعه منابع انسانی بحث فراوان است ولی آنچه در این راستا اهمیت دارد این است که امروزه توسعه منابع
انسانی تنها با آموزشهای تخصصی و فنی حاصل نمیشود (سلطانی .)1399 ،بهمنظور غلبه بر شرایط نامطمئن ،پیچیده و پویا،
تنها راهی که پیش روی مدیران قرار دارد توانمندسازی سازمان و کارکنان است (ضیاء کاشانی .)1333 ،در اکثر سازمانها،
موقعیت تصمیمگیریهای مدیریتی بیشتر به ایده آشفتگی نزدیک است .تصمیمات در موقعیتهای آشفته اغلب با ابهاماتی
درباره اهداف و عدم اطمینان درباره نتایج مشخص میشود .درعینحال با افزایش پیچیدگی و تغییر در سازمانها ،میبایستی از
رویکردهای نوین برای نشان دادن و درک وضعیت فعلی سیستم و شناخت مسئله استفاده کرد .بهاینعلت که تعاملهای انسانی
و دستهبندی آنها جزو آشفتگی است ،در این مقاله ما به دنبال ارائه رویکردی با مداخله سیستمی هستیم تا با استفاده از
میزان تأثیر موانع پنجگانه اجتماعی -فرهنگی قراجه داغی/ایکاف به صورتبندی نظم آشفته در منابع انسانی سازمانها
بپردازیم.
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توسعه منابع انسانی باید به دنبال ایجاد هدفهای زیر باشد .
ایجاد آگاهی علمی و ارتقای سطح اطلاعات و دانش کارکنان؛
ارتقای قابلیتها و توانائیهای کارکنان سازمانها؛
ارتقای سطح آگاهی اجتماعی کارکنان سازمانها (گلابی)1392 ،؛
توسعه مهارت و توانائیهای انجام کار؛
بهبود عملکرد؛
بهروز کردن اطلاعات کارکنان؛
ترفیع شغل و آمادهسازی برای ترفیع؛
حل مسائل؛
آشنا کردن کارکنان جدید باهدفهای سازمان وآشناکردن کارکنان قبلی باهدفهای جدید سازمان؛ و
رشد شخصیت ،ارزشها و اخلاقیات برای رسیدن بهنظام مطلوب.
توسعه منابع انسانی
توسعه منابع انسانی یکی از مهمترین مؤلفههای متمایزکننده سازمانهای اثربخش و سرآمد از دیگر نهادهها و مؤسسات
اجتماعی به شمار میرود ،بهگونهای که تحقیقات متعدد میزان توفیق و ماندگاری سازمانها در عرصههای رقابت بینالمللی و
پیشتازی در عرصههای خدماتی ،اقتصادی و فناوری را مرهون پرداختن به توسعه منابع انسانی بهعنوان یکی از سیاستهای
اصلی سازمان تلقی کردهاند (خلیل نژاد & امیر.)1331 ،
توسعه فرآیند گذار از وضعیت موجود به وضع مطلوب در عرصههای مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی
است .اطاعت )1332( ،عنوان میدارد که یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل در فرایند توسعه ،عامل نیروی انسانی است
لذا چگونگی توجه و نوع نگاه به نقش او در توسعه پایدار ،مبنای تعاریف و اندازهگیریهای متفاوتی از توسعه بوده است .در این
نوع نگاه انسان هم ابزار توسعه است و هم هدف توسعه .این رویکرد ،هدف فرایند توسعه را حذف نا آزادیها و گسترش دامنه
انتخابهای انسان از طریق توجه به قابلیتهای افراد جهت داشتن کارکردهای بالقوه در جامعه بهمنظور توسعه میداند .در این
دیدگاه نقش فاعلی انسان و عزت و کرامت او ،محور برنامههای توسعه پایدار است (اطاعت و غیره.)1332 ،
فرجام توسعه یکبعدی ،با تأکید بر بخش سختافزاری ،چیزی جز سقوط سرمایهی اجتماعی انسانی یا بهعبارتدیگر زیست
جهان توسط سیستم نخواهد بود .آسیب مدیریت توسعه ازآنجا نشأت میگیرد که هدایتگران برنامههای توسعه ،سمتوسوی
آن را بر اساس نگاه فنسالار ترسیم کرده و التفات چندانی به بعد نرمافزاری و انسانی آن نداشتهاند .درنتیجه عقلانیت حاکم بر
فرایند توسعه نوعی عقلانیت ابزاری را ایجاد نموده و علیرغم اینکه دولتمردان با شعارهای انسانگرایانه و دینی مدعی اداره
کشورند ،اما در عمل این تکنوکراسی است که حرف اول را در تدوین و اجرای برنامههای توسعه میزند (قاسمی .)1339،یکی از
اولین تلاشها درزمینه تبیین مفهوم توسعه منابع انسانی به تعریف آن توسط (نادلر)13901برمیگردد .وی توسعه منابع انسانی
را مشتمل بر مجموعهای از فعالیتهای سازمانیافته میداند که در یک دوره زمانی خاص منجر به تغییرات رفتاری میشوند.
سوانسون )1331( 2آن را فرآیند بارور کردن مهارتهای انسانی از طریق آموزش کارکنان در راستای بهبود عملکرد تعریف
میکند .هریسون )1332( 3توسعه منابع انسانی را هر فرآیند یا فعالیتی میداند که در کوتاهمدت یا بلندمدت ظرفیت شکوفا
کردن دانش ،مهارت ،بهرهوری و رضایت افراد یا گروهها در جهت تحقق اهداف سازمان ،جامعه ،کشور و درنهایت انسانیت را
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داشته باشد .او عقیده دارد که توسعه منابع انسانی باید هماهنگ با استراتژی نهاد 1موردنظر انجام شود .توسعه منابع انسانی
یکی از مهمترین مؤلفههای متمایزکننده سازمانهای اثربخش و سرآمد از دیگر نهادها و مؤسسات اجتماعی به شمار میرود،
بهگونهای که تحقیقات متعدد میزان توفیق و ماندگاری سازمانها در عرصههای رقابت بینالمللی و پیشتازی در عرصههای
خدماتی ،اقتصادی و فناوری را مرهون پرداختن به توسعه منابع انسانی بهعنوان یکی از سیاستهای اصلی سازمان تلقی
کردهاند (خلیل نژاد & مهری .)1331 ،توسعه منابع انسانی ،هرگونه فعالیت یا کوشش نظامداری است که دارای هدف رشد و
شکوفایی کارکنان باشد؛ توسعه کارکنان دارای هدف بالندگی و رشد نیروی انسانی و رشد محور است (فتحی واجارگاه.)1331 ،
مدیریت توسعه انسانی در سازمانها

تغییر در شرایط سازمانهای عصر کنونی ،منجر به تغییر در نگرش آنها به نیروی انسانی شده است .قرن جاری و
جهانیشدن ،اقتصاد را به سمت خدمات و تکامل فنآوری اطلاعات پیش برد ،بنابراین کارمندان بهعنوان باارزشترین دارایی
سازمان تبدیل شدند) . (Narehan, Hairunnisa, Norfadzillah, & Freziamella, 2014دنیای پر چالش امروز ،بر پایه برخورداری
سازمانها از انسانهای شایسته و توانمند پایهگذاری شده است .منابع عمده برخورداری از مزیت رقابتی سازمانها ،علاوه بر
فنّاوریهای جدید ،در داشتن کارکنان متخصص و متعهد به سازمان است .موفقیت هر سازمانی در بهکارگیری مناسب ابزار،
تجهیزات ،پول ،مواد خام و منابع انسانی آن سازمان است و این امر در صورتی امکانپذیر است که این سازمانها بتوانند
مهارتها ،توانائیها و خصوصیات فردی و جمعی کارم ندان خود را در راستای اهداف سازمان بهکارگیرند .هرچه سازمان بتواند
نیروی شایستهتری جذب کرده و بتواند از آن نگهداری و استفاده مؤثرتری نماید دررسیدن به اهدافش موفقتر و نسبت به
رقبایش پیشتر است .زمانی که سازمان فرصتهایی جهت بهبود کیفیت زندگی کاری برای کارکنانش فراهم میکند ،موجب
جذب و نگهداری منابع انسانی میگردد ) .(Noor & Abdullah, 2012اگر سازمان قصد دارد در آینده موفق شود ،باید کانون توجه
خود را بر استعدادهای منحصربهفرد یکایک کارکنان خود و راه درست تبدیل این استعدادها به عملکرد پاینده معطوف سازد.
اگر سازمانها همه تلاش خود را صرف فرآیندها و برنامهها معطوف سازند و به استعداد منحصربهفرد فردی که در نهاد یکایک
کارکنان قرار دارد ،توجه نکنند ،در این صورت از درک مهمترین وجه تمایز میان انسان و مخلوقات دیگر چشمپوشی کردهاند
که این امر صدمات جبرانناپذیری به سازمان وارد خواهد کرد .پس سازمانها باید با تمام وجود در جهت توسعه و شکوفایی
استعدادهای منابع انسانی خود تلاش کنند (رجبی پور میبدی ،حسینی و آجر لو.)1339 ،
اطاعت ،عنوان میدارد که یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل در فرایند توسعه ،عامل نیروی انسانی (سرمایههای
اجتماعی) است .لذا چگونگی توجه و نوع نگاه به نقش او در توسعه پایدار ،مبنای تعاریف و اندازهگیریهای متفاوتی از توسعه
بوده است .در این نوع نگاه انسان هم ابزار توسعه است و هم هدف توسعه .این رویکرد ،هدف فرایند توسعه را حذف نا آزادیها
و گسترش دامنه انتخابهای انسان از طریق توجه به قابلیتهای افراد جهت داشتن کارکردهای بالقوه در جامعه بهمنظور
توسعه میداند .در این دیدگاه نقش فاعلی انسان (سرمایه اجتماعی) و عزت و کرامت او ،محور برنامههای توسعه پایدار است
(اطاعت.)1332 ،
مسئله مدیریت توسعه منابع انسانی ،رویکردی سیستمی

توسعه مفهوم کلیدی نگرش سیستمی به جهان است .برعکس نگرشهای مکانیستی و زیستشناختی که به ترتیب با
کارایی و رشد سروکار دارند نگرش سیستمی اساساّ مربوط به توسعه است (قراجه داغی.)1331 ،
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رفتار کلان هر جامعهای از ساختارهای خرد نشأت میگیرد و سازمانها و افراد بهصورت محدود ،منطقی هستند .آنها
نمیتوانند تمام اطلاعات موردنیاز برای اتخاذ بهترین تصمیمها را (بهصورت منطقی) جمعآوری و پردازش نمایند .خطمشیها با
طراحی خوب ،این ویژگی انسانها را به رسمیت میشناسد (مورکرافت .)1331 ،واقعیت اقتصاد ایران آن است که کشور بالقوه
غنی و بالفعل فقیر است .کشور بالقوه غنی است چون ذخایر و منابع طبیعی زیاد و موقعیت جغرافیایی مناسبی دارد و بالفعل
فقیر است چون نیروی انسانی ماهر ،تولید ،سرمایهگذاری و صادرات چندانی ندارد .یکی از علل مهم رفتار نامطلوب ،کمتوجهی
به سیستمها و ساختار سیستم و کمتوجهی به استقرار سیستمهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی است .عملکرد سیستمهای
اجتماعی -اقتصادی زائیده ساختار سیستمهای مستقر در آن مجموعه است .سیستمهای کلانتر و یا فراگیرتر ،زمینه عملکرد
سیستمهای خردتر را تعیین میکند .به همین علت سیستمهای فراگیرتر اثرات مهمتری در رفتار یک نظام دارد (مشایخی،
 .)1339امروزه مدیران با چالشهایی همچون پیچیدگی و پویائی فزاینده در ماهیت سازمانها و صنایع ،مسائل غیر
ساختاریافته و عدم اطمینان محیطی مواجه هستند (شیرازی .)1331 ،از عناصر مهم نگرش سیستمی ،تفکر در طول زمان
است .تفکر در طول زمان تفکری است پویا که به سیر تحولات در طول زمان بهجای اندیشه در مورد یک رخداد در یک مقطع
زمانی میاندیشد (مشایخی .)1339 ،همچنین امروزه مدیران با چالشهایی همچون پیچیدگی و پویائی فزاینده در ماهیت
سازمانها و صنایع ،مسائل غیر ساختاریافته و عدم اطمینان محیطی مواجه هستند (شیرازی.)1331 ،
پید 1اذعان میکند که معمول ًا میان رویکردهای سخت سیستمی و نرم تمایز وجود دارد .به عقیده او ،رویکردهای سخت
فرض میکنند که اهداف سیستم را میتوان مشخصات تعریف کرد و راهحل را درواقع جستجوی طرحهایی برای دستیابی به
این اهداف میدانند؛ بنابراین رویکرد سخت به نگرش ماشینی سازمان شباهت بسیاری دارد .در مقابل رویکرد نرم سیستمی از
قطعیت و بدیهیات کمتری برخوردار است و پرسشهای مربوط به تعریف سیستم را قابلمذاکره و قابلبحث میداند (مهرگان و
حسین زاده.)1331 ،
ریشه و رفتار و عملکردهای نامطلوب یک نظام را باید در ساختار سیستمهای مستقر در آن نظام و بهخصوص
سیستمهای کلانتر و فراگیرتر نظام جستوجو کرد .فرد یا افراد و بهرهوری آنها اجزای سیستم هستند .در تولید رفتار بهرهور
یک سیستم ،ساختار سیستم مهمتر از اجزاء آن است .فرد بهعنوان یک جزء سیستم تحت تأثیر و یا حتی سیطره خواص ساختار سیستم
واقع خواهد شد .مهمترین تأثیر یک فرد در تغییر رفتار و خواص یک نظام از طریق ساختار آن نظام میتواند صورت پذیرد (مشایخی،

 .)1339همه سازمانها بهمنظور انجام وظایف در مسیر اهداف خود نیازمند منابعی هستند .تنها منبعی که در اختیار همه
سازمانها است اما استفاده از آنها بهسادگی منابع دیگر نیست منابع انسانی است (قلی پور.)1332 ،
امروزه سازمانها در محیطـی پیچیـده ،متغیـر و پویـا فعالیـت میکنند و پدیدههایی ماننـد جهانیسازی ،تحریمهای
بینالمللی ،تغییر سلایق مشـتریان و سرمایهگذاران و تشـدید فضـای رقابتی بازار ،بر آنها تأثیر میگذارد .درگذشته ،سازمانها
برای کسـب مزیـت رقـابتی ،بـه منـابع سنتی مانند فناوری ،منابع طبیعی و سرمایه مالی اتکا میکردند کـه امـروزه در
دسترس اسـت و دستیابی به آنها برای سازمانهای دیگر نیز امکانپذیر است).(Aguinis, Gottfredson, & Joo,, 2012
مروری بر تحقیقات انجامشده نشان میدهد که درزمینهٔ توسعه منابع انسانی باوجود تلاشهای بسیار برای تعریف این
مفهوم ،تاکنون تعریف مشترکی که بهصورت جهانشمول موردقبول باشد ارائه نشده است (روشندل اربطانی ،شریفی و
نرگسیان .)1332 ،طرح توسعه فردی و توسعه شایستگیهای فرد ،بهبود عملکرد فردی و سازمانی است .بهاینترتیب که هر چه
خطاهای فردی کاهش یابد ،سرعت و دقتش افزایش و رفتارهای شغلی مفید برای سازمان گسترش مییابد (بیگی و قلی پور،
 .)1331به گفته اکاف" 2درگذشته چون تغییر ،انسانها را تحتفشار قرار نمیداد ،توجه را زیاد به خود جلب نمیکرد .در زمان
ما فشار تغییر بسیار قوی است و لذا توجه و دقت را برمیانگیزد .آهنگ فعلی تغییر آنچنان عظیم است که تأخیر در پاسخ به
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آن ممکن است بسیار گران و حتی فاجعهآفرین باشد" .او به نقل از "دونالد شون "1مطرح میکند که" :با افزایش آهنگ تغییر،
پیچیدگی مشکلاتی که در برابر دارند نیز افزایش مییابند .هرقدر مشکلات پیچیدهتر باشند ،حل آنها به زمان بیشتری نیاز
دارد" .هرچقدر آهنگ تغییر تندتر شود ،مشکلات ما بیشتر تغییر میکنند و عمر راهحلهایی که ما برای آنها ابداع مسائل
چنان تغییر کردهاند که راهحلهای ما دیگر نه مربوطاند و نه مفید .به دیگر سخن ،راهحلها مرده به دنیا میآیند (ایکاف،
.)1391

جدول  -5نظریهپردازان توسعه منابع انسانی و سیستمها
گرایش

شرح مختصر دیدگاه

(نظریهپرداز اصلی ،سال)
نادلر ()5751

مجموعهای از اقدامات سازمانیافته که در زمان مشخصی برای ایجاد تغییرات رفتاری اعمال میشود.

جونز ()5785

توسعه نظاممند توانمندیهای مربوط به کار افراد بهمنظور تحقق اهداف شخصی و سازمانی.

مک لگان ((5783

شناسایی ،ارزیابی و توسعه شایستگیهایی که افراد بهوسیله آنها شغل فعلی یـا آیندهشان را انجام
میدهند.

سوانسون ()5785

فرایند بهبود عملکرد سازمانی از طریق قابلیتهای منـابع انسـانی سـازمان ،بـا اسـتفاده از فعالیتهایی
مانند طراحی شغل و ایجاد انگیزش.

مارسیک و واتکینس
()5775

ترکیبی از آموزش ،توسعه کارراهة شغلی و توسعهسازمانی بـرای محقق ساختن سـازمان یادگیرنده با
درنظرداشتن راهبردهای سازمان.

سوانسون((5771

فرآیند توسعه و رهاسازی تخصصهای منابع انسانی از طریق توسعهسازمانی و آموزش منابع انسانی
بهمنظور بهبود عملکرد.

گیلی و مایکونیچ()2111

توسعه منابع انسانی عبارت است از فرایند تسهیل یادگیری سـازمانی ،عملکـرد و تغییـر از طریق
مداخلات و فعالیتهای سازماندهی شده و اقدامات مدیریتی بـه منظـوری ارتقـای عملکرد ،توانایی،
آمادگی رقابتی و تجدید سازمان.

راسل ایکاف ()5351

در زمان ما فشار تغییر بسیار قوی است و لذا توجه و دقت را برمیانگیزد .آهنگ فعلی تغییر آنچنان
عظیم است که تأخیر در پاسخ به آن ممکن است بسیار گران و حتی فاجعهآفرین باشد.

تحقیقات پیشین
جنوی در تحقیقی برای توسعه منابع انسانی در کتابخانههای دانشگاهی اعلام میکند که باید چهار عامـل در کانون توجه مدیریت
قرار گیرد .نخست طراحی و تحول ساختار سازمانی ،بهنحویکه در آن ارتقای نگرش کارکنان نسبت به وظایف خود امکانپذیر باشد و رفتار
مناسب در آنان شکل گیرد .چنین ساختاری میتواند سبب ارتقای خلاقیت کارکنان و درنتیجه تقویت فراینـدهای نـوآوری در کتابخانه
شود .بااینحال نباید فراموش کرد که این سه عامل نیز خود بـر چگـونگی اثرگـذاری ساختار بر توسعه منابع انسانی تأثیر میگذارند
(جنوی و حریری .)1333 ،خلیل نژاد و مهری ( )1331درتحقیقی اعلام مینمایند که ارتباط معناداری بین مدیریت دانش و توسعه منابع
انسانی در شهرداری تهران وجود دارد .به سخن بهتر ،یافتهها این نکته را بازتاب میدهند که استقرار اثربخش نظام مدیریت دانش مشتمل
بر خرده نظامهای شناسایی ،کسب ،تسهیم و توسعه دانش میتواند در توسعه نگرشی ،مهارتی ،رفتاری و مهارتی سازمان مؤثر باشد .درواقع،
چنین نظامی میتواند به افزایش تعهد و انگیزه ،تقویت تفکر استراتژیک و نگاه سیستمی ،بهبود کار تیمی ،بهبود مهارتهای فنی ،ادراکی،
Donald Schön
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رابطهای و انسانی در سازمان کمک کند (خلیل نژاد و مهری .)1331 ،نامی و همکاران ( )1332در تحقیقی نتایج نشان دادند که عوامل
سازمانی بر فرآیند مدیریت دانش تأثیر مستقیم و معنادار دارد ،الگوی انتقال دانش بر توسعه منابع انسانی تأثیر مستقیم و معنادار دارد،
فرآیند مدیریت دانش بر توسعه منابع انسانی تأثیر مستقیم دارد ،فرآیند مدیریت دانش از طریق سیستم انتقال آموزش بر توسعه منابع
انسانی کارکنان تأثیر غیرمستقیم دارد ،عوامل سازمانی از طریق فرآیند مدیریت دانش و الگوی انتقال آموزش بر توسعه منابع انسانی تأثیر
غیرمستقیم دارد (نامی ،سید عباس زاده ،حسنی و بازرگان .)1332 ،بر اساس یافتههای تحقیق مشاهده شد که آموزش کارکنان بر
توانمندسازی منابع انسانی تأثیر مثبت و معنادار دارد و آموزش کارکنان بر ابعاد توانمندسازی (روشنی اهداف ،رفتار اخلاقی ،ارتقاء روحیه،
پیشبرد کار تیمی و ایجاد محیط کاری سالم) تأثیری معنادار دارد؛ اما بر ابعاد ارتباطات سازنده و ایجاد روحیه مشارکت تأثیر جویی تأثیری
نداشته است درنهایت اولویتبندی تأثیر آموزش کارکنان بر ابعاد توانمندسازی نشان میدهد ارتقاء روحیه بیشترین و ارتباطات کمترین
مقدار را به خود اختصاص داده اس( .خراسانی ،جوانبخت و چاووشی .)1331 ،موسی خانی و همکاران ( )1332در پژوهشی بیان داشتهاند
که مدیریت دانش ازآنرو عاملی مؤثر بر توسعه منابع انسانی در دانشگاهها است که دانشگاهها از مرکز اصلی تولید و اشاعه دانش هستند و
نوآوری درنتیجه خلق دانش جدید مهمترین کارکرد آنها به شمار میرود و با توجه به نقش تعیینکنندهای که منابع انسانی در تحقق این
کارکرد دانشگاهی )خلق دانش جدید (دارند در این راستا بیشترین اهتمام جامعه دانشگاهی باید در جهت ارتقا این سرمایههای انسانی
باشد که لازم است با بهکارگیری شیوههای صحیح مدیریت ،این نیروهای دانشی شناسایی و بهگونهای سازمانیافته مورد ارتقاء و
بهرهبرداری قرار گیرند ،چنین رویکردی مفهوم جدیدی را تحت عنوان مدیریت دانش توسعه داده است (موسی خانی ،طهمورث و وظیفه،
.)1332

روششناسی تحقیق
در این تحقیق بنا داریم تا مسئله توسعه منابع انسانی را بر اساس صورتبندی نظم آشفته قراجه داغی برای توسعه در
منابع انسانی سازمانها برای حل مسئلههای این حوزه تشریح نماییم .مراحل این صورتبندی در ذیل بیان میشود و درنهایت
چگونگی ایجاد تصویری پویا در تحقیقات توسط این روش توصیف میگردد.
مدل مفهومی
علاوه بر بستر محیطی ،عملکرد ،ساختار و فرآیند باید عواملی که کمککننده تولید کل هستند را تشخیص دهیم و درک
کنیم .این عوامل در تعاملهای میان پنج بعد یک سیستم اجتماعی قرار دارند .این ابعاد عبارتاند از :تولید و توزیع ثروت،
قدرت ،دانش ،زیبایی و ارزشها که مجموعه کاملی از تغییرهای وابسته به هم را تشکیل میدهند که مشترک ًا سیستم اجتماعی
را در تمامیت آن توضیح میدهد ..ایکاف 1در بحث سیستمهای ایده ال جو ،چهار طبقه از فعالیتهای اجتماعی را معرفی
میکند که برای پیشرفت بهجانب ایده آل یا شایستگی کامل جستوجوی حقیقت (عملکرد علمی) ،فراوانی (عملکرد اقتصادی)،
خوبی (عملکرداخلاقی-وجدانی) و زیبایی (عملکرد زیباییشناختی) فرداً و مشترکاً کافیاند .تئوری سیستمی سازمانها بر این
باور است که موانع اصلی در توسعه اجتماعی– فرهنگی ناشی از نقص کارکرد یکی یا هر پنج بعد سیستمهای اجتماعی است
(قراجه داغی.)1331 ،
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شکل -3پنج بعد یک سیستم اجتماعی

صورتبندی نظم آشفته (ساختاردهی) دارای مراحل زیر است:
صورتبندی نظم آشفته یعنی ترسیم رفتار دینامیک یک سیستم ،ثبت ماهیت چرخهای (تکرارشونده) حلقههای بازخورد
چندگانه از طریق نشان دادن ماهیت وابستگیهای متقابل در سیستم ،آینده نهفته در رفتار سیستم که پیامد چگونگی
مناسبات فعلی آن است.
 -1درک فرضیات بنیادی و مدارهای تقویتکننده مشکل.
 -2تدوین درک مشترکی از اینکه چرا سیستم به این شکل رفتار میکند و ماهیت واقعیت موجود.
 -3شناخت حوزههای بزرگترین اعمال فشارها ،آسیبپذیری بر سیستم.
 -1ایجاد مدلی مفهومی برای متغیرهای تأثیرگذار در توسعه منابع انسانی سازمانها.
 -1تبیین سناریوها و سیاستهای تصمیم با توجه به نمودارهای جریان بهدستآمده از روابط اجزای یک سیستم برای
نشان موانع توسعه منابع انسانی سازمانها (قراجه داغی.)1331 ،
1
صورتبندی نظم آشفته یعنی ترسیم رفتار دینامیک یک سیستم ،ثبت ماهیت چرخهای (تکرارشونده) حلقههای بازخورد
چندگانه 2از طریق نشان دادن ماهیت وابستگیهای متقابل در سیستم ،آینده نهفته در رفتار سیستم که پیامد چگونگی
مناسبات فعلی آن است .جوهر آشفتگی ،ماهیت سیستماتیک موقعیت موجود نظام است .اجزاء عوامل تولیدکننده یکدیگرند.
بهبود یک جزء ،بدون در نظر گرفتن تأثیر تقویتکننده حلقههای بازخورد بر آن اثربخش نخواهد بود .آشفتگیها بسیار
برگشتپذیرند و همیشه راهی برای بازتولید خوددارند .این خاصیت است که آشفتگی را به یک پدیده نافرمان و سرکش تبدیل
می کند .ناتوانی و درماندگی رایج در برخورد با آشفتگی به انکار و تکذیب غیرقابلاجتنابی منجر میشود که آشفتگی توسعه و
رونق خود را از آن میگیرد.
صورتبندی آشفتگی یک فرآیند سه مرحلهای است شامل:
-1جستجو :شناخت چراهای نظم موجود
-2تصویر نظم آشفته
-3روایت نظم آشفته
جستجو :شناخت چراهای نظم موجود
Interative
Multiple Feedback Loop
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جستجو ،آزمون تکرارشوندهای است برای جمعآوری اطلاعات ،دانش و شناخت چراهای سیستم و محیط آن مشاهده
چگونگی رفتار سیستم ،شناسایی گذشته ،سابقه و تاریخچه آن و درک دلایل کارهایی است که سیستم انجام میدهد .مرحله
جستجو بری تدوین و صورتبندی نظم آشفته خود سه فعالیت زیر را در برمیگیرد.
شکل - 5مراحل جستجو در صورتبندی

-1تجزیهوتحلیل سیستم
-2شناخت و تحلیل موانع
-3پویائی سیستم
این سه فعالیت بهصورت چرخهای تکامل مییابد .با هر حلقه متوالی چرخه سعی میکنیم به سطح بالاتری از دقت و
وضوح دست پیدا کنیم .در چرخه نخست سعی میکنیم برداشتی از کل منابع انسانی در سازمان داشته باشیم ،متغیرهای
بااهمیت در توسعه منابع انسانی را تشخیص دهیم ،به حوزه های همرائی و تعارض توجه کنیم و فاصله یا کمبودهای موجود در
اطلاعات ،دانش و استنباط را مشخص کنیم .بین چرخهها ،سعی میکنیم این فاصلهها را پرکنیم .در چرخههای بعدی ،نتیجه
هائی را که در دورههای قبلی گرفتهایم مجدداً تائید و تصدیق میکنیم ،درباره موضوعات اصل به توافق میرسیم و یک مدل
تعاملی برای درک رفتار سیستم تدوین میکنیم.

شکل  1فرآیند چرخهای پژوهش
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تجزیهوتحلیل سیستم
از تجزیهوتحلیل سیستم برای برداشتن عکس از سیستم منابع انسانی موجود و محیط توسعه آنکه جنبههای ساختاری،
عملکرد 1و رفتاری آنها را بدون قضاوت ارزشی شرح میدهد ،استفاده میشود.
جدول -2تحلیل سیستم در توسعه منابع انسانی

شناخت و تحلیل عوامل و موانع
شناخت و تحلیل عوامل (شناسایی پیشرانهای کلیدی توسعه منابع انسانی)
بهمنظور شناسایی پیشرانهای کلیدی در عوامل توسعه منابع انسانی ،عوامل کلیدی توسط کارشناسان این حوزه شناسایی
میگردد بهطوریکه تأثیر هر عامل بر عاملهای دیگر درجهبندی میشود .بهعبارتدیگر ،یک روش نیمه کمّی است که در آن
بهجای روابط علی–معلولی ساده ،روابط متقابل بین خرده سیستمهای مختلف ،در ماتریس تحلیل میشود .تحلیل اثر متقابل،
بهعنوان ابزار تحقیقات در آینده ،نقش شاخص یک متغیر را در ارتباط با سایر متغیرهای درون یک سیستم ،آشکار ساخته و آن
دسته از متغیرهایی را شناسایی میکند که نقش مهم و معناداری در توسعه سیستم در آینده ایجاد میکند .اطلاعاتی که این
روش تأمین میکند ،تصویری است از اثر متقابل بین عوامل و متغیرها .با همان درجه اهمیت ،تصویری است از اینکه چه چیز
وابسته و چه چیز مستقل است .چه چیز پیشران و چه چیز توسط چیزهای دیگر پیش برده میشود .در بیشتر رویکردهای
علمی از اثر تحلیل متقابل بهمنظور بررسی احتمال سناریوها استفاده میشود و در جعبهابزار آیندهنگاری ،این رویکرد در ترکیب
با روشهای دیگر مورداستفاده قرار میگیرد.
شناخت و تحلیل موانع
از تحلیل موانع برای تشخیص سوء عملکرد در ابعاد (قدرت ،دانش ،ثروت ،زیبایی و ارزش) یک سیستم اجتماعی استفاده
میشود .کمبود ،توزیع نادرست و عدم امنیت در هرکدام از پنج بعد نظام اجتماعی ،نشانگر موانع درجه اول است که تعاملات
تقویتکننده آنها موانع درجه دوم را پدید میآورد مانند قطبی شدن ،ازخودبیگانگی ،فساد و تروریسم.

Function
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جدول  3تحلیل موانع در توسعه منابع انسانی

پویایی

سیستمها5

پویائی ،شناخت رفتار پویای سیستم است نه حالت ایستای آن .این بررسی فقط برای درک قصور و واماندگی رفتار
سیستم موردمطالعه نیست ،بلکه سؤال اصلی این است که چگونه و از چه مسیری و با ترکیب چه عواملی سیستم ما به این
حالت ناخواسته رسیده است .درواقع هدف اصلی ،شناخت و درک چراهای رفتاری و علت اینگونه رفتار است .شناخت این
چراها نیازمند درک ماهیت سیستمهای فیدبک چند حلقهای و تعاملات متغیرهای وابسته به هم در مسیر زمان است و کلید آن
دستیابی به پیچیدگی ایجادشده توسط اثرات انباشتهشده فعالیتهای تکراری است.
جدول  1را باید بهعنوان راهنما یا نمونههایی از نوع پرسشهایی که میتوان در فرایند پژوهش مطرح کرد بهحساب آورد.
اگر در مورد خاصی که کار میکنید آنها مفید تشخیص دادید ،بکار ببرید اما اجازه ندهید فرم جای محتوا را بگیرد .به شم
خودتان اعتماد کنید .به هدفمندی ،چندبعدی بودن نظام و رفتارهای دور از انتظار و ضد شهودی بیندیشید .به یاد داشته
باشید که این فرایند تکرارشونده است .از گمشدن در جنگل اطلاعات دوریکنید .با نگاه از هزار متر بالاتر آغاز کنید ،سپس
اطلاعاتی را به دست آورید که برای نشان دادن ارتباط هر متغیر تحت مطالعه کافی باشد .در این فرایند شناخت زمان یک
موضوع بسیار حائز اهمیت است .زمان در دسترس ،سطح کلی یا تفصیلی کارها را تعیین میکند .بااینحال ،زمان در دسترس را
باید به همه بخشهای مختلف آنچنان تخصیص داد که بتوان دستکم چرخه را برای یک درک حداقلی از کل سیستم و تعیین
اهمیت عناصر آشفتگی آن دوباره تکرار کرد (قراجه داغی.)1331 ،
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جدول -5پویائی سیستم

تصویر نظم آشفته/بررسی دادهها
مرحله جستجو معمولاً تعداد زیادی عوامل ،موانع و محرّک را شناسایی میکند .برای سر درآوردن از این یافتهها ،باید
آنها را در چندطبقه قرار دهیم تا بتوانیم تعاملات آنها را آزمون کنیم و درنتیجه جوهر آشفتگی را بفهمیم .این فرآیند،
پدیدههای گوناگون را در طبقههای گوناگون را در طبقهها یا زیرمجموعه هائی قرار میدهد سپس مضمونها 1که هرکدام
ویژگی در حال تکوین عناصر سازنده آن هستند را شناسایی میکند .تولید این مضمونها ،معمولاً مستلزم بحثی تعاملی برای
دست یافتن به یک درک مشترک از معیارهای گروهبندی است .هر مضمون باید بهروشنی تعریف شود تا هیچ ابهامی درباره
آنچه این مضمون نمایندگی می کند وجود نداشته باشد و رواج و عمومیت آن معین شود .مضمونها نباید رویدادهای مجزّا را
منعکس کنند .یک آزمایش برای سنج اعتبار مضمونها این است که هنگامیکه به صاحبان منافع آن ارائه میشود ،مورد تأیید
آنها قرار میگیرد .سرانجام ،پسازآنکه همه مضمونها مشخص و معین شدند ،باید به روابط میان عناصر توجه نمود .هر عنوان،
معمولاً در حد خودش یک مینی آشفتگی است؛ بااینحال بهمنظور مطالعهی تعاملات ،در آغاز باید هر عنوان را بهعنوان یک کل
خودکفا تلقی کنیم .در دورههای بعد ،اگر مضمونی بهعنوان نگرانی اصلی خود را نشان بدهد ،آنگاه آن را به اجزای کوچکتری
تقسیم می کنیم تا بتوانیم تعاملات آن را به اجزای کوچکتری تقسیم میکنیم تا بتوانیم تعاملات آن را با بقیه عناصر آشفتگی
مش اهده کنیم .برای در دست داشتن وابستگی متقابل و ماهیت کل نگرانه آشفتگی تدوین تصویری تعاملات میان مضمونها
کاری ضروری است .ترسیم و تدوین نظم آشفته ،خود یک فرایند اکتشافی 2برای یافتن ویژگیها و مشخصات پدیده تکاملی و
در حال ظهور آشفتگی است که پیدا کردن "نظم ثانوی" درون سیستم را در برمیگیرد .این نظم ثانوی است که پیامد
پیشبینینشده نظم موجود و پدیده فلجکننده "نوع دوم"را به وجودمیآورد که سستی ایجاد میکند ،مانع تغییر میشود و
کوششهای لازم برای بهبودهای عمده را به ناامیدی و یاس مبدل میکند .برای دستیابی به یک بهبود قابلتوجه در عملکرد هر
سیستم ،نظم ثانویهی آن را باید شناخت و از میان برداشت.
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روایت نظم آشفته /تحلیل دادهها/سیاستگذاری
تدوین نظم آشفته پیشبینی آینده نیست بلکه یک سیستم اعلامخطر و سیاستگذاری با استفاده از تحلیل دادهها است.
بستهبندی و انتقال مناسب پیام بهاندازه محتوی پیام اهمیت دارد .صورتبندی و بیان آشفتگی ،گامی اساسی در حل کردن آن
است .غالباً ،آگاهی به چگونگی کارکرد نظم آشفته ،به حل آن بسیار کمک میکند .یک داستان باورکردنی ،جالب و شنیدنی،
باید سا خت که آینده ناخوشایندی که ناشی از ادامه وضعیت فعلی سیستم خواهد بود را تصویر کند .فرض کنید که اگر همه
عوامل بههمپیوسته این نظم آشفته که امکان خطا رفتن دارند احتمالاً باهم و بهیکباره به خطا بروند آنوقت سرنوشت سیستم
چه خواهد شد .سعی کنید صدایی دراندازیدکه نشان بدهد که چگونه سیستم میتواند دچار بحران شود .هدف عبارت است از
ایجاد یک درک مشترک و باورکردنی از واقعیت موجود و پیامدهای ناخوشایند آن .سرنوشتی که بتواند عزمی جزم برای تغییر
به وجود آورد .همیشه به یاد داشته باشید که "دنیا توسط کسانی که حق با آنهاست اداره نمیشود؛ بلکه توسط کسانی اداره
میشود که میتوانند دیگران را متقاعد کنند که حق با آنهاست" .بهطورکلی مدیریت دوست ندارد که سایر صاحبان منافع
بهویژه کارکنان را شریک جرم آشفتگی قلمداد کند زیرا کمان میکند که آنها را دلسرد میکند .این تفکر نهتنها هدف
صورتبندی را مخدوش میکند ،بلکه خلاف انتظار ه هست .تجربه نشان داده است که اعضای یک سازمان ،غالباً از ماهیت
آشفتگی آگاهاند .در بیشتر مواقع آنها حق ندارد دربارهاش صحبت کنند ،یا ممکن است نتوانند آن را بهاندازه صورتبندی
آشفتگی کامل بیان کنند .آنچه آنها واقعاً نمی دانند این است که آیا مدیریت از این آشفتگی خبر دارد یا نه .معمول ًا سهیم
شدن در آشفتگی ،رضایت خاطر و تمایل برای مقابله با آن را به وجود میآورد.
روایی و پایایی پژوهش
روایی و پایایی (اعتبار) در پژوهش های کیفی تفاوت معنایی کمی در مقایسه با پژوهش های کمّی دارد .اعتبار در این
روش ،در برگیرنده اعتبار دسته بندی و بین داوران 1است .اعتبار طبقه بندی به توانایی تحلیلگر بستگی دارد که در تدوین،
فرموله کردن دسته بندی و ارائه توصیف های قضاوتی درست از طبقه بندی ارائه شده در روش شناسی ،انجام می دهد .روایی
در این روش شناسی به وسعت نتایج تحقیقات اشاره دارد .قراجه داغی آن را در مرحله اول و جستجو به میزان کفایت جستجو
(چرخه پژوهش) عنوان می کند .دقت در جمع آوری تحقیقات و قابلیت تعمیم پذیری به سایر مفاهیم و وضعیت ها .بنا بر این
اعتبار در این روش به مربوط به میزانی است که قضاوت کنندگان به استفاده از تعاریف و طبقه بندی داده های کیفی دارند.
همچنین برای محقق استفاده از تحلیل محتوی و تحلیل مفهومی با استفاده از تجزیه و تحلیل ،از ابزارهای تحلیل داده های
کیفی است.
نتیجهگیری و پیشنهاد
نگاه به منابع انسانی بهعنوان یک سرمایه و همچنین مسائل مرتبط با توسعه منابع انسانی بهعنوان مسائل آشفته برای
مدیران ،مسئلههای منابع انسانی و توسعه آن را در ردیف مسائل پیچیده و آشفته قرار میدهد .با توجه به صورتبندی آشفتگی
که در مقاله به مراحل این روش اشارهشده است ،مدیران سازمانها در مدیریت برای توسعه منابع انسانی میتوانند با توجه به
این روش برای توسعه ،برنامهریزی و سیاستگذاری توسعه از این روش که یک مداخله سیستمی با نگرش نرم و هم مدلسازی
و سیاستگذاری به روش پویانی سیستم است ،استفاده نمایند .باز طراحی مکّرر و نیاز به بهبود مستمر ،به صورت فزاینده ای
اضافات و فواصل ایمنی 2سیستم را از بین می برد و وابستگی متقابل میان بخش ها را هر چه بیشتر آشکار میکند .این روشی
Interjudge Reliability
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است برای مدیریت تعاملات و مدیریت کسانی که تحت کنترل شما نیستند .استفاده از این روش برای مدیران و تصمیم گیران،
مدیریتی است رو به بالا 1که بهره بردن از آن مستلزم استفاده از این پارادایم و درک مدل های اجتماعی-فرهنگی ،خود سامانی
و پویایی های غیر خطی است .تصمیمگیری برای مدیران سازمانها با عنایت به اینکه در این روش نگاه کلنگر به سازمان
حاکم است ،به صورتبندی موانع توسعه منابع انسانی خود در سازمان بپردازند و در تصمیمهای لازم برای تقویت نقاط ضعف
واقعی و تخصیص منابع به نقاط موردنظر (آشفته) برای بهره بردن بیشتر از منابع انسانی و کاهش زمان اتلاف و همچنین
افزایش انگیزههای سازمانی در منابع انسانی خود همت گمارند .پیشنهاد برای محققین در این مقاله ،استفاده از این روش در
سازمانهایی است که امکان استفاده از اطلاعات دردسترس به همراه امکان مصاحبههای ساختاریافته یا تحلیل محتوی است.
این روش میتواند کمک شایانی به حل مسائل کسب و کار و از جمله در توسعه منابع انسانی سازمانها نماید.
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مهرگان،حسین زاده ،م .)1331( .مبانی نظری تحقیق در عملیات .تهران ،تهران ،ایران :نشر کتاب دانشگاهی.
نامی ،ک ,.سید عباس زاده ،م ,.حسنی ،م & .,بازرگان ،ع (.تابستان. )1332 ،مدل یابی ساختاری تأثیر عوامل سازمانی برتوسعه
منابع انسانی با نقش میانجی فرایند مدیریت .فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی. 4, pp. 77-96.،
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طراحی مدل دینامیکی تعیین سطح قیمت واحدهای مسکونی بخش خصوصی و
بررسی سیاستهای تأثیرگذار
سید سعید سجاد  ،*، 1علیرضا پویا  ،2فریبرز رحیم نیا  3علی

سیبویه 4

دانشگاه فردوسی مشهد،
اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهدalirezapooya@gmail.com ،
دانشگاه فردوسی مشهدr-nia@um.ac.ir ،
دانشگاه تربيت مدرسalisibevei@modares.ac.ir ،
saeed.sajjad69@yahoo.com

چکیده
طی دو دهه اخير بخش مسکن در ایران از نوسانات زیادي برخوردار بوده است که به تبع آن زیانهاي گستردهاي در بنگاههاي
توليدکننده مسکن و عملکرد سایر بخشهاي اقتصادي و نظام بانکی بهجا گذاشته است و همچنين این نوسانات به یکی از
چالشهاي اساسی اقتصاد کشور تبدیل شده است .طی سالهاي جاري با ورود اقتصاد به دوران رکود و همچنين به دليل
سرمایهگذاري فراوان صورت گرفته در سال هاي قبل ،تمایل فعالان اقتصادي براي ورود به این بخش کاهش پيدا کرده و این
عدم تمایل تا زمان حاضر ادامه داشته است .با توجه به تغييرات موارد اثرگذار در قيمتگذاري واحدهاي مسکونی ،عدم تعيين
قيمت مناسب با در نظرگرفتن تمامی شرایط در حال تغيير بهصورت همزمان ،میتواند منجر به شکست در فرآیند فروش و
درنتيجه ضرر و زیان بنگاههاي توليدکننده مسکن باشد .با این وجود میتوان با استفاده از یک سازوکار پویا که توانایی بررسی
و تجزیه و تحليل همه جانبه عوامل تعيين کننده در قيمت مسکن را دارد از این معضل جلوگيري کرد و این امکان را براي
بنگاههاي توليدکننده مسکن ایجاد کرد تا با انتخاب بهترین سياست قيمتگذاري در راستاي سودآوري گام بردارند .در این
تحقيق سعی شدهاست با کمک پویاشناسی سيستمها ،در مطالعه موردي یک شرکت ساختمانی وابسته به موسسه اعتباري با
استفاده از تعيي ن سطح قيمت واحدهاي مسکونی در شرایط پویا ،بر محدودیتها و مشکلات مذکور غلبه شود و تاثير سياستها
بر سود شرکت بررسی گردد .با مدلسازي این مسئله در نرم افزار  Vensimبا استفاده از نمودار علّی-حلقوي ،نمودار انباشت
و جریان ،روابط در نظر گرفته شده بين متغيرها و اجراي سه سياست قيمت برابر 05 ،درصد بيشتر و  05درصد کمتر از
قيمت بازار تحت دو سناریو رونق و رکود براي تعيين سطح قيمت واحدهاي مسکونی بخش خصوصی معرفی شد که سياست
افزایش  05درصدي قيمت واحدهاي مسکونی در هر دو سناریو از بين سياستهاي دیگر بهعنوان بهترین سياست انتخاب
شد.

واژههای كلیدی :بخش خصوصی ،پویاشناسی سيستمها ،قيمتگذاري ،موسسه اعتباري ،واحدهاي مسکونی

 1و * نویسنده مسئول :کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بين الملل دانشگاه فردوسی مشهد
 2دانشيار گروه دانشکده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
 3استاد گروه دانشکده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
 4دانشجوي دکتري مدیریت گرایش تحقيق در عمليات دانشگاه تربيت مدرس
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مقدمه
مسکن به عنوان یک کالاي اقتصادي داراي ویژگیهایی است که آن را از سایر کالاها متمایز و تحليل عرضه و تقاضا و
بازار آن را پيچيده میکند .از یک سو ،مسکن کالاي مصرفی است که پس از غذا و پوشاك مهمترین نياز اساسی بشر است
و گرانترین کالاي ضروري خانوار تلقی می شود و از سوي دیگر ،به عنوان یک کالاي غيرمنقول بادوام ،کالاي سرمایهاي
است که سرمایهگذاري در آن ،بزرگترین بخش دارایی خانوار به شمار میرود و علاوه بر خانوار ،براي بنگاههاي اقتصادي
نيز جذابيت بالایی دارد .بهویژه در شرایط تورمی که اطمينان به بازده سرمایهگذاري در بخشهاي اقتصادي دیگر پایين
است ،خرید و احداث مسکن ،سرمایهگذاري امن و مطمئنی به حساب میآید که در بلندمدت پربازدهتر از سایر اشکال
سرمایهگذاري می باشد .بعلاوه عدم اطمينان به آینده و نبود سيستم مناسب تأمين مسکن ،مسکن را به محل درآمد خانوار
در دوران پيري و از کارافتادگی تبدیل میکند (ناجی ميدانی ،فلاحی و ذبيحی .)1331 ،بنابراین تأمين مسکن و سرپناه
یکی از اساسیترین نيازهاي اجتماعی انسان است و از آنجا که گرانترین کالاي ضروري و مورد نياز خانوارها میباشد عموماً
تأمين آن براي بسياري از خانوارها با مشکلاتی همراه است (تفریشی.)1331 ،
لذا شرکتهایی که در حوزه ساخت و ساز فعاليت مینمایند بایستی به نحو بهتري واحدهاي مسکونی ساخته شده
بوسيله خود را قيمتگذاري نمایند .در چنين شرایطی استفاده از شيوههایی که منجر به بهبود فرآیند قيمتگذاري میگردد
از اهميت فراوانی برخوردار میباشد .یکی از این شيوهها استفاده از روش پویاییشناسی سيستم میباشد .در واقع پویاشناسی
سيستم به دنبال تعيين عوامل درونی و بيرونی موثر بر قيمتگذاري واحدهاي مسکونی میباشد.
لذا در بخش بعدي ادبيات پژوهش ارائه میگردد که شامل دو بخش مبانی نظري و پيشينهي پژوهش است .در بخش
پيشينهي پژوهش ،با محوریت دو موضوع قيمتگذاري در بخش مسکن و مدلهاي پویا قيمتگذاري ،تحقيقات داخلی و
خارجی انجام شده بيان میشود .در ادامه روششناسی پژوهش مورد بررسی قرار میگيرد و به تجزیه و تحليل دادهها از
طریق پویایی شناسی سيستم پردخته خواهد شد .در نهایت ،با مروري بر موضوع پژوهش ،خروجیهاي نرمافزار به تفسير
نتایج حاصل از تحقيق و محدودیتهاي پژوهش پرداخته میشود و پيشنهاداتی براي پژوهشهاي آتی ارائه میگردد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
در بين تمامی بخشهاي اقتصادي و در تمام جوامع ،اعم از جوامع توسعهیافته یا در حال توسعه ،مسکن بزرگترین
سهم سرمایهگذاري را به خود اختصاص داده است .سرمایهگذاري در بخش مسکن معمولاً  2تا  3درصد توليد ناخالص ملی
و  15تا  35درصد کل سرمایه ثابت جهانی را شامل میشود (معماریان و همکاران.)1314 ،
طی دو دهه اخير بخش مسکن در ایران از نوسانات زیادي برخوردار بوده است که به تبع آن زیانهاي گستردهاي بر
بنگاههاي توليدکننده مسکن و عملکرد سایر بخشهاي اقتصادي و نظام بانکی بهجا گذاشته و همچنين این نوسانات به
یکی از چالشهاي اساسی اقتصاد کشور تبدیل شدهاست .طی سالهاي جاري با ورود اقتصاد به دوران رکود ،و همچنين به
دليل سرمایهگذاري فراوان صورت گرفته در سالهاي قبل ،تمایل فعالان اقتصادي براي ورود به این بخش کاهش پيدا کرده
و این عدم تمایل تا زمان حاضر ادامه داشته است که منفی بودن رشد تعداد پروانههاي ساختمانی صادرشده گویاي این امر
است .با در نظر گرفتن رشد درآمد ایرانیها و سایر هزینههاي جاري زندگیشان و مقایسه آن با رشد سالانه نرخ مسکن ،به
راحتی میتوان پیبرد که قدرت خرید مسکن در ایران روزبهروز درحال کاهش است (موسسه عالی آموزش و پژوهش
مدیریت و برنامهریزي.)1313 ،
در حال حاضر با توجه به تغييرات فراوان در ميزان عرضه و تقاضا مسکن ،ميزان تورم ،نرخهاي ماليات و همچنين در
نظر گرفتن رشد جمعيت و سایر موارد اثرگذار در قيمتگذاري واحدهاي مسکونی در نتيجه قيمت این واحدها در حال
تغيير میباشد که در صورت عدم تعيين قيمت مناسب با توجه به تمامی شرایط در حال تغيير بطور همزمان ،میتواند منجر
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به شکست در فرآیند فروش و درنتيجه ضرر و زیان بنگاههاي توليدکننده مسکن باشد با این وجود میتوان با استفاده از
یک سازوکار پویا که توانایی بررسی و تجزیه و تحليل همه جانبه عوامل تعيين کننده در قيمت مسکن را دارد از این معضل
جلوگيري کرد و این امکان را براي بنگاههاي توليد کننده مسکن ایجاد کرد تا با انتخاب بهترین سياست قيمتگذاري در
راستاي سودآوري گام بردارند.
بنابراین در راستاي تعيين سطح قيمت واحدهاي مسکونی تاکنون مدلهاي مختلف و فعاليتهاي زیادي صورت گرفته
است .در ادامه به برخی از این مطالعات اشاره میشود.
ممبينی ،هاشمپور و روشندل ( )1314در مطالعهاي با عنوان "پيشنهاد مدلی براي پيشبينی قيمت مسکن بر اساس
روش آریما؛ مطالعه موردي شهر تهران" به استفاده از مدل آریما به مدلسازي و پيشبينی قيمت مسکن پرداختهاند که
نتایج نشان از آن دارد که مدل پيشنهاد شده در این تحقيق داراي توانایی بالایی براي مدلسازي و پيشبينی قيمت مسکن
در شهر تهران میباشد.
رحيمی و همکاران ( )1312در مطالعهاي با عنوان "بررسی عوامل مؤثر بر قيمت مسکن شهري با استفاده از مدل
هدانيک قيمت )نمونه موردي :منطقه دو شهر سنندج( " به پيش بينی قيمت مسکن و عوامل مؤثر بر قيمت آن با کمک
تابع هدانيک قيمت پرداخته است که نتایج نشان میدهد که عوامل فيزیکی مسکن در منطقه دو شهر سنندج تأثير بيشتري
نسبت به عوامل دسترسی در قيمت مسکن در این منطقه دارند .همچنين ،در ميان ویژگیهاي فيزیکی ،بيشترین تأثير به
ترتيب مربوط به مساحت زمين ،مساحت زیربنا ،نوع مصالح به کار رفته و خدمات گاز شهري میباشد.
خليلی و نوبهار ( )1315در مطالعهاي با عنوان "پيشبينی قيمت مسکن در شهر تبریز :کاربرد مدلهاي قيمت هدانيک
و شبکه عصبی مصنوعی" به مقایسه قدرت پيشبينی دو مدل رگرسيون هدانيک و شبکه عصبی مصنوعی ( )ANNو تعيين
یک مدل بهينه براي پيش بينی قيمت هدانيک مسکن درکلانشهر تبریز پرداخته است .نتایج تخمين تابع قيمت هدانيک
بيانگر آن است که اکثر متغيرها معنادار بوده و داراي علامت مورد انتظار میباشند .عوامل فيزیکی بيشتر از عوامل مکانی
(محيطی و دسترسی) قيمت واحدهاي مسکونی را تحت تأثير قرار میدهند .همچنين ،از بين ویژگیهاي فيزیکی ،دارا بودن
سالن اجتماعات ،دارا بودن استخر ،تعداد اتاقها و نماي ساختمان مهمترین عوامل مؤثر بر قيمت مسکن هستند .مهمترین
ویژگی مکانی اثرگذار بر قيمت نيز ،فاصله تا مراکز آموزشی میباشد .به منظور مقایسه قدرت پيشبينی از معيارهاي
 MAE ،RMSE ،MSEو  Rاستفاده شده گردید .براساس کليه معيارها ،مدل شبکه عصبی مصنوعی خطاي کمتر و در
نتيجه کارایی بيشتري در پيش بينی قيمت هدانيک مسکن داشته است .همچنين ،براي اینکه از لحاظ آماري نيز فرضيه
برابري قدرت پيشبينی در مدلهاي رقيب مورد آزمون قرار گيرد از آزمون مرگان-گرنجر -نيوبلد ( )MGNاستفاده گردیده
که نتایج آزمون بيانگر آن است که روش شبکه عصبی مصنوعی از لحاظ آماري نيز برتر از مدل هدانيک میباشد.
عسگري و چگنی ( )1331در مقالهاي عوامل موثر بر سطح قيمت مسکن در بلندمدت و نوسانهاي آن در کوتاه مدت
بين استانهاي کشور طی دوره زمانی  1335تا  1330را تحليل نمودند .در این مقاله از روش دادههاي ترکيبی (تابلویی)
استفاده شدهاست .نتيجه تحليل نشان میدهد که در کوتاه مدت شاخص قيمت اوراق بهادار ،سطح عمومی قيمتها در
دوره قبل ،قيمت زمين ،هزینه ساخت ،قيمت نفت ،مقدار سرمایهگذاري بخش خصوصی ،کل مخارج خانوار ،نرخ سود وام
هاي بانکی و عواملی مانند اینها در تعيين نوسانات قيمت مسکن موثر است .در بلندمدت نيز قيمت مسکن در دوره قبل،
تعداد خانوار ،شاخص بازار اوراق بهادار ،مخارج خانوار ،قيمت طلا و زمين و نظير اینها عوامل تعيين کننده سطح قيمت
هاي جاري مسکن هستند .نکته اصلی این است که در تعيين قيمت مسکن و نوسانات آن در بين عوامل یاد شده ،به ترتيب
قيمت زمين ،سطح عمومی قيمتهاي دوره قبل ،نرخ سود وامهاي بانکی و قيمت نفت بيشترین اثر را داشتهاند.
زارعپور ( )1330اثر متغيرهاي کلان بر قيمت مسکن را با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی در فاصله زمانی-32
 1341مورد بررسی قرار دادهاست .نتایج این پژوهش نشان میدهد که نرخ شهرنشينی ،نرخ اجاره بها ،درآمد سرانه ،اعتبارات
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اعطایی بانک مسکن به بخش مسکن ،ماليات بر مسکن ،نرخ بيکاري و شاخص قيمت مصالح ساختمانی ،بر قيمت مسکن
تاثير مثبت داشته و اثر تغييرات توليد ناخالص ملی و مخارج دولت در فصل تامين مسکن و تعداد پروانههاي ساختمانی صادر
شده ،بر قيمت مسکن تاثير معکوس دارد.
گمينو و کاراسکال ( ،)2515متغيرهاي قيمت مسکن و وام خرید مسکن و رابطه بين آنها را در کشور اسپانيا مورد
بررسی قرار دادند .در این مطالعه هدف ،تعيين انحراف این متغيرها از سطح تعادلی آنها است که براي این منظور از مدل
تصحيح خطا استفاده شدهاست .نتيجه این تحقيق نشان میدهد که این دو متغير در بلندمدت به هم وابستهاند و تا انتهاي
دوره مورد مطالعه هر دو متغير از سطح تعادلی خودشان بالاتر هستند.
سليم ( ،)2551متغيرهاي تاثيرگذار بر قيمت مسکن در ترکيه را براي کل کشور ،نواحی شهري و نواحی روستایی
بررسی کرده است .وي در این تحقيق از دو روش الگوسازي هدانيک و شبکه عصبی مصنوعی استفاده کرده است .که نتایج
بيان کننده این مطلب است که در الگوي هدانيک ،سيستم آب ،استخر ،نوع خانه ،تعداد اتاقها ،اندازه خانه ،ویژگیهاي
محلی و نوع ساختمان مهمترین متغيرهاي تاثيرگذار بر قيمت مسکن بودهاند .این مقاله نشان میدهد که الگوي شبکه
عصبی مصنوعی میتواند جانشين بهتري براي پيشبينی قيمت مسکن در ترکيه باشد.
جانسون و واتووا ( ،)2553در مطالعه خود به بررسی عوامل موثر بر قيمت مسکن در  13شهر بزرگ کانادا پرداختند
و با توجه به دادههاي مورد استفاده ،روش  GMMدادههاي تابلویی جهت برآورد مدل و استخراج نتایج مورد استفاده قرار
گرفت .بر این اساس ،دو معادله تقاضا (معکوس) و عرضه واحدهاي مسکونی جدید همزمان مورد برآورد قرار گرفتند .نتایج
برآورد مدل بر نقش بالاي سه عامل اساسی درآمد خانوار و جمعيت (بهطور مثبت) و تغيير در موجودي مسکن (به طور
منفی) در تعيين قيمت مسکن تاکيد کرد .همچنين تاثير منفی نرخ بيکاري نيز مورد تایيد قرار گرفت که علت آن ،مهاجرت
به سایر مناطق و کاهش تقاضاي مسکن در اثر افزایش نرخ بيکاري یک ناحيه تفسير شدهاست .نتيجه دیگر مطالعه بیمعنا
بودن نرخ ضریب نرخ بهره میباشد.
داویدف ( ،)2550مدلی براي برآورد قيمت زمين و مسکن شهري ارائه داد .وي قيمت مسکن را تابعی از متغيرهایی
چون شاخص قيمت سهام ،شاخص قيمت زمين و سرمایهگذاري جدید در بخش مسکن میداند و اقدام به بررسی اثر این
متغيرها بر قيمت مسکن میکند .نتایج تخمين مدل وي ،نشان دهندهي حساسيت قيمت مسکن نسبت به شوكهاي
متغيرهاي کلان اقتصاد است .عدد نسبتا بزرگ و معنیدار کشش قيمت مسکن نسبت به دستمزدها ،کشش کوچک و منفی
قيمت مسکن نسبت به نرخهاي بهره واقعی و کشش قيمتی منفی معنیدار مسکن نسبت به ارزش سهام سرمایه در این
مدل ،قابل توجه است.
تهرانی ،عباسزاده و فکري ( )1313در مطالعه اي با عنوان " ارائه مدلی پویا جهت قيمتگذاري معاملات آتی براي
دارایی با سود نقدي معين" با بررسی نتایج حاصل ،در برخی مواقع با استفاده بجا از فرصتهاي آربيتراژي میتوان سودهاي
مناسبی به دست آورد .با بررسی سناریوهاي تعریف شده مشاهده میشود که تغيير قيمت نقدي ،تغيير مقدار نرخ بهره ،تغيير
سررسيد تاثير مستقيمی در روند قيمت گذاري معاملات آتی دارند ،همچنين تغيير سود نقدي ،تغيير نرخ بهره سود و تغيير
سررسيد سود نقدي تاثير معکوسی در روند قيمتگذاري معاملات آتی دارند ،همچنين با استفاده از شبيهسازي هر یک از
این تغييرات ،مشخص میگردد چه فرصتهاي آربيتراژگري با استفاده از استراتژيها به وجود میآید .در نهایت میتوان
گفت که قيمت آتی براي دارایی با سود نقدي معين با توجه به تغييرات سایر عوامل اصلاح شده تا از بروز فرصتهاي
آربيتراژي جلوگيري شود.
جعفري و همکاران ( ) 1311در مطالعهاي با عنوان " مدلسازي پویاي قيمتگذاري سيگارت در صنعت دخانيات
ایران" با بهره گيري از رویکرد پویایی سيستم ،عوامل تاثيرگذار بر روي بازار دخانيات را شناسایی کرده و با تجزیه وتحليل بر
روي اصلیترین متغيرها و پيشبينی روند  15ساله آنها ،راهکارهایی را در راستاي بهبود وضعيت فعلی این صنعت ارائه شده
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است .از این رو با بررسی و با شناخت هدف و در نظر گرفتن عوامل موثر بر روي آن ،روابط موجود بين متغيرها و با استفاده
از علم پویا شناسی سيستم ،مدل مورد نطر تهيه گردید ،پس از آن با پيادهسازي این مدل در نرم افزار ونسيم و آزمون مدل
به مدت  15سال ،تغييرات ناشی از تعامل متغيرها و شناسایی رفتار آنها در دورههاي زمانی مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
در نتيجه با بهبود وضعيت کشاورزي و همچنين استفاده از فناوريهاي جدید توليد ،میتوان کيفيت سيگارتهاي توليد شده
در داخل کشور را بهبود بخشيد که این به افزایش گرایش مصرفکنندگان به سيگارت داخلی و همچنين سوددهی بيشتر
توليدکنندگان میانجامد.
وو و همکاران ( ،)2513در مطالعهاي با عنوان "بررسی مدل پویا و شبيهسازي دادههاي تجزیه و تحليل شده قيمت
مسکن در شنژن" یک مدل پویا جهت فروش مسکن ارائه کردهاست که نتایج آن نشان میدهد که در بلند مدت ،نرخ رشد
قيمت مسکن به طور کلی کمتر از درآمد سرانه قابل تصرف ،سرمایه گذاري توسعه مسکن و نرخ رشد توليد ناخالص داخلی
است و متوسط نرخ رشد سالانه قيمت مسکن نزدیک به درآمد سرانه قابل تصرف است.
ژو و همکاران ( ، )2512در پژوهش خود تحت عنوان "مدل پویا مبتنی بر قيمتگذاري انحصاري پروژههاي بزرگراههاي
خصوصی-دولتی" که نتيجه آزمون نشان میدهد که مدل ارائه شده قابل اعتماد ،دقيق ،و مناسب جهت قيمتگذاري است.
براي غلبه بر عوامل خطر در قيمتگذاري ،از یک مدل تعدیل قيمتگذاري یعنی استدلال مبتنی بر مورد با در نظر گرفتن
عوامل خطر غير ق ابل سنجش ،ارائه شده است اعتقاد بر این است که یک مدل قيمتگذاري منطقی و عملی میتواند یک
شرایط برد برد براي هر دو سرمایهگذار خصوصی و دولتی ایجاد کند.
تعداد مطالعات محدودي وجود دارد که در آن به ترکيب قيمتگذاري واحدهاي مسکونی و پویایی سيستم پرداخته
شده باشد .در بين تحقيقهاي انجام شده از جمله تحقيق وو و همکاران ( ،)2513که خود مرجع بسياري از کارهاي انجام
شده است ،هيچ کدام از تحقيقات ،جهت تعيين سطح قيمت واحدهاي مسکونی بخش خصوصی ،شرکت یا ارگان خاصی،
مدلسازي و یا شبيهسازي انجام نشدهاست ،اما در این مقاله زیر سيستمی اختصاصی جهت تحقق این امر طراحی میشود.
با توجه به مطالعات انجام شده در زمينه تعيين قيمت واحدهاي مسکونی ،مشاهده میشود که برخی از کارهاي انجام
گرفته از روشهاي دیگري استفاده کردهاند؛ مانند مطالعه خليلی و نوبهار ( )1315که در این تحقيق به مانند بسياري دیگر
از تحقيقات در حوزه قيمتگذاري مسکن اقدام به استفاده از مدل هدانيک براي پيشبينی قيمت استفاده کردهاست .این
مدل با دیدگاه اقتصاد خرد و با در نظر گرفتن ویژگیهاي فيزیکی مسکن ،قيمت مسکن را منعکس کننده تمایل به پرداخت
ساکنين به منظور دستيابی به امکانات رفاهی مورد نياز داخل و خارج مسکن در نظر میگيرد و قيمت واحد مسکونی را در
شرایط تعادلی حاصل از تقاطع عرضه و تقاضا محاسبه میکند .اما در این پژوهش پيشبينی قيمت واحدهاي مسکونی با در
نظر گرفتن هر دو دیدگاه اقتصاد خرد و کلان و تمامی عوامل موثر بر قيمت مسکن در شرایط عدم تعادل عرضه و تقاضا
انجام میشود.

روششناسی تحقیق
تحقيق حاضر ،به لحاظ هدف کاربردي است زیرا براي حل یک مشکل خاص که همان بررسی سياستهاي مختلف در
درون سازمان است انجام می شود و نيز به لحاظ روش تحقيق توصيفی از نوع مطالعه موردي میباشد .زیرا بررسی در یک
شرکت ساختمانی که وابسته به موسسه اعتباري است انجام شده است .در تحقيق به روش مطالعه موردي آن دسته از عوامل
کليدي که ممکن است فعاليتی را تحت تأثير قرار دهند؛ شناسایی و سپس وروديها ،محدودیتهاي منابع و خروجیهاي
آن فعاليت مستند میگردد .از طرفی در شبيهسازي که یک مرحله از روش پویاشناسی سيستمها میباشد با دستکاري و
تغيير ورودي فعاليتها سعی میشود تأثير آنها بر خروجی ثبت شود .ترکيب نمودن دو رویکرد مدلسازي پویایی سيستم
(کمی) و مطالعه موردي (کيفی) منجر به ایجاد روش تجربی قوي و مفيدي میگردد که طرحهاي تحقيق کمی از آن بهره
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جستهاند (لایدر کایلندر و سيمونن.)2553 ،
استرمن ( )2555روش پویایاشناسی سيستم را در قالب پنج گام تکرار شونده طبق شکل زیر نشان داده است ( )4که
در ادامه تشریح میگردد.
گام اول:
تعریف دقیق مسئله
(انتخاب مرز سیستم)

گام پنجم:
تدوین و ارزیابی
سیاستها

گام دوم:
فرضیه دینامیکی

گام سوم:
فرمولهكردن
(پیادهسازی در نرمافزار)

گام چهارم:
تست مدل
(شبیهسازی)

شکل شماره  :1گامهای رویکرد مدلسازی پویاشناسی سیستمها (استرمن)2666 ،

گام اول :ساختاردهی به مسئله(تعریف مسأله با تعيين مرز مدل) :مهمترین گام در فرآیند مدل سازي تعریف مسأله
است چراکه این رویکرد مسئله محور میباشد .در واقع ،در این گام باید به طور شفاف ،مسأله مشخص گردد.
گام دوم :توسعۀ فرضيه پویا :پس از مشخص شدن مسأله ،محقق باید اقدام به توسعۀ یک فرضيه که همان حدس اوليه
مدلساز است نماید که به آن فرضيۀ پویا میگویند .این فرضيه از آن جهت پویا ناميده میشود که باید توصيفی از ماهيت
پویاي مسأله در قالب حلقههاي بازخوردي و بصورت درونزا ارائه نماید.
گام سوم :مدلسازي و فرمول کردن :فرمول بندي یک مدل مفهومی ،بينشهاي زیادي را براي محقق ،حتی پيش از
اجراي شبيهسازي به وجود میآورد .این گام به محقق کمک میکند تا مفهومهاي مبهم را تشخيص دهد و درك مناسبی
از کل سيستم به دست آورد .این گام با ترسيم مدلهاي علت و معلولی و نمودار جریان صورت میگيرد.
گام چهارم :اعتبارسنجی مدل و شبيهسازي :در این گام ،آزمونهاي متعددي با هدف ایجاد اطمينان از اعتبار و قابليت
اعتماد مدل صورت میپذیرد .این آزمونها در سه دسته آزمون تست ساختاري ،تست رفتاري و مضامين سياستی قرار دارد.
بعد از معتبر بودن مدل بایستی مدل در حالت پایه شبيهسازي شود.
گام پنجم :تجزیه و تحليل نتایج (سناریوسازي و ارزیابی سياستها) :محقق پس از اطمينان از ساختار و رفتار مدل،
سياستها و یا به عبارتی سناریوهایی را براي بهبود عملکرد مدل طراحی و نتایج به دست آمده از اجراي این سياستها را
تجزیه و تحليل مینماید .این سياستها از درون مدل و فرایند مدلسازي با شناسایی نقاط اهرمی بدست میآیند.

مدلسازی ،بررسی و تحلیل دادهها
در این قسمت ضمن معرفی شرکت مورد بررسی تمامی گامهاي مدلسازي تشریح میگردد .شرکت مورد نظر وابسته
به یکی از موسسات اعتباري در حال فعاليت در زمينه شناسایی و ابتياع املاك مناسب جهت احداث ساختمان با کاربري
مسکونی ،اداري ،تجاري و یا بصورت ترکيبی و مشاوره ،طراحی ،نظارت و اجراي امور عمرانی (اعم از مسکونی ،اداري،
تجاري ،راهسازي و تأسيساتی در داخل یا خارج کشور) و بررسی و شناسایی موقعيتهاي سرمایهگذاري و توليد در داخل و
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خارج از کشور و همچنين انجام خدمات فنی و مهندسی با روشهاي پيمانکاري یا مدیریت پيمان در سرمایهگذاريهاي
مشترك میباشد ،که در نظر دارد با استفاده از راهکارهاي مناسب نسبت قيمتگذاري خود در زمينه ساخت واحدهاي
مسکونی اقدام کند.
مطابق با کومار ( )2550براي جمعآوري درباره یک موقعيت ،شخص ،مسئله ،یا پدیده ،دو رویکرد اصلی (منبع اوليه و
ثانویه) وجود دارد .در منابع ثانویه مانند اسناد و مدارك معمولاً اطلاعات مورد نياز وجود داشته و تنها لازم است که توسط
محقق استخراج گردد .اما در منابع اوليه ،دادههاي مورد نياز از طریق مشاهده و مصاحبه و پرسشنامه جمعآوري میگردد
از جهت مکانی دادهها را میتوان به شيوههاي مختلف ،در محيط طبيعی که در آن پدیدهها به صورت طبيعی رخ میدهند
یا در محيطهاي آزمایشگاهی که در آنجا متغيرها کنترل و دستکاري میشوند یا در منازل پاسخدهندگان ،خيابانها و یا
گردشگاهها گردآوري کرد (دانایی فرد و همکاران.)1315 ،
براي طراحی مدل شبيهسازي شده و اعتبارسنجی آن از دادههاي مربوط به سال ( 1315از ابتداي فروردین تا انتهاي
اسفند)  1310استفاده شدهاست .اطلاعات مربوط به بخش اقتصاد کلان مدل از جمله ميزان توليد ناخالص داخلی ،نرخ رشد
جمعيت ،نرخ خانوارهاي بدون مسکن و سایر متغيرهاي مربوطه از دادههاي سایت مرکز آمار ایران و بانک مرکزي استخراج
گردید و اطلاعات مربوط به قسمت مطالعه موردي مدل از صورت حسابهاي مالی موسسه اعتباري و شرکت مورد نظر اخذ
و استخراج شده است.
در ادامه این قسمت تمامی گامهاي مدلسازي پویاشناسی سيستمها را انجام داده تا به نتایج حاصل از مدلسازي
برسيم.
 .1تعریف مسئله
تعيين و برآورد قيمت مسکن در مناطق شهري از اهميت زیادي براي برنامهریزان و تصميمگيران برخوردار است ،این
برآورد به ویژه اگر بتواند سهم عوامل تاثيرگذار در ارزش املاك را به خوبی منعکس نماید ،میتواند در برنامهریزي و
تصميمگيري در بسياري از سياستهاي شهري و منطقه اي مورد استفاده قرارگيرد و همچنين شرایط کسب سود بنگاه را
در صورت اتخاذ سياست مناسب در قيمتگذاري ایجاد کند (اکبري ،عماد زاده ،رضوي.)1333 ،
به دليل کنترل قيمت ها در بازار کالا و سرکوب مالی در بازار پول و به دليل دخالت کمتر دولت در بازار مسکن ،این
بازار به صورت عمومی همواره محل مناسبی براي سرمایهگذاري و پسانداز فعالان اقتصادي بوده است ،به همين دليل
شرکتهاي فراوانی پا به عرصه سرمایهگذاري در بازار مسکن گذاشتهاند .سودآوري بخش مسکن طی سالهاي گذشته و
پيگيري سياستهاي سرکوب مالی در بخش بانکی ،سبب شدهاست تا سودآوري بانکها و موسسات مالی و اعتباري از محل
درآمدهاي غيرعملياتی و غير واسطهگري مالی از قبيل فعاليت در بخش ساختمانی ،صنعت و بازرگانی تامين شود .از اینرو
بانکها و موسسات مالی و اعتباري اقدام به تاسيس شرکتهایی جهت انجام این فعاليتها کردهاند و میتوانند تامينکننده
مالی خوبی براي سرمایه گذاري در بخش عمران و ساختمانی باشند که با تزریق به موقع منابع باعث پيشرفت و کيفيت
مناسب در بخش ساختمانی شوند و از سوي دیگر با توجه به شرایط موجود ،فعاليت در این بخش میتواند یک منبع
سودآوري براي بانک ها و موسسات مالی و اعتباري باشد تا با کسب سود از طریق فروش این پروژهها بتوانند منابع مالی
خود را افزایش دهند و در نتيجه با تکرار این روند یک حلقه ارتباطی بين شرکتهاي عمرانی و بانکها یا موسسات مالی و
اعتباري ایجاد میشود (موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزي.)1313 ،
رویکرد پویاشناسی سيستمها هر چند به پدیدهها بصورت سيستمی و درونزا نگاه میکند ولی مسئله درون یک سيستم
را مدل میکند نه کل سيستم .بعبارت دیگر رویکرد پویاشناسی سيستمها مسئلهمحور است .از آنجا که مسائل مورد بررسی
در این رویکرد مسائل پيچيده پویا هستند از ابزار نمودارهاي رفتار در طول زمان (الگوي مرجع) براي نمایش مسائل استفاده
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میشود .این نمودار رفتار متغيرهاي نشان دهنده مسئله را در طول بازه زمانی مورد بررسی نمایش میدهد.
 .2تدوین فرضیه دینامیکی

نمودار شماره  :1رشد قیمت مسکن

همچنان که در نمودار شماره  1مشاهده میشود در بين سالهاي  1331الی  1311به دليل کنترل قيمتها در بازار
کالا و سرکوب مالی در بازار پول و به دليل دخالت کمتر دولت در بازار مسکن سبب شد تا سودآوري بانکها و موسسات
مالی و اعتباري از محل درآمدهاي غير عملياتی و غير واسطهگري مالی از قبيل فعاليت در بخش مسکن انجام شود .طی
این سالها رشد قيمت یک متر مربع زمين و قيمت یک متر مربع آپارتمان نسبت به شاخص قيمت مصرف کننده چند
برابر شده است که این خود گویاي چرایی جذابيت بخش مسکن میباشد و به واسطه این جذابيت ،بانکها و موسسات
منابع زیادي روانه این بازار کردهاند و زمينه ساز افزایش ميزان عرضه واحدهاي مسکونی بودهاند و از طرفی فروش این
واحدهاي مسکونی ساخته شده موجب افزایش منابع مالی این بانکها و موسسات شده است .در فاصله این سالها ميزان
سرمایهگذاري واقعی سالانه بخش خصوصی در فعاليتهاي ساختمانی نسبت به سرمایهگذاري سالانه کل کشور رشد
چشمگيري داشته است که این افزایش سرمایه گذاري در بخش مسکن موجب افزایش تقاضا جهت خرید زمين براي ساخت
این واحدهاي مسکونی ،تأثير خود را بر قيمت زمين ها نيز گذاشته است که با افزایش ميزان سرمایه گذاري در این بخش
قيمت زمين نيز رشد چشمگيري داشته است.
طی سالهاي  1311و  1312بطور خاص با افزایش درآمدهاي نفتی دولت و به تبع آن وقوع بيماري هلندي ،از یکسو
سرمایهگذاري در بخش مسکن و از سوي دیگر با افزایش حجم نقدینگی و افزایش درآمد خانوار تقاضاي مسکن بطور
چشمگيري شدت پيدا کرد که همانطور که در شکل  2مشاهده میشود این امر منجر به افزایش قيمت مسکن و ایجاد یک
حباب قيمتی طی این سالها شده است.
از سالهاي  1312به بعد و با ورود اقتصاد به دوران رکود و کاهش ميزان توليد ناخالص داخلی ،و همچنين به دليل
سرمایهگذاري فراوان صورت گرفته در سالهاي قبل ،تمایل فعالان اقتصادي براي ورود به این بخش کاهش پيدا کرده است
که منفی بودن رشد تعداد پروانههاي ساختمانی صادرشده در مناطق شهري طی این سالها گویاي این امر است .در
شرایط حاضر از سمت عرضه مسکن این بخش با مشکل جدي ساخت و ساز بيش از اندازه و همچنين خانههاي خالی
فروش نرفته مواجه شدهاست .از سمت تقاضا نيز به دليل کاهش قدرت خرید خانوار و همچنين کاهش درآمد ناشی از
رکود اقتصادي ،به نظر میرسد با سرمایهگذاري مازاد ایجادشده در بخش مسکن ،تقاضاي فعلی پوشش دهنده عرضه
موجود نباشد و در نتيجه بخش مسکن با مشکل جدي مازاد عرضه مواجه است و ميزان رشد قيمت کاهش چشمگيري
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داشته است.
با توجه به این که بازار مسکن طی چند سال اخير در رکود به سر میبرد و در طی این سالها با فراز و نشيبهاي
زیادي روبرو بوده است لزوم اینکه شرکت هاي سازنده واحدهاي مسکونی با ساز و کارهاي مناسب با شرایط ،اقدام به
قيمتگذاري این واحدها کنند بيش از پيش به چشم میخورد .ویژگیهاي بازار مسکن و متغيرهاي فراوانی که بر روي
قيمت مسکن تاثيرگذار هستند فرآیند قيمت گذاري را براي کارشناسان مربوطه سخت کرده است ،از یک سو روشهاي
متفاوت موجود در قيمتگذاري و از سوي دیگر در نظر گرفتن شرایط شرکتهاي سازنده واحدهاي مسکونی وابسته به
بانکها و موسسات مالی و اعتباري در قيمتگذاري ،کارشنا سان این زمينه را ملزم به استفاده از ساز و کارهایی میکنند
که با در نظر گرفتن تمامی این شرایط اقدام به تعيين سطح قيمت کنند.
از این رو ،در این مقاله تعيين سطح قيمت واحدهاي مسکونی ساخته شده و در حال ساخت شرکت مورد نظر ،به
عنوان یک شرکت ساختمانی وابسته به موسسات اعتباري ،مورد مطالعه قرار داده میشود و با توجه به این که شرکت در
حال حاضر به علت نوسانات و تغييرات در ميزان عرضه ،تقاضا و شرایط رکود در بازار مسکن ،در بخش قيمتگذاري دچار
مشکل شده است ،اقدام به توسعه مدلی جهت قيمتگذاري این واحدها در شرایط تعامل منابع مالی مؤسسه اعتباري،
شرکت سازنده واحدهاي مسکونی و همچنين پویاییهاي ناشی از جمعيت ،درآمد خانوار ،قيمت زمين و سایر عوامل
تأثيرگذار ،تا مدلی مناسب جهت تعيين سطح قيمت و کسب سود این فعالان اقتصادي طراحی شود.
 .3تدوین مدل
در قسمت تدوین مدل ابتدا نمودار علت و معلولی مسئله ترسيم و حلقه به حلقه تشریح میگردد و سپس نمودار
جریان و متغيرهاي حالت و نرخ و همچنين فرمولهاي مرتبط تبيين میگردد.
همه سيستمهاي پویا صرف نظر از ميزان پيچيدگی از تعدادي حلقه مثبت و منفی تشکيل شدهاند که رفتار سيستم
حاصل برآیند حلقههاست .نمودار علی ـ حلقوي ابزاري مهم و انعطافپذیر براي نشان دادن ساختار بازخوردي سيستمهاست.
نمودارهاي علی نگاشتهایی هستند که روابط علت و معلولی بين متغيرها را با فلشهایی از علت به معلول نشان میدهند.
در حقيقت یک نمودار علی از تعدادي متغير تشکيل شده است که به وسيلهي پيکانهایی که نشاندهندهي تأثير علی
بين متغيرها هستند به هم متصل شدهاند .هر رابطه علی یا داراي رابطه مثبت یا منفی که نشاندهندهي نحوه تغيير متغير
وابسته در هنگام تغيير متغير مستقل است .یک رابطه مثبت به این معناست که اگر علت افزایش یابد ،معلول به ميزانی
بيش از آنچه در غير این صورت میبود ،افزایش می یابد و اگر علت کاهش یابد معلول نيز به ميزانی کمتر از آنچه در غير
این صورت میبود کاهش خواهد یافت (استرمن .)1333 ،نمودار علی حلقوي براي ارزیابی تعيين سطح قيمت واحدهاي
مسکونی به صورت زیر میباشد:
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شکل شماره  :2نمودار علی-حلقوی

حلقه :R1افزایش سطح توليد ناخالص داخلی منجر به افزایش سرانه درآمد خانوار میگردد که به موجب این امر قدرت
خرید خانوار افزایش یا نسبت قيمت واحدهاي مسکونی به درآمد خانوار کاهش مییابد لذا افزایش قدرت خرید تقاضاي این
خانوار را جهت خرید واحدهاي مسکونی افزایش میدهد که منجر به افزایش ميزان فروش این واحدها میگردد و همچنين
ارزش افزوده بخش مسکن و نرخ رشد اقتصادي و درنهایت افزایش سطح توليد ناخالص داخلی را به دنبال دارد.
حلقه  :R2افزایش ميزان تقاضاي خانوار جهت خرید واحدهاي مسکونی منجر به افزایش فروش این واحدها میگردد
لذا این امر از ميزان تعداد واحدهاي مسکونی خالی میکاهد و عرضه این واحدها را افزایش میدهد در نتيجه منجر به افزایش
نسبت عرضه به تقاضا واحدهاي مسکونی می گردد که با توجه به ایجاد مازاد عرضه قيمت کاهش و قدرت خرید افزایش
مییابد که این امر نشان دهنده افزایش یافتن سطح تقاضا میباشد.
حلقه  :R3افزایش سطح تقاضاي خرید واحدهاي مسکونی منجر به کاهش تعداد واحدهاي خالی و افزایش عرضه این
واحدها می گردد که این امر ميزان نسبت عرضه به تقاضا را افزایش و با توجه به ایجاد مازاد عرضه ،قيمت کاهش و قدرت
خرید افزایش مییابد که افزایش سطح تقاضاي خرید واحدهاي مسکونی را به دنبال دارد.
حلقه  : R4افزایش سطح توليد ناخالص داخلی ميزان سرمایه گذاري در بخش مسکن را تحت تاثير خود قرار میدهد
و منجر به افزایش ميزان ساخت و ساز واحدهاي مسکونی میگردد بنابراین ميزان ساخت و فروش نيز افزایش مییابد و در
نتيجه افزایش ارزش افزوده بخش مسکن و رشد اقتصادي که منتج به افزایش سطح توليد ناخالص داخلی میگردد.
حلقه  : R5افزایش ميزان فروش واحدهاي مسکونی ميزان عرضه و نسبت عرضه به تقاضا این واحدها را افزایش میدهد
که این امر از طرفی منجر به ایجاد مازاد عرضه میگردد که با اتفاق افتادن این روند قيمت کاهش و قدرت خرید واحدهاي
مسکونی افزایش میگردد در نتجه تقاضا براي خرید این واحد و ميزان فروش آن نيز افزایش خواهند یافت.
حلقه  : R6افزایش ميزان فروش واحدهاي مسکونی در بخش خصوصی منجر به افزایش سود حاصل از فروش این

066

SYSTEMDYNAMIC02_039

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109

واحدها میش ود که این امر منجر به بالا رفتن سطح سرمایه موسسات اعتباري حامی در بخش خصوصی میگردد ،لذا با
توجه به افزایش سطح سرمایه این موسسات ،ميزان حمایت مالی در بخش مسکن افزایش خواهد یافت و ميزان سرمایه
گذاري و ساخت و ساز واحدهاي مسکونی بيشتر خواهد شد و در نتيجه ميزان فروش این واحدها نيز افزایش مییابد.
حلقه  :R7افزایش سطح توليد ناخالص داخلی منجر به افزایش ميزان رشد اقتصادي میگردد که این افزایش خود نيز
باعث بالا رفتن سطح توليد ناخالص داخلی میشود.
حلقه  :B1افزایش ميزان تقاضا جهت خرید واحدهاي مسکونی مقدار نسبت عرضه به تقاضا این واحدها را کاهش
میدهد و منجر به ایجاد مازاد تقاضا می شود که این امر افزایش قيمت را به دنبال خواهد داشت و در نتيجه کاهش قدرت
خرید خانوار و کاهش تقاضا را ایجاد میکند.
حلقه  :B2افزایش سطح توليد ناخالص داخلی ميزان سرمایهگذاري در بخش مسکن را تحت تاثير قرار میدهد و مقدار
آن را افزایش میدهد لذا با بالا رفتن مقدار سرمایهگذاري در این بخش قيمت زمين ،هزینه ساخت و قيمت واحدهاي مسکونی
را افزایش خواهد داد و در نتيجه این افزایش ،قدرت خرید نيز کاهش خواهد یافت و تقاضا جهت خرید واحدهاي مسکونی و
ميزان فروش این واحدها کاهش می یابد و در نتيجه کاهش ارزش افزوده بخش مسکن و رشد اقتصادي را به دنبال خواهد
داشت که این امر سطح توليد ناخالص داخلی را کاهش میدهد.
حلقه  : B3افزایش عرضه واحدهاي مسکونی ميزان تعداد واحدهاي خالی را افزایش میدهد و متقابلا با افزایش این
واحدهاي خالی ميزان عرضه کاهش خواهد یافت.
در این بخش نمودار انباشت و جریان مدل بر اساس نمودار علی و حلقوي که در بخش قبل توضيح داده شد ،ترسيم
می شود .براي این منظور مدل به دو زیر سيستم تقسيم شده است تا درك بهتري از مدل انباشت و جریان ترسيم شده
حاصل گردد.
همانطور که در نمودار انباشت و جریان ترسيم شده در شکل شماره  3دیده میشود ،در این زیر سيستم متغيرهاي
کلان اقتصادي با تاثيرپذیري از یکدیگر از یکسو ميزان عرضه واحدهاي مسکونی و از سوي دیگر تقاضاي این واحدها را تغيير
میدهند که در نهایت با توجه به ميزان نسبت عرضه به تقاضا واحدهاي مسکونی قيمت در هر دوره تغيير میپذیرد.
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بخش مسکن

جمع رشد
قیمت واحدهای
مسکونی
رشد قیمت زمین

تقاضا واحدهای
مسکونی
نرخ مالیات
تقاضا واحدهای
تقاضا واحدهای نسبت عرضه به
مسکونی در هر دوره
برطرف
مسکونی
تقاضا واحد
شده
مسکونی
واحدهای
قیمت واحدهای<
مسکونی
>مسکونی
فروخته شده
واحدهای مسکونی
ساخته شده
واحدهای مسکونی
><Time
تامین شده
نرخ واحدهای
مسکونی خالی

><Time

ساخت و ساز
واحدهای
مسکونی

><Time

واحدهای مسکونی
عرضه شده در هر
دوره

شکل شماره  :3نمودار انباشت و جریان زیر سیستم اول

نمودار انباشت و جریان ترسيم شده در شکل شماره  4مربوط به تعيين قيمت واحدهاي مسکونی بخش خصوصی
میباشد که در این زیرسيستم با افزایش سود شرکت ،سطح سرمایه موسسه اعتباري افزایش مییابد و با توجه به این افزایش
ميزان حمایت هاي این موسسه از شرکت مربوطه جهت ساخت واحدهاي مسکونی نيز افزایش خواهد یافت و از سوي دیگر
با تاثيرپذیري ميزان تقاضا ،سطح فروش واحدهاي مسکونی مربوط به این بخش خصوصی در هردوره تغيير خواهد کرد.
نرخ تغییر
قیمت

هزینه ساخت<
واحدهای
>مسکونی

نرخ تقاضا
قیمت واحدهای
مسکونی بخش
قیمت واحدهای<
خصوصی
>مسکونی

تقاضا واحدهای
مسکونی بخش
خصوصی

تقاضا واحدهای<
>مسکونی

تاثیر عوامل بازار
رقابتی
فروش شركت

سود شركت بخش

رشد فروش

خصوصی
واحدهای مسکونی
واحدهای مسکونی عرضه شده بخش واحدهای مسکونی
خصوصی
قیمت معیار<
تامین شده بخش
عرضه شده بخش
>زمین
خصوصی
خصوصی در هر دوره
سرمایه موسسه اعتباری
حمایت مالی موسسه
اعتباری

شکل شماره  :4نمودار انباشت و جریان زیر سیستم دوم

در شکل شماره  0زیر سيستمهاي تشریح شده در بالا بهصورت یکپارچه ارائه شده است.
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><Time

تولید ناخالص داخلی
><Time

سرانه درآمد خالص

><Time

><Time

نرخ رشد
طبیعی جمعیت

><Time

><Time

نسبت خانوار بدون
مسکن

رشد جمعیت

جمعیت كل

تعداد خانوار بدون
شاخص خانوار
بدون مسکن

مسکن
میانگین<
>تعداد خانوار
نرخ تغییر
قیمت

هزینه ساخت<
واحدهای
>مسکونی

تعداد خانوار
بدون مسکن در
سال پایه

قیمت واحدهای
مسکونی بخش
قیمت واحدهای<
خصوصی
>مسکونی

میانگین
تعداد خانوار

نسبت قیمت
واحد مسکونی
به درآمد

قیمت واحدهای
مسکونی

رشد قیمت
واحدهای مسکونی

فروش شركت

در بخش مسکن
><Time

قیمت معیار
زمین
نسبت توسعه و
سرمایهگذاری در
بخش مسکن

جمع رشد
قیمت واحدهای
مسکونی
رشد قیمت زمین

تقاضا واحدهای
مسکونی
نرخ مالیات
تقاضا واحدهای
تقاضا واحدهای نسبت عرضه به
مسکونی در هر دوره
مسکونی برطرف
تقاضا واحد
شده
مسکونی
نرخ تقاضا
واحدهای
قیمت واحدهای<
مسکونی
>مسکونی
فروخته شده

تاثیر عوامل بازار
رقابتی

سود شركت بخش

درآمد خانوار

هزینه ساخت
واحدهای
نرخ رشد هزینه
مسکونی ساخت واحدهای
مسکونی

توسعه و سرمایه گذاری

تقاضا واحدهای
واحدهای مسکونی
مسکونی بخش
ساخته شده
واحدهای مسکونی
خصوصی
><Time
تامین شده
تقاضا واحدهای<
نرخ واحدهای
>مسکونی
مسکونی خالی

><Time
><Time

واحدهای مسکونی
عرضه شده در هر
دوره

رشد فروش

خصوصی
واحدهای مسکونی
واحدهای مسکونی عرضه شده بخش واحدهای مسکونی
خصوصی
قیمت معیار<
تامین شده بخش
عرضه شده بخش
>زمین
خصوصی
خصوصی در هر دوره
سرمایه موسسه اعتباری
حمایت مالی موسسه
اعتباری

شکل شماره  :8نمودار انباشت و جریان یکپارچه
جدول شماره  :1نام متغیرها
نام متغیر

نام متغبر

توسعه و سرمایهگذاري در بخش مسکن ،ساخت و ساز واحدهاي مسکونی ،رشد قيمت
زمين ،مجموع رشد قيمت عوامل ،درآمد خانوار ،سرانه درآمد ،نسبت قيمت واحدهاي مسکونی
به درآمد خانوار ،خانوارهاي بدون مسکن ،شاخص تعداد خانوار بدون مسکن ،فروش واحدهاي
مسکونی ،نسبت عرضه به تقاضا واحدهاي مسکونی ،قيمت واحدهاي مسکونی بخش خصوصی،
تاثير قيمت بازار رقابتی ،سود شرکتهاي بخش خصوصی ،سرمایه موسسه اعتباري ،حمایت
مالی موسسه اعتباري ،تقاضا واحدهاي مسکونی بخش خصوصی

کمکی

توليد ناخالص داخلی ،هزینه ساخت واحدهاي مسکونی ،نرخ رشد هزینه ساخت واحدهاي
مسکونی ،قيمت زمين ،نسبت توسعه و سرمایه گذاري در بخش مسکن ،نرخ ماليات ،ميانگين
تعداد نفرات خانوار ،نرخ رشد طبيعی جمعيت ،نسبت خانوار بدون مسکن ،تعداد خانوار در سال
پایه ،نرخ واحدهاي مسکونی

برونزا

قيمت واحدهاي مسکونی ،جمعيت کل ،تقاضا واحدهاي مسکونی ،عرضه واحدهاي
مسکونی ،عرضه واحدهاي مسکونی بخش خصوصی ،فروش واحدهاي مسکونی بخش خصوصی،

سطح

رشد جمعيت ،رشد قيمت واحدهاي مسکونی ،تقاضا جدید واحدهاي مسکونی ،تقاضا تحقق

نرخ

016
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نام متغبر

نام متغیر

یافته واحدهاي مسکونی ،عرضه جدید واحدهاي مسکونی ،عرضه تحقق یافته واحدهاي
مسکونی ،عرضه جدید واحدهاي مسکونی بخش خصوصی ،عرضه تحقق یافته واحدهاي
مسکونی بخش خصوصی ،رشد فروش

 .4تست مدل
تست مدل بدنبال اعتماد به مدل و نتایج آن و رسيدن به درك عميق تر میباشد .اعتبارسنجی مدل به سه قسمت
اعتبارسنجی رفتاري ،ساختاري و مضامين سياستی تقسيم میشود .اعتبار ساختاري مدل بر اعتبار رفتاري آن اولویت دارد
و تنها زمانی که ساختار مدل داراي اعتبار است ،میتوان اعتبار رفتار مدل را مورد بررسی قرار داد.
ما در اینجا با استفاده از تستهاي سازگاري ابعادي (تست ساختاري) ،تحليل حساسيت و تست بازتوليد رفتار (تست
رفتاري) به اعتبارسنجی مدل پرداخته ایم.
تست سازگاري ابعادي :در این تست با استفاده از گزینه  Unit Checkموجود در نرم افزار شبيهسازي ونسيم به
تست واحدها پرداخته شد که همه ي واحدهاي دو طرف معادلات ریاضی مدل یکسان و صحيح بودند .همچنين با استفاده از
گزینه  Check Modelاز لحاظ ساختاري مدل توسط نرم افزار تایيد گردید.
تست تحليل حساسيت :یکی دیگر از روشهاي اعتبارسنجی ساختاري استفاده از تحليل حساسيت میباشد .بدین
منظور با تغيير پارامترهاي مختلف مدل اعتبار مدل ساخته شده بررسی شد .این تحليل حساسيت در جدول شماره 2
مشاهده میشود.
جدول شماره  :2نتایج تست تحلیل حساسیت
علت

متغیرهای واسط

متغیر

اقدام

توليد ناخالص داخلی

افزایش

بدون متغير واسط

توليد ناخالص داخلی

افزایش

سرانه درآمد

توليد ناخالص داخلی

افزایش

توليد ناخالص داخلی

افزایش

قيمت واحدهاي مسکونی شرکت

افزایش

سرانه درآمد ،درآمد خانوار ،قيمت واحدهاي
مسکونی
سرانه درآمد ،درآمد خانوار ،قدرت خرید ،قيمت
واحدهاي مسکونی
هزینه ساخت و ساز ،قيمت زمين

معلول
متغیر

انتظار محقق

نتیجه

سرانه درآمد

افزایش

افزایش

درآمد خانوار

افزایش

افزایش

قدرت خرید

افزایش

افزایش

تقاضا

افزایش

افزایش

سود شرکت

افزایش

افزایش

تست بازتوليد رفتار :براي انجام این تست رفتار متغيرهاي مدل با الگو هاي رفتاري که با استفاده از داده هاي واقعی
به دست آمده است آزمون می شود .این تست به دو روش انجام می شود.
الف) مقایسه رفتار متغيرهاي مدل با واقعيت توسط مشاهده شکل نمودارها در دوره زمانی یکسان :
در زمينه آزمونهاي رفتاري با توجه به اجراي مدل در بازه بين سالهاي  1315الی  1310و منطبق بودن رفتار قيمت
هر مترمربع واحدهاي مسکونی با رفرنس مدهاي موجود و نظر خبرگان در رابطه با رفتار قيمت هر مترمربع واحد مسکونی
میتوان اعتبار مدل را از نظر رفتاري مورد تایيد قرار داد.
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نمودار شماره  :2قیمت مسکن

همانطور که در نمودار شماره  2مشاهده میشود قيمت هر مترمربع واحد مسکونی طی سالهاي  1311تا 1312رشد
چشمگيري داشته و بعد از سال  1313به علت ایجاد رکود و سایر عوامل تاثيرگذار قيمت کاهش یافته است.
ب) مقایسه رفتار متغيرهاي مدل با واقعيت توسط روش هاي آماري:
در این روش از دو آماره ميزان همبستگی ( )rو همچنين ميانگين مربعات خطا ( )MSEبه منظور ارزیابی توانایی
مدل در بازتوليد رفتار استفاده می شود .در روش تعيين ميزان همبستگی از جذر ضریب تعيين (  )𝑟 2براي تعييت  rاستفاده
شده که بيانگر درصدي از تغي يرات متغير واقعی است که توسط متغير شبيه سازي شده قابل بيان و تعيين بوده است.
با توجه به اهميت خطا در پيش بينی ،شناخت منابع خطا و کاهش آن می تواند در افزایش اعتماد به نتایج الگو بسيار
موثر باشد .تيل ( )1111ریشه هاي خطا را ناشی از سه عامل می داند.1 :خطا مبنا :زمانی که خروجی هاي الگو با داده ها با
هم سنخيت نداشته باشند که به آن خظا سيستماتيک می گویند .2 .خطاي انحراف :زمانی که واریانس هاي داده هاي واقعی
و شبيه سازي با هم تفاوت زیادي داشته باشند و  .3خطا نابرابري کوواریانس ها :زمانی که نتایج الگو و دادها با هم همبستگی
نداشته باشند که در اصطلاح ،خطاي غير سيستماتيک ناميده می شود .براي محاسبه ریشه هاي خطا از رابطه زیر استفاده
می شود:
()1

𝑈𝑚 + 𝑈 𝑠 + 𝑈𝑐 = 1

در حالت بهينه ،هر چه ميزان خطاي سيستماتيک و غير سيستماتيک کمتر شود ،به مفهوم صحت عملکرد الگو شبيه
سازي است.
2

()2

𝑛

̅̅̅̅ 𝑟 2 = ((1/𝑛 ∑(𝑆𝑡 𝐴𝑡 ) −
) 𝐴𝑆 𝑆𝑆𝑆𝐴) /
𝑡=1

که در آن:
𝑡𝑆 = داده شبيه سازي شده
𝑡𝐴 = داده واقعی
𝑆𝑆 = انحراف معيار داده هاي شبيه سازي شده

𝐴𝑆 = انحراف معيار داده هاي واقعی
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همچنين در تعيين ميانگين مربعات خطا ( )MSEاز فرمول زیر استفاده شده است:
2

()3

𝑛

) 𝑡𝐴 𝑀𝑆𝐸 = 1/𝑛 ∑(𝑆𝑡 −
𝑡=1

اما آنچه در مورد ميانگين مربعات خطا اهميت دارد استفاده از فرمول تيل براي تجزیه خطا به سه بخش زیر است که
با استفاده از این فرمول آماره هاي تيل تعيين می شوند:
()4
𝐸𝑆𝑀𝑈 𝑀 = (𝑆̅ − 𝐴̅)2 /
بيانگر انحراف ميانگين مدل شبيه سازي شده از مدل واقعی است .در واقع در حالتی که این آماره برابر یک و دو آمار
دیگر صفر است یکی از نمودارها بالاتر از دیگري قراردارد.

𝐸𝑆𝑀𝑈 𝑆 = (𝑆𝑆 − 𝑆𝐴 )2 /

()0

بيانگر اختلاف واریانس ها است و اختلاف پراکندگی دو نمودار مشخص می کند.

𝐸𝑆𝑀𝑈 𝐶 = 2(1 − 𝑟)𝑆𝑆 𝑆𝐴 /

()1

بيانگر انحراف کوواریانس ها می باشد و در حالتی که این آماره برابر یک و دو آماره دیگر صفر باشند نمودارها داراي
ميانگين ها و پراکندگی هاي یکسان بوده اما اختلاف فاز بين آنها وجود دارد.
جدول شماره  : 3تحلیل آماری مقادیر واقعی و مقادیر شبیه سازی نرخ رشد قیمت واحدهای مسکونی
n
1
Uc
5403

Sa
5442
Us
5420

Ss
5401
Um
5413

Average A
1413
MSE
5453

Average S
1431
r
5415

همانطور که تحليل آماري بالا نشان می دهدمدل شبيه سازي شده  15%تغييرات نمودار اصلی را پوشش می دهد.
بخش دیگري که در جدول بالا جلب توجه می کند مقدار کم سرجمع اختلاف ميانگن ها در دو نمودار است که نشان دهنده
دقت مناسب مدل در این بخش است .البته باید توجه داشت که این اعداد ميانگينی از رفتار نمودارها در کل دوره هستند
و در مقاطع زمان ی ،خطا شاید به گونه دیگري باشد .در کل به نظر می رسد نمودار واقعی را بازسازي نماید.
این خروجی درباره سایر نرخ ها نيز صادق بوده و همخوانی روند ها تا حد مورد قبولی قابل مشاهده می باشد.
 .8شبیهسازی و بررسی سناریوها بر روی مدل
در این قسمت به شبيهسازي مدل با توجه به سناریوها و نقاط اهرمی میپردازیم .سه سياست تحت دو سناریو براي
 15سال آینده جهت تعيين سطح قيمت واحدهاي مسکونی به شرح زیر با توجه به نظر کارشناسان و مدیران شرکت وجود
دارد:
سياست اول قيمت شرکت برابر قيمت بازار در شرایط رکود اقتصادي
سياست دوم قيمت شرکت  %05بالاتر از قيمت بازار در شرایط رکود اقتصادي
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سياست سوم قيمت شرکت  %05پایينتر از قيمت بازار در شرایط رکود اقتصادي
سياست چهارم قيمت شرکت برابر قيمت بازار در شرایط رونق اقتصادي
سياست پنجم قيمت شرکت  %05بالاتر از قيمت بازار در شرایط رونق
سياست ششم قيمت شرکت  %05پایينتر از قيمت بازار در شرایط رونق اقتصادي
رونق و رکود اقتصاد زمانی اتفاق میافتد که ميزان توليد ناخالص داخلی تغيير میکند ،لذا براي ایجاد رکود اقتصادي
نرخ رشد توليد ناخالص داخلی در هر دوره کاهش مییابد و در شرایط رونق اقتصادي نرخ رشد توليد ناخالص داخلی در هر
دوره افزایش مییابد.
در مدل شبيهسازي شده براي ایجاد شرایط رکود ،ادامه روند رکود سالهاي  1314و  1310جهت پيشبينی ده سال
آینده و براي ایجاد رونق اقتصادي متوسط نرخ رشد توليد ناخالص داخلی در سالهاي رونق اقتصادي در کشور در نظر
گرفتهشده است.
براي انتخاب بهترین سياست در حالت رونق و رکود اقتصادي مهمترین شاخص سود شرکت سازنده واحدهاي مسکونی
میباشد زیرا در صورتی که شرکت زیانده باشد ادامه ساخت و ساز واحدهاي مسکونی متوقف میشود و شرکت دیگر اقدام
به فعاليت نخواهد کرد لذا در حالت رکود و رونق اقتصادي انتخاب سياستی که بيشترین مقدار سوددهی را براي شرکت
دارد مناسبترین انتخاب میباشد که در هر دو حالت رونق و رکود تعيين قيمت واحدهاي مسکونی  %05بيشتر از قيمت
بازار سود بيشتري را براي شرکت به همرا دارد.
Company's profit
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نتیجهگیری و پیشنهادات
با توجه به اینکه بخش مسکن سهم بسياري زیادي در سرمایهگذاري کشور دارد و از نوسانات زیادي برخوردار بوده
است لذا زیانهاي گسترده بنگاههاي توليدکننده مسکن را به یکی از چالشهاي اساسی اقتصاد کشور تبدیل کردهاست که
این نوسانات ،لزوم اجراي سازوکاري پویا جهت تعيين قيمت واحدهاي مسکونی را ایجاد میکند .تعداد مطالعات محدودي
وجود دارد که در آن به ترکيب قيمتگذاري واحدهاي مسکونی و پویایی سيستم پرداخته شده باشد .در این مقاله پيشبينی
قيمت واحدهاي مسکونی با در نظر گرفتن دیدگاه اقتصاد خرد و کلان و تمامی عوامل موثر بر قيمت مسکن در شرایط عدم
تعادل عرضه و تقاضا انجام میشود .مدل این مقاله توسط نرمافزار  Vensimبراي  10دوره شبيهسازي شد سياستهاي
مختلفی را میتوان براي مدل تعریف کرد که در واقع نتایج این سياستها را میتوان پيشبينی از آینده قلمداد نمود .براي
این منظور در این مقاله سه سياست تحت دو سناریو براي تعيين سطح قيمت واحدهاي مسکونی شرکت مورد بررسی قرار
گرفت .با اجراي سه سياست ،قيمت واحدهاي مسکونی شرکت برابر قيمت بازار 05 ،درصد بيشتر و 05درصد کمتر از قيمت
بازار تحت دو سناریو رونق و رکود اقتصادي ،سياست افزایش  05درصدي قيمت در هر دو حالت به عنوان سياست برتر
انتخاب شد .با انجام این سياستها در شرایط رونق اقتصادي که در نتيجه رشد فزاینده ميزان توليد ناخالص داخلی و رکود
اقتصادي که ناشی از کاهش رشد توليد ناخالص داخلی می باشد ميزان سود شرکت و سایر متغيرها تحت تاثير قرار گرفتند
که در این بين ،ميزان سود شرکت به عنوان شاخص مالی و شاخص اصلی تصميمگيري در این زمينه در دو شرایط رونق و
رکود با افزایش قيمت افزایش می یابد هر چند که درحالت رونق اقتصادي با افزایش قيمت واحدهاي مسکونی شرکت ميزان
فروش واحدهاي مسکونی به علت کاهش ميزان تقاضا ناشی از رقابتی بودن بازار مسکن ،کاهش مییابد اما ميزان افزایش
قيمت و در نتيجه افزایش سود شرکت بر مقدار فروش غلبه کرده و سود شرکت را بصورت چشمگيري افزایش میدهد.
پيشنهاد میشود توليد ناخالص داخلی کشور بهعنوان متغير درونزا در نظر گرفته شود و بهصورت یک زیر سيستم
تمامی موارد تاثيرگذار بر روي آن در مدل اعمال شود .این امر علیرغم افزایش چشمگير متغيرها و افزایش پيچيدگی مدل
ميزان پویایی مدل را افزایش میدهد ،در صورت درونزا در نظر گرفتن متغير توليد ناخالص داخلی پيشنهاد میشود ارتباط
بين متغيرهاي ارزش افزوده بخش مسکن ،رشد اقتصادي و توليد ناخالص برقرار شود تا عمليات بازخورد در حلقه مربوطه
اجرا شود .همچنين در زیر سيستم اول نمودار انباشت جریان ،عرضه واحدهاي مسکونی علاوهبر مقدار واحد مسکونی
ساختهشده ،موارد پيشفروش نيز در نظر گرفتهشود تا با تاثير این متغير بر ميزان نرخ عرضه ورودي و در نتيجه تغيير ميزان
تعادل در بازار و تغيير قيمت واحدهاي مسکونی در هر دوره ،بتوان نتایج دقيقتري از مدل استخراج گردد .این امر در صورت
تحقق پيشنهاد فوق امکان پذیر خواهد بود.

مراجع
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طراحی مدلی پویا با در نظر گرفتن نقش همزمان شتابدهندهها پارکهای علم و
فناوری و مراکز کارآفرینی در رشد و بهبود اکوسیستم کسب وکار
سید مجتبی سجادی ،1هما ابراهیم نیا  ، *،2سید حسین

حسینی3

تهرانmsajadi@ut.ac.ir ،

گروه کسب و کار جدید ،دانشکده کارآفرینی دانشگاه
گروه کسب و کار جدید ،دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهرانebrahimnia@gmail.com ،
موسسه آموزشی-پژوهشی سیستمهای مدیریتی الگو محور (سمام)s.h.hosseini@samamsystem.com ،

چكیده
رشد و توسعه اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف سیاست گذاران محسوب شده و تلاش می شود تا عوامل مؤثر
بر رشد و توسعه آنها شناسایی شود ،منابع فیزیکی و دارایی های مشهود که در جایگاه دیروز یک بنگاه نقش اساسی
داشتند جای خود را به نوآوری و خلق محصولات جدید داده اند .توسعه اقتصادی امروزه بر پایه نوآوری ،خلاقیت و
استفاده از دانش استوار بوده و ب زرگترین سرمایه های بنگاه اقتصادی ،منابع انسانی یا نیروی خلاق هستند .با توجه به
سرعت جهانی شدن و نیاز شرکت ها به رقابت تنگاتنگ در عرصه جهانی ،فناوری های جدید و برتر به عنوان مزیت
رقابتی جهت حضور در بازار جهانی مطرح شده اند ،لذا کشورها جهت تبدیل ایده ها و نوآورى ها به محصول و ایجاد
مشاغل مبتنی بر فناوری ،تجارى سازى تحقیقات ،هم افزایى علم و ثروت و توانمندسازى دانش آموختگان جهت ورود
موفق به فضاى کسب و کار از مکانیزهای مختلفی از جمله پارکهای علم و فناوری ،مراکز رشد و کارآفرینی و شتابدهنده
ها استفاده می کنند .با توجه به نبودن مدل جامع برای بررسی نقش همزمان مراکز فوق در اکوسیستم کسبوکار ،در این
پژوهش به بررسی عواملی که در موفقیت مراکز فوق در ایجاد و راه انداز ی موفق صنایع و توسعه فضای کسبوکار نقش
دارند پرداخته ایم و با توجه به پویا بودن متغیرها و عوامل موجود در مساله از رویکرد پویایی شناسی سیستم برای حل
مساله استفاده شد ،دراین مدل سناریوهای مختلفی تعریف و بررسی شد که نتایج حاصل از آنها نشان داد که با دو برابر
شدن درصد میزان بودجه خدمات کسبوکار و نوآوری محصولات و خدمات ،نرخ خروج موفق استارت آپهای خارجشده از
پارک به ترتیب حدود دو برابر و یک و نیم برابر افزایش می یابد .این مدل میتواند درک بهتری از ارتباطات متقابل
متغیرها ،برای سیاست گذاری فراهم آورد و اطلاعات مناسبی در اختیار سیاست گذاران و تحلیل گران حوزه
کسبوکارقرار دهد.

واژههای کلیدی :پارکهای علم و فناوری ،شتابدهنده ها ،مراکز کارآفرینی ،استارت آپ ،پویایی شناسی سیستم .

 1عضو هیئت علمی گروه گروه کسب و کار جدید ،دانشگاه تهران
2و * نویسنده مسئول :کارشناسی ارشد مهندسی صنایع -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 3مدیر عامل ،موسسه آموزشی -پژوهشی سیستمهای مدیریتی الگومحور (سمام)

916

SYSTEMDYNAMIC02_005

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109

 -1مقدمه
فضای کسبوکار ازجمله شاخصهای تعیینکننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن میتوان به بررسی
و تجزیهوتحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت.محیط فضای کسبوکار در کشورها هرچه شفافتر و رقابتیتری باشد منجر
به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاستهای مطلوب شده و روند بهبود شاخصهای اقتصادی را در پی خواهد
داشت ] . [1رقابت فزاینده در اقتصاد جهانی ،نیاز به سازوکاری دارد که بهطور مؤثر نوآوریهای توسعهیافته از آزمایشگاههای
تحقیقاتی به بازار انتقال یابد .این گمان وجود دارد که افزایش نوآوری و انتقال این نوآوری ،میتواند منجر به افزایش رفاه شود.
بدین ترتیب ،بسیاری از کشورهای درحالتوسعه در سراسر جهان به دنبال سرمایهگذاری در نوآوری بهعنوان وسیلهای برای
برانگیختن توسعه اقتصادی و ایجاد ثروت در شرایط حفظ رقابت ملی خود هستند ] .[9پارکهای علم و فناوری بهعنوان یکی
از نهادهای اجتماعی و حلقهای از توسعه اقتصادی ،در راستای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و استارت آپها مشاغل مبتنی
بر کارآفرینی موردتوجه قرارگرفتهاند .این مراکز با حمایت از دانشآموختگان دانشگاهی ،کارآفرینان و متخصصانی که منابع
لازم برای ورود به عرصه کار و صنعت را در اختیار ندارند ،زمینه رشد و توسعه کسبوکار را فراهم میسازند .لذا با توجه به
اهمیت نقش پارکها ی علم و فناوری ،مراکز کارآفرینی و استارت آپ ها در رشد و توسعه اکوسیستم کسبوکار ،توجه به نقش
همزمان این مراکز و تأثیر آن در اکوسیستم کسبوکار موضوع پژوهش حاضر هست .در مقالات متعددی ،تأثیر شتابدهندهها،
پارکهای علم و فنآور ی و مراکز رشد و کارآفرینی در رشد اقتصادی هر یک بهطور جداگانه مدل و بررسیشده و مدل جامع
سیستم دینامیک برای بررسی همزمان این مراکز وجود ندارد ،لذا در این تحقیق سعی داریم ارتباط این مراکز باهم و تأثیر
متقابل آنها و روابط بین آنها و متغیرهای تأثیرگذار آنها بر بهبود فضای کسبوکار را با رویکرد پویای سیستم و ارائه یک
مدل جامع سیستم دینامیک باهدف بهبود و افزایش شاخص نوآوری و کارآفرینی در آنها بهطور همزمان بررسی شود .چون
کارآفرینی پویا است و متغیرها و عوامل پیچیدها ی در آن دخیل هستند استفاده از رویکرد سیستمی برای این تحقیق توجیه
بهتری پیدا میکند ،در مسائلی که با رویکرد مدلسازی پویایی شناسی سیستم بررسی میشوند ،حلقههای علت و معلولی
روابط پویای موجود در مساله را مشخص میکنند و درنتیجه میتوان با مدلسازی سیستم تصویری دقیقتر و جامعتر از
واقعیت رفتار آن ارائه داد.
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که ایجاد و توسعه پارکهای علمی در کشورهای مختلف توانسته است نقش
مؤثری در ایجاد اشتغال و حمایت از کارآفرینان داشته باشد این مراکز با ارائه خدمات مشاورهای ،مالی و اعتباری ،خدمات
مدیریتی و حقوقی و فراهم نمودن امکانات فیزیکی نقش مؤثری در تسهیل فرایند کارآفرینی در کشورها دارند ] .[2علی شهابی
و همکاران ( )1361به شناخت مکانیزم ها و متغیرهای تأثیرگذار در انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت پرداختند .و با استفاده
از تکنیک دیماتل فازی و رویکرد مدلسازی پویایی شناسی سیستم و ترسیم نمودارهای علی حلقوی ،متغیرهای تأثیرگذار
برمکانیزم انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت را نشان داده و یک مدل مفهومی که نشاندهنده عوامل موجود در این عرصه
است را طراحی و ارائه کردند .که در مدل ارائهشده نشان دادهشده که ثبت اختراع و حق تألیف و شرکتهای نوآوری ،ایدههای
تجاری را رونق داده و تلاشهای تحقیقاتی را افزایش میدهد و منجر به کسب درآمد بیشتر میشود] .[3سید حبیب اله میر
غفوری و همکاران ( ،)1362به شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر ارتقای نوآوری در شرکتهای مستقر در مراکز رشد وابسته
به پارک علم و فناوری یزد پرداختند .که کسب دانش و اطلاعات جدید و دسترسی به فناوریهای جدید و پیشرفته بهعنوان
مهمترین عوامل تأثیرگذار بر ارتقای نوآوری در شرکتهای مستقر در مراکز رشد وابسته به پارک علم و فناوری یزد شناخته
شدند] .[1واسکوئز اوریاژو و همکاران ( )2612طی تحقیقی که بر روی  22پارک علم و فناوری در اسپانیا انجام دادهاند ،نتیجه
گرفتهاند که این پارکها تأثیر بسیار قوی و مثبتی بر میزان نوآوری شرکتهای مستقر دارند] .[7کانک و همکاران ( )2612به
ایجاد محیط شبیهسازی کسبوکار برای شناسایی عوامل اساسی درراه اندازی استارت آپ ها و منابع حیاتی که ویژگیهای
بنیادی استارت آپ را مشخص میکند با استفاده از رویکرد دینامیکی سیستم پرداختهاند].[8
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بنابراین با توجه به اهمیت نقش پارکهای علم و فناوری ،مراکز کارآفرینی شتاب دهنده ها در رشد و توسعه اکوسیستم
کسبوکار ،مساله اصلی در این تحقیق توجه به نقش همزمان این مراکز و تأثیر آن در بهبود اکوسیستم کسبوکار می باشد و با
توجه به نبودن مدل جامع برای بررسی نقش همزمان مراکز فوق در اکوسیستم کسبوکار ،پژوهش حاضر به این موضوع
پرداخته است.
ساختار این مقاله بدین شرح است در بخش بعد روش شناسی تحقیق تشریح شده است ،سپس در بخش بعدی مدل
سازی ،بررسی و تحلیل داده ها ذکر شده است و در بخش آخر به بحث و برسی و نتیجهگیری پرداخته شده است.

 -2روش شناسی تحقیق (مدلسازی پویایی شناسی سیستم)
با توجه به محدودیت در چاپ مقالات ،حداکثر طول هر مقاله کامل حاوی شکلها و جدولها منطبق با این دستورالعمل،
مدلسازی پویایی شناسی سیستم برای اولین بار در دهه  1626میلادی توسط فارستر ابداع شد که روشی برای توصیف کیفی،
اکتشاف و تجزیهوتحلیل سیستمهای پیچیده است .هنر اصلی مدلسازی پویایی شناسی سیستم ،کشف و نمایش فرآیندهای
بازخوردی است که همراه با ساختارهای انباشت و جریان ،تأخیرهای زمانی و ساختارهای غیرخطی ،پویایی شناسی سیستم را
نمایش میدهد و امکان مطالعه ساختار و رفتار سیستمهای پیچیده اقتصادی ،اجتماعی ،زیستی و فنی را فراهم میکند ].[2
جامعه آماری پژوهش شرکت های مستقر در مراکز کارآفرینی و کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری هست و روش جمع
آوری و تحلیل داده ها به صورت مصاحبه با کارشناسان و خبرگان و توزیع پرسشنامه بوده است.
پس از طراحی مدل اولیه برای کامل کردن آن احتیاج به مصاحبه با خبرگان و کارشناسان برای تعیین دقیق جزییات مدل
بود .در جدول  1مشخصات مصاحبهشوندگان آورده شده است.
جدول  1مشخصات مصاحبهشوندگان
سمت

تعداد

مدیر پارک علم و فناوری

2

مدیر شتابدهنده

1

کارشناس ارشد در پارک علم و فناوری

3

کارشناس ارشد مرکز کارآفرینی

1

 -3مدل سازی ،بررسی و تحلیل داده ها
با مرور ادبیات موضوع ،مدلی که به نقش همزمان مراکز فوق در بهبود شرایط کسبوکار داشته باشد ،یافت نشد،
پژوهشهای مختلف بخشی از عوامل تأثیرگذار در بهبود شرایط موفقیت شرکتها و نقش مراکز رشد و استارتاپها و
پارکهای علم و فناوری در محیط کسبوکار پرداختند .مدل شکل  1مدل مفهومی پژوهش است که حاصل از مرور مقالات
پایهای پژوهش و استفاده ازنظرت خبرگان و مطالعات کتابخانهای به دست آمد .در این مدل ،شاخص های مراکزکارآفرینی و
پارک های علم و فناوری و شتاب دهنده ها ،شاخص های استارت آپ ها متاثر از اقدامات مراکز کارآفرینی ،شتابدهنده ها و
پارک ها و شاخص های کنترلی سطح کلان مدل و روابط بین آنها در نظر گرفته شده است.
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 مدل مفهومی پژوهش.1 شكل
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هدف اصلی مدل ارتباط بین پارک های علم و فناوری ،مراکز کارآفرینی و شتاب دهندها و تعامل بین آنها چه نقشی در
اکوسیستم کسب و کار دارد و با چه مکانیزمی قادر به تقویت زیر سیستم های انها خواهیم بود .بر اساس مطالعات انجام شده
در توصیف مدل ،مرور ادبیات و مصاحبه ها با خبرگان و کارشناسان ،ارتباط بین مراکز فوق را در قالب فرضیه های زیر می توان
بیان نمود:
افزایش بودجه مراکز کارآفرینی و پارک های علم و فناوری موجب افزایش تسهیلات دریافتی استارت آپ ها شده و میزان
بودجه های تحقیق و توسعه ،آموزشی ،تبلیغات و بازاریابی آنها افزایش می یابد ،از یک سو افزایش بودجه تبلیغات و بازاریابی
منجر به افزایش میزان حضور و شناخت استارت آپ ها از بازار می شود ،با بیشتر شدن میزان حضور در بازار درک فرصت های
کارآفرینانه بیشتر می شود که این امر میزان سطح بلوغ و توسعه استارت آپ ها را افزایش می دهد که این رشد از سویی باعث
افزایش تعداد استارت آپ های موفق شده و از سویی دیگراعتبار استارت آپ ها را بیشتر می کند که موجب افزایش میزان
جذب سرمایه می شود که به دنبال آن بودجه استارت آپ افزایش می یابد.
از سوی دیگر با افزایش میزان بودجه آموزش ،سطح فعالیت های آموزشی و توان تخصصی نیروها بیشتر می شود که
افزایش توان تخصصی نیروها باعث بالارفتن سطح نوآوری و خلاقیت نیروها شده و قابلیت نیروی کار و کیفیت محصولات و
خدمات را افزایش می دهدکه منجر به بالارفتن رضایت و میزان وفاداری مشتریان شده ،سطح فروش و درآمد و میزان سود
بیشتر می شود .با بالارفتن میزان سود ،توان مالی کسب و کارها رشد خواهد داشت و این امر از یک سو منجر به افزایش بودجه
استارت آپ می شود و از سویی دیگر باعث بلوغ و توسعه استارت آپ شده و بدنبال آن باعث افزایش تعداد استارت آپ های
موفق می شود.

 -1-3نمودار زیرسیستم
در شکل  2نمودار زیرسیستم نشان دادهشده است .در این شکل چهار زیرسیستم به نامهای پارکها و مراکز کارآفرینی،
استارت آپ ها ،بازار و اکوسیستم کسبوکار وجود دارد.
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شكل 2

 -2-3بررسی حلقه های علت معلولی
هدف اصلی از نمودارهای حلقه علی نشان دادن فرضیههای علی در طول تدوین مدل است تا به این وسیله نمایش
ساختار بصورت کامل و جامع امکان پذیر شود .نمودار زیرسیستمها مرز مدل و معماری اصلی مدل را نشان میدهند ولی
ارتباطات بین متغیرها را نشان نمیدهند .درحالیکه نمودارهای علی معلولی نحوه تأثیر علت بر معلول را نمایش میدهند و
ابزاری مناسب جهت ترسیم ساختار بازخوردی سیستمها میباشند .در جدول  2حلقههای نمودار علت معلولی را معرفی
میکند.
جدول . 2حلقه های علت معلولی مدل
ردیف

نام دینامیک

نام زیرسیستمها

نام متغیرها

1

( R1تأثیر تسهیلات دریافتی استارت آپ ها از
پارک)

اکوسیستم کسبوکار ،استارت آپ ها،
پارکها و مراکز کارآفرینی

میزان تسهیلات دریافتی ،بودجه شرکت ،سطح
نوآوری فرآیندها ،هزینه تولید ،سود ،توان مالی
کسبوکارها ،اعتبار شرکت

2

( R2تأثیر نوآوری محصولات و خدمات)

استارت آپها ،بازار

بودجه شرکت ،سطح فعالیتهای تحقیق و
توسعه ،سطح توان تخصصی نیرو ،سطح نوآوری
و خلاقیت نیرو ،قابلیت نیروی کار ،سطح فروش و
درآمد ،تعداد و سطح مشتریان ،نوآوری
محصولات و خدمات ،رضایت و میزان وفاداری
مشتریان ،توان مالی کسبوکارها
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نام زیرسیستمها

نام متغیرها

ردیف

نام دینامیک

بازار ،استارت آپ ها ،اکوسیستم
کسبوکار

جذب سرمایه ،بودجه شرکت ،میزان حضور در
بازار ،میزان درک فرصتهای کارآفرینانه ،میزان
سطح بلوغ و توسعه شرکت ،تعداد شرکتهای
تابعه و تعداد شرکای تجاری ،اعتبار شرکت

3

( R3تأثیر میزان درک فرصتهای
کارآفرینانه)

سطح توان تخصصی نیرو ،سطح فعالیتهای
تحقیق و توسعه ،بودجه شرکت ،میزان
رقابتپذیری ،نوآوری محصولات و خدمات ،اعتبار
شرکت ،جذب سرمایه

1

( R4تأثیر سطح فعالیتهای تحقیق و
توسعه)

استارت آپ ها

2

( R5تأثیر نوآوری فرایندها)

بازار ،استارت آپ ها

سطح نوآوری فرآیندها ،هزینه تولید ،بودجه
شرکت ،قیمت تمامشده محصولات و خدمات،
رضایت و میزان وفاداری مشتریان ،اعتبار شرکت،
جذب سرمایه

9

( B1تأثیر تسهیلات دریافتی از پارک)

پارکها و مراکز کارآفرینی ،استارت
آپ ها

بودجه شرکت ،میزان تسهیلات دریافتی ،سطح
امکانات شرکت ،هزینه تولید ،سود ،اعتبار شرکت

حلقه R1
تسهیلات دریافتی استارت آپ ها از پارک علم و فناوری و مراکز رشد باعث افزایش یافتن بودجه استارت آپ ها میگردد،
این امر باعث میشود بودجه سطح فعالیت های تحقیق و توسعه افزایش پیدا کند و افزایش سطح این فعالیتها منجر به بالا
بردن نوآوری فرآیندها گردد که منجر به کاهش هزینههای تولید و افزایش میزان سود استارت آپ ها میشود ،با فزایش سود
استارت آپ ها ،توان مالی آن بهبودیافته و اعتبار استارت آپ ها افزایش مییابد ،زمانی که استارت آپ ها اعتبار بیشتری داشته
باشد تسهیلات بیشتری دریافت خواهد کرد(.شکل )3

+

بودجه میزان
آپ استارت

های فعالیت سطح
توسعه و تحقیق

+
+
فرآیندها نوآوری سطح
تسهیالت میزان
دریافتی
+
R1
تولید هزینه
آپ اعتباراستارت
+

سود میزان
و کسب مالی توان +
کارها

شكل  .3نمودار حلقه تأثیر تسهیلات دریافتی استارت آپ ها از پارک ()R1
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حلقه R2
هر چه در محصولات و خدماتی که استارت آپ ارائه میدهد نوآوری بیشتری وجود داشته باشد ،میزان رضایت و وفاداری
مشتریان به استارت آپ افزایش مییابد که این افزایش باعث بیشتر شدن تعداد مشتریان میشود که این امر منجر به بالا رفتن
سطح فروش و درآمد و سود بیشتر استارت آپ میگردد و افزایش یافتن سود ،توان مالی را بهبود داده و میزان بودجه استارت
آپ افزایش مییابد ،با بیشتر شدن بودجه سهم بودجه فعالیتهای تحقیق و توسعه افزایشیافته و سطح توان تخصصی نیرو
بهبودیافته و این باعث افزایش سطح نوآوری و خلاقیت نیروها و قابلیت کار گشته و درنتیجه نوآوری محصولات و خدمات را
افزایش میدهد(.شکل )1
و کسب مالی توان
کارها
استارت بودجه میزان+
آپ

+

سود میزان
+

+
های فعالیت سطح
توسعه و تحقیق

درآمد و فروش سطح
+
R2

+
تخصصی توان سطح
نیرو

مشتریان سطح و تعداد
+

+

میزان و رضایت
مشتریان وفاداری
+

و نوآوری سطح
نیرو خالقیت
+
کار نیروی قابلیت

+

و محصوالت نوآوری
خدمات

شكل  .6نمودار حلقه تأثیر نوآوری محصولات و خدمات ()R2

حلقه R3
در این حلقه تأثیر میزان درک فرصتهای کارآفرینانه در جذب سرمایه مشاهده میکنیم ،با افزایش میزان بودجه استارت
آپ ،میزان حضور استارت آپ در بازار بیشتر میشود ،با حضور در بازار و شناخت از بازار ،میزان درک فرصتهای کارآفرینانه
بیشتر میشود که این امر موجب بالا رفتن سطح بلوغ و توسعه استارت آپ میگردد .با افزایش سطح بلوغ و توسعه استارت آپ،
تعداد شرکتهای تجاری و شرکای تجاری بیشتر میشود که این مورد باعث بالا رفتن اعتبار استارت آپ میشود ،زمانی که
اعتبار استارت آپ افزایش مییابد میتواند سرمایه های بیشتری جذب خود کند و افزایش جذب سرمایه منجر به افزایش میزان
بودجه استارت آپ میشود(.شکل )2
فرصت درک میزان
کارآفرینانه های
+
در حضور میزان
بازار

+
و بلوغ سطح میزان
آپ استارت توسعه

+
R3
آپ استارت بودجه میزان

+

+

و تابعه های شرکت تعداد
تجاری شرکای تعداد
سرمایه جذب +

+
آپ استارت اعتبار

شكل  .6نمودار حلقه تأثیر میزان درک فرصتهای کارآفرینانه)(R3
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حلقه R6
همانطور که در این حلقه نشان دادهشده است میتوانیم با افزایش سطح فعالیتهای تحقیق و توسعه باعث شویم که
قابلیت نیروی کار بیشتر شود و افزایش قابلیت نیروی کار باعث شود نوآوری محصولات و خدمات افزایش یابد ،و به دنبال آن
میزان رقابتپذیری بیشتر شده و اعتبار استارت آپ بیشتر گردد ،افزایش اعتبار استارت آپ منجر به جذب سرمایه بیشتر
میشود و سرمایه بیشتر ،میزان بودجه استارت آپ را افزایش میدهد که این امر باعث بیشتر شدن سطح فعالیتهای تحقیق و
توسعه میگردد(.شکل )9
 +کار نیروی قابلیت

تخصصی توان سطح
نیرو
+

+
و محصوالت نوآوری
خدمات

های فعالیت سطح
توسعه و تحقیق
+

R4
+
پذیری رقابت میزان

آپ استارت بودجه میزان
+
سرمایه جذب

اعتباراستارت
آپ

+

شكل  .2نمودار حلقه تأثیر سطح فعالیتهای تحقیق و توسعه)(R4

حلقه R6
در این حلقه با افزایش سطح نوآوری فرآیندها ،هزینههای تولید کاهش مییابد که این کاهش هزینه ،منجر به کاهش
یافتن قیمت تمامشده محصولات و خدمات میگردد ،کاهش یافتن قیمت محصولات و خدمات افزایش رضایت و وفاداری
مشتریان را شامل میشود و این افزایش رضایت مندی مشتریان ،اعتبار استارت آپ و جذب سرمایه را بیشتر میکند و به دنبال
آن میزان بودجه استارت آپ افزایش مییابد .با بهبود بودجه استارت آپ سطح فعالیتهای تحقیق و توسعه و نوآوری فرآیندها
افزایش مییابد(.شکل )7
 +فرآیندها نوآوری سطح
های فعالیت سطح
توسعه و تحقیق

تولید هزینه

+
آپ استارت بودجه میزان

R5

+
شده تمام قیمت
خدمات و محصوالت
-

سرمایه جذب
+

میزان و رضایت
مشتریان وفاداری
استارت اعتبار +
آپ

شكل  .6نمودار حلقه تأثیر نوآوری فرایندها )(R5
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حلقه B1
افزایش تسهیلات دریافتی از پارک ،میزان بودجه استارت آپ را بیشتر می کند این امر موجب افزایش سطح امکانات
استارت آپ میشود ،با بیشتر شدن سطح امکانات شرکت ،هزینه تولید افزایش می یابد که موجب کاهش میزان سود و توان
مالی استارت آپ میشود .با کاهش توان مالی استارت آپ ،اعتبار آن کاسته شده و کاهش اعتبار منجر به کاهش دریافت
تسهیلات دریافتی از پارک میگردد(.شکل )8
+

بودجه میزان
آپ استارت

امکانات سطح
آپ استارت

+
+
تولید هزینه

تسهیالت میزان
دریافتی
-

B1
سود میزان

آپ اعتباراستارت
+

+
و کسب مالی توان
کارها

شكل  .6نمودار حلقه تأثیر تسهیلات دریافتی از پارک ()B1

 3-3نمودار انباشت -جریان
در شکل  6نمودار انباشت جریان مدل نشان داده شده است که در آن متغیرهای حالت ،متغیرهای نرخ ،متغیرهای
کمکی دیده می شوند.
مشوق تعداد اهمیت میزان
جذابیت در قانونی های
پارک در استقرار
فیزیکی فضای سرانه
رشد درصد
فیزیکی فضای

متر رشد خالص نرخ
مربع

فضای حداقل
برای الزم استاندارد
بر جذابیت تاثیر آپ لوک
آپ استارت
اپ استارت پذیرش نرخ
ها

فضای مربع متر
اختیار در فیزیکی
های آپ استارت تعداد
از شده خارج موفق
پارک

رشد خالص نرخ
بودجه

درصدرشد
بودجه

آپهای استارت تعداد
پارک در مستقر

موفق خروج نرخ
آپها استارت

استارت پذیرش نرخ
آپها

موفقیت ضریب
ها آپ استارت

میزان رشد درصد
کسب خدمات بودجه
کار و
خدمات بودجه میزان
کار و کسب
و محصوالت نوآوری
خدمات

در فیزیکی فضای اهمیت میزان
جذابیت در آپ استارت اختیار
پارک در استقرار

در استقرار جذابیت
پارک

ناموفق خروج نرخ
آپها استارت

کل به موفقیت نسبت

از حمایت بودجه
های آپ استارت
مستقر

سرانه اهمیت میزان
جذابیت در بودجه
پارک در استقرار

سرانه بهینه مقدار
آپ استارت بودجه

های آپ استارت تعداد
ناموفق
پذیری رقابت

تمام هزینه مطلوبیت
خدمات و کاال شده
شرکتها

مطلوبیت وزن میزان
و کاال شده تمام هزینه
آپ استارت خدمات
نوآوری وزن میزان
خدمات و کاال

ll

مشوق تعداد
قانونی های

ها مشوق رشد خالص نرخ

تعداد رشد درصد
قانونی های مشوق

شكل  .9نمودار انباشت جریان پژوهش
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 -6-3شبیهسازی وضعیت پایه
در این حالت شبیهسازی مدل با دادههای بهعنوان وضعیت پایه اجرا میشود...در شکل  16خروجی شبیهسازیشده مدل
برای نرخ خروج موفق استارت آپهای موفق خارجشده از پارک نشان دادهشده است .افق زمانی مدل بیست سال در نظر
گرفتهشده است رفتار سیستم در این حالت رشد نمایی دارد.

شكل .11نمودار نرخ خروج موفق استارت آپهای موفق خارجشده از پارک

 - 6-3بررسی و ارائه سناریوهای مختلف
در این بخش سیاستهای مختلف برای بهبود عملکرد پارکها و استارت آپها ارائه میشود که نتایج اعمال این سیاستها
قابلتحلیل و بررسی است.
 1-2-3سناریو یک بهبود اثربخشی خدمات و کسب کار
سناریو یک بهبود اثربخشی خدمات و کسب کار میباشد .با دو برابرکردن درصد بودجه خدمات کسبوکار ،نوآوری
محصولات و خدمات و نرخ خروج موفق استارت آپهای موفق خارج شده از پارک حدود دو برابرنسبت به حالت پایه افزایش می
یابند.

شكل  .11نمودارهای نرخ خروج موفق استارت آپ ها و نوآوری محصولات
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 2-2-3سناریو دو تغییرات در نوآوری محصولات و خدمات
با دو برابر کردن نوآوری محصولات و خدمات ،نرخ خروج موفق استارت آپهای موفق خارجشده از پارک نسبت به حالت
پایه حدود یک و نیم برابرافزایش مییابد.

شكل  .12نمودار نرخ خروج موفق استارت آپ ها

 3-2-3سناریو سه تغییرات مطلوبیت هزینه کالا و خدمات
با دو برابر کردن مطلوبیت هزینه کالا و خدمات ،نرخ خروج موفق استارت آپهای موفق خارجشده از پارک نسبت به حالت
پایه حدود یک برابرافزایش مییابد.

شكل  .13نمودار نرخ خروج موفق استارت آپ ها
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 1-2-3سناریو چهار افزایش تعداد مشوق های قانونی
با دو برابر کردن درصد تعداد مشوق های قانونی ،نرخ خروج موفق استارت آپهای موفق خارجشده از پارک نسبت به
حالت پایه حدود یک برابرافزایش مییابد.

شكل  .16نمودار نرخ خروج موفق استارت آپ ها

در شکل  19مقایسه نرخ خروج موفق استارت آپها در حالت پایه و سه سناریو تعریفشده را نشان میدهد .همانطور که
نشان دادهشده اعمال هرکدام یک از سناریو باعث افزایش تعداد نرخ موفق استارت آپها نسبت به حالت پایه میگردد و نتایج
نشان میدهد که اعمال این سیاستها در بهبود اکوسیستم کسبوکار نقش مفیدی خواهند داشت.

شكل  .16مقایسه نرخ خروج استارت آپ ها مدل پایه و چهار سناریو
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 -6بحث و بررسی
هدف این پژوهش بررسی عواملی که در موفقیت پارک های علم و فناوری ،مراکز رشد و کارآفرینی و شتابدهنده ها در
ایجاد و راه انداز ی موفق صنایع و توسعه فضای کسبوکار نقش دارند بود،نتایج حاصل نشان داد که با دو برابر شدن درصد
میزان بودجه خدمات کسبوکار و نوآوری محصولات و خدمات ،نرخ خروج موفق استارت آپهای خارجشده از پارک بهترتیب
حدود دو برابر و یک و نیم برابر افزایش می یابد.
با توجه به نتایج بدست آمده و سناریوهای مطرحشده پیشنهادات زیر ارائه میگردد:
• وضع قوانین و مقررات حمایتی برای بهبود اکوسیستم کسبوکار
•

افزایش بودجه خدمات کسبوکار ،استفاده از سرمایهگذاران و ایجاد فرصتهایی برای جذب سرمایه بیشتر از طرف
استارت آپها

•

استفاده از تیم های حرفهای و جذب بیشتر افراد کارآفرین ،خلاق و نوآور

•

استفاده از خدمات شنابدهنده ها در جهت رشد سریع و صحیح استارت آپ ها

 -6نتیجه گیری
در این پژوهش عواملی که در موفقیت پارکهای علم و فناوری ،مراکز کارآفرینی و شتابدهندهها در ایجاد و راهاندازی و
توسعه موفق صنایع ،نقش دارند را تجزیهوتحلیل کرده و تأثیر سیاستهای این مراکز بر توسعه مؤسسات مستقر در آنها را
باهدف افزایش نوآوری در آنها با استفاده از رویکرد پویایی سیستم و ترسیم نمودارهای علت-معلولی ،نشان دادیم و یک مدل
مفهومی که نشاندهنده عوامل متغیرهای موجود در مراکز فوق است و در پژوهشهای قبلی بدین گونه وجود نداشت را طراحی
و ارائه کردیم .در این مدل شاخصهای کنترلی سطح کلان مدل ،شاخصهای مراکز کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری،
شاخصهای استارت آپ ها و شاخصهای استارت آپ ها متأثر از اقدامات مراکز کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری را نشان
دادیم .بر اساس اطلاعات بدست آمده از خبرگان مدل را در نرمافزار ونسیم شبیهسازی کردیم و رفتار سیستم را مشاهده
نمودیم .سپس با ارائه سناریوهای مختلف و اعمال آن به مدل تغییرات رفتار مدل بررسی گردید .نتایج حاصل از اعمال
سناریوها بدین گونه بود که در سناریو یک با دو برابر شدن درصد میزان بودجه خدمات کسبوکار ،نوآوری محصولات و خدمات
و نرخ خروج موفق استارت آپهای موفق خارجشده از پارک حدود دو برابر ،در سناریو دو با دو برابر کردن نوآوری محصولات و
خدمات ،نرخ خروج موفق استارت آپهای موفق خارج شده از پارک نسبت به حالت پایه حدود یک و نیم برابر ،در سناریو سه با
دو برابر کردن مطلوبیت هزینه کالا و خدمات ،نرخ خروج موفق استارت آپهای موفق خارجشده از پارک نسبت به حالت پایه
کمی بیش از یک برابر و در سناریو چهار با دو برابر کردن درصد تعداد مشوق های قانونی ،نرخ خروج موفق استارت آپهای
موفق خارجشده از پارک نسبت به حالت پایه کمی بیش از یک برابرافزایش مییابد.
زمینههایی که برای تحقیقات بعدی میتواند مطرح باشند شامل استفاده از دادههای کاملتر و شبیهسازی دقیق روابط
بین عوامل با متغیرهای کمی شده به منظور بهبود روابط و معادلات مربوطه در مدل و توسعه آن و همچنین ارائه مدل با در نظر
گرفتن جزئیات بیشتر و توجه به نقش شاخصهای مهم در اکوسیستم کسب وکار میباشد.
مهمترین محدودیت این پژوهش ،عدم وجود داده و اطلاعات کافی درباره متغیرهای کیفی تشکیلدهنده مدل بوده است،
بهنحوی که پس از مطالعات و استفاده ازنظر خبرگان بخشی از مدل انتخاب گردید و در محیط نرمافزار پیادهسازی شد .در
صورت اطلاعات کافی از متغیرهای مختلف بخشهای مختلف زیرسیستم تعریفشده در پژوهش مدل میتوان آن را بهطور
کامل پیادهسازی نمود و از نتایج آن برای برنامهریزی بهتر و صحیحتر در حوزه اکوسیستم کسبوکار استفاده بهینه کرد.
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کاهش میانگین زمان رفع خرابی سرویسهای مشترکین دیتای تجاری شرکت
مخابرات خراسان رضوی با افزایش نیروی انسانی و با رویکرد پویاییشناسی
سیستمها
حسین کاتب

دامغانی*،1

دانشکده اقتصاد و علوم اداری ،دانشگاه فردوسی مشهد،

hossein.kateb@yahoo.com

چکیده:
فرایند نگهداری سرویسهای دیتای تجاری مشترکین در شرکت مخابرات منطقه خراسان رضوی در قالب قراردادهایی به
بخش خصوصی برونسپاری گردیده است .بدیهی است رضایت مشتری با کاهش میانگین زمان رفع خرابی رابطهای
مستقیم داشته و از طرفی یکی از راهکارها جهت کاهش زمان خرابی افزایش نیروهای آموزشدیده و متخصص هست.
بدیهی است این امر از رهگذر اضافهکاری و یا استخدام جدید ممکن بوده و طبیعتاً با صرف هزینه و زمان همراه خواهد
بود .لذا شرکت مخابرات منطقه خراسان رضوی در دوراهی افزایش رضایت مشتری از یکسو و از سوی دیگر کاهش
هزینهها بهمنظور افزایش سود قرارگرفته است .در این مقاله با تحلیل آماری دادههای اخذشده از ( DCRMسامانه جامع
امور مشترکین دیتا) و همچنین بررسیهای میدانی ،سعی گردیده تا این مسئله بهوسیله نرمافزار  Vensimشبیهسازی و
پسازآن سیاستهای مختلف به مدل اعمالشده و نتایج آنها تحلیل گردد .در پایان از مقایسه نتایج حاصله چنین
برداشت میشود که اگرچه با افزایش نیرو ،میانگین زمان رفع خرابی کاهشیافته و دستیابی به هدف ممکن هست ،اما
کمی جریمههای تعیینشده در مقایسه با هزینههای اضافهکاری و استخدام ،صرف هزینه در این جهت را با تردیدهایی
روبرو مینماید .با توجه به این امر اتخاذ رویکرد افزایش نیرو در خوشبینانهترین حالت منجر به اعمال سیاست اضافهکاری
خواهد شد تا سیستم را به نزدیکیهای هدف رهنمون ساخته و فشارها بر اداره نگهداری دیتا را کاهش دهد .لذا افزایش
سطح سرویس مشترکین ) (SLAکه با افزایش درآمدها همراه خواهد بود ،اعمال سیاستهایی متناسب با مدتزمان رفع
خرابی مندرج در سطح سرویس را توجیهپذیر مینماید.

کلمات کلیدی :پویاییشناسی سیستمها ،کاهش هزینههای کارکنانی ،سطح سرویس ،سرویسهای دیتای تجاری،
شرکت مخابرات،

شبیهسازی با Vensim

 )1مقدمه
بارها برای همه ما پیشآمده است تا در دوراهی یک انتخاب قرارگرفته باشند .بدیهی است انتخاب زمانی درست و
صحیح هست تا بتوان تا حد امکان عدم قطعیتها را کاهش داده و نتایج هر انتخاب را پیشبینی نمود .در مسئلهای که در این
مطالعه به آن پرداختهشده است نیز همراه با انتخاب در دوراهی میباشد .در ابتدا مسئله را بهطور روشن توضیح داده خواهد
1و * نویسنده مسئول :دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات دانشگاه فردوسی مشهد
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شد  .اداره نگهداری دیتای شرکت مخابرات خراسان رضوی با بیش از  466مشترک حقیقی و حقوقی ارائهدهنده بیش از 0466
سرویس به مشترکین میباشد .این اداره در تعامل با سایر واحدها و سازمانها ،وظیفه نگهداری سرویسهای  P2Pو ،P2MP
اینترنت و اینترانت ملی و  MPLSاستانی کشوری مشترکین و همچنین در کنار آن نگهداری تجهیزات و شبکه اینترنت و
 MPLSرا نیز بر عهده دارد .حجم انبوه وظایف از طرفی و از طرف دیگر پاسخگویی به مشترکین و رفع خرابی سرویسها
گوشههای از دغدغههای اداره نگهداری دیتای شرکت مخابرات خراسان رضوی هست .بدیهی است جهت انجام امور نیازمند
افرادی با تخصص خاص بوده تا علاوه بر ارتباط با مشتری توانایی رفع خرابیهای پیشآمده در سرویسهای مشترک را دارا
باشد .پس مجدداً مسئله را مطرح مینماییم .مسئله عبارت است از کاهش میانگین زمان خرابی سرویسهای مشترکین دیتای
تجاری مخابرات خراسان رضوی .بدیهی است نیروی انسانی متخصص نقشی انکارناپذیر در ایجاد شرایط موجود و یا بهبود
شرایط خواهد داشت .مخابرات ایران بهعنوان متولی اصلی در جهت بهبود شرایط در کل کشور مبادرت به تدوین
استانداردهایی سراسری نموده است و شرکتهای مخابرات استانی را جهت دستیابی به اهداف ترسیمشده بهصورت ماهانه رصد
و کنترل مینماید .بنا بر دادههای شرکت مخابرات ایران ،میانگین زمان رفع خرابی سرویسهای دیتای تجاری در استان
خراسان رضوی ،در حال حاضر بیش از  16ساعت بوده و میانگین زمان  6ساعت برای تمامی شرکتهای استانی در حوزه
دیتای تجاری ،مدنظر مخابرات ایران هست .در این پژوهش با توجه به آمار موجود در سامانه جامع امور مشترکی دیتا
( )DCRMکه تیکت های خرابی مشترکین دیتا در آن ثبتشده و در قالب  workflowجریان می بابد و با توجه به زمان
ورود و خروج تیکت ها و همچنین کنترل حضوروغیاب کارکنان و توزیع تیکت ها در سال  1304سعی گردیده به کمک
نرمافزارهایی که در ادامه خواهد آمد و به مدد شبیهسازی سیستمهای پویا به این پرسش پاسخ دهیم که آیا میتوان با افزایش
نیروی کاری از رهگذر اضافهکاری و استخدام جدید ،میانگین زمان خرابی را کاهش داد بهطوریکه هم رضایت مشترکین جلب
شود و هم هزینههای کارکنانی کاهش یابد؟
برای دستیابی به پاسخ این سؤال ابتدا به مدلسازی پرداخته و از یک فرآیند منظم که شامل فعالیتهای زیر است
پیروی نموده ] [1و مدل بهدستآمده را بهوسیله نرمافزار  Vensimشبیهسازی مینماییم؛ و اما فرایند منظم مدلسازی
بهقرار زیر میباشد:
 -1چارچوببندی مسئله که دربرگیرنده انتخاب موضوع ،متغیرهای کلیدی و افق زمانی و الگوهای مرجع و رفتار
آینده هست و در بخش دوم بدان میپردازیم.
 -2فرضیه پویا که دربرگیرنده فرضیه اولیه و تدوین فرضیه پویا با تمرکز بر عوامل درونی با تعریف ساختار بازخورد،
نمودارهای علی – حلقوی و حالت و جریان خواهد بود و در بخش سوم بررسی خواهد شد.
 -3فرموله کردن مدل شبیهسازی که دربرگیرنده تشخیص ساختار و برآورد پارامترها و روابط و شرایط اولیه و
آزمایشهای اولیه جهت اطمینان از سازگاری باهدف هست و در قسمت چهارم بهصورت مفصل توضیح داده خواهد
شد.
 -6آزمودن که دربرگیرنده مقایسه با رفتارهای مرجع و  ...هست و پس از شبیهسازی اولین گام بررسی این مرحله
خواهد بود.
 -6طراحی و ارزیابی سیاست که دربرگیرنده سناریوها و سیاستگذاریها و تحلیل سیاستها و تعامل سیاستهای
مختلف بوده و در قسمت پایانی و قبل از نتیجهگیری به آن پرداخته خواهد شد..
در بخش اول این مقاله ،به بررسی روش پژوهش پرداخته و در ادامه چارچوببندی مسئله و فرضیه پویا و مراحل 6
گانه گفته شده در بالارا بیان نموده و پس از رسم نمودار علی -حلقوی ،نمودار حالت -جریان را ترسیم کرده و در انتهای بخش
اول ،مدلسازی و شبیهسازی مسئله بیانشده است.
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در بخش دوم این مقاله که پیرامون شبیهسازی و پیادهسازی سناریوهای مختلف میباشد ،به اعمال سیاستهای
مختلف و بررسی نتایج آن در مدل پرداخته و در انتهای مقاله ،با توجه به نتایج بهدستآمده و همچنین تحلیل
سیاستگذاریها به ارائه راهکارهایی بهعنوان نتیجه این مطالعه پرداخته خواهد شد.
روش پژوهش:
پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی -توسعهای است زیرا در جهت بررسی و حل یکی از مشکلات سازمان موردمطالعه
صورت پذیرفته و بهکارگیری روش حل منجر به ارائه سیاستهایی در جهت حل مسئله گردیده است .دادههای این پژوهش
برخاسته از مستندات شرکت مخابرات خراسان رضوی و مصاحبه با خبرگان بوده است و ازآنجهت تبیین فرضیههای پویا
استفادهشده است لذا میتوان بیان داشت رویکرد پژوهش ،کمی-کیفی میباشد.
جهت تجزیهوتحلیل اطلاعات از رویکرد پویاییشناسی سیستم و جهت طراحی و شبیهسازی از نرمافزار و نسیم
استفادهشده است.
تجزیهوتحلیل دادهها:
مراحل مدلسازی در روششناسی پویایی سیستم بهصورت استانداردی است که با شناسایی و چارچوببندی مسئله آغاز و منجر به
ارائه سیاستهایی در جهت حل مسئله میگردد  .شکل زیر مراحل انجام یک پژوهش بر مبنای متدولوژی پویایی سیستم را نشان میدهد.
البته باید توجه داشت مدلسازی در این فرایند توالی خطی از قدمهای یادشده نبوده بلکه فرایندی بازخوردی است بهطوریکه در هر
پروژه مدلسازی قدمهای زیر بارها تکرار میشود .بهاینترتیب نتایج هر مرحله بینشهایی را به دست میدهد که به بازنگری در مراحل
پیشبینی منجر میشود.

شکل شماره  -1فرایند مدلسازی رویکرد پویاییشناسی سیستم (استرمن )0222

 -0چارچوببندی مسئله:

الف) انتخاب موضوع:
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مسئله چیست؟ چرا بهصورت یک مشکل بروز کرده است؟
پاسخ :کاهش میانگین زمان رفع خرابی سرویسهای دیتا و در نظر گرفتن دوراهی سود یا رضایت مشتری.
توجه :عملیات نگهداری سرویسهای دیتا در قالب قرارداد به بخش خصوصی برونسپاری گردیده است و بنا به
استانداردهای مخابرات ایران بایستی میانگین زمان رفع خرابی سرویسهای مشترکین دیتا از  16ساعت به  6ساعت کاهش
یابد.

ب) متغیرهای کلیدی:
متغیرهای کلیدی که بر شرایط مسئله ما تأثیر میگذارند و یا تأثیر میپذیرند کدام هستند؟ (مدلسازی مشکل خاص و
نه یک سیستم کل ،برش مدل با توجه به هدف انجام شود)
پاسخ :میانگین زمان رفع خرابی ،تعداد کارکنان ،سود ،رضایت مشترکین ،سطح سرویس مشترکین ،اضافهکاری،
پرداخت هزینه بابت جبران ضرر به مشترکین (جریمه) ،هدف و . ...

ج) افق زمانی:
چه مدتزمانی از گذشته را برای شناسایی رفتار آینده در نظر بگیریم؟ چه مدتزمانی از آینده را برای شبیهسازی در
نظر بگیریم؟ (دورههای گذشته بهاندازهای باشد که نشان دهد مشکل درگذشته چگونه نمایان میشود و از نگاه کوتاهمدت
پرهیز نماید و در آینده با توجه به سیاستها چگونه رشد میکند)
پاسخ :میانگین زمان رفع خرابی بهصورت هفتگی و ماهانه قابلمشاهده هست و به جهت دسترسی به دادههای یک سال
گذشته لذا بر اساس دادههای سال  1304جهت ترسیم الگوهای مختلف استفادهشده است.
د) الگوهای مرجع و رفتار آینده:
رفتار تاریخی متغیرها درگذشته چگونه است؟ در آینده رفتار آنها چگونه میتواند باشد؟ (افقهای کوتاه منجر به
عدمتشخیص رفتار اصلی میشود)
پاسخ :میانگین زمان رفع خرابی سرویسهای مشترکین دیتا بایستی در آینده به زمان  6ساعت نزدیکتر گردد.

 -3فرضیه پویا
الف) ایجاد فرضیه اولیه:
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نظریههای موجود که رفتار مشکلزا را تبیین میکنند کدام هستند؟
پاسخ :با کاهش کارکنان نگهداری ،میانگین زمان رفع خرابی افزایش و رضایتمندی مشترکین کاهش مییابد.
ب) تدوین فرضیه پویا با تمرکز بر عوامل درونی با تعریف ساختار بازخورد
با افزایش کارکنان نگهداری ،هزینههای کارکنان افزایش و درنتیجه سود کاهش مییابد.
با افزایش میانگین زمان رفع خرابی ،پرداخت هزینه بابت جبران ضرر به مشترکین (جریمه) افزایش و درنتیجه سود
کاهش مییابد.
ج) نمودار علی  -حلقوی:
نمودار علی حلقوی مسئله فوق با در نظر گرفتن روابط علی و معلولی ،علامتگذاری قطبیت ها و جهت حلقهها و
نامگذاری آنها و در نظر گرفتن تمامی ملاحظات و نکات در ادامه ترسیم گردیده است.

شکل شماره -0هموار علی حلقوی

همانطور که مشاهده میشود ،سیستم مذکور با مقایسه میانگین زمان رفع خرابی باهدف سیستم ،سیاست افزایش
نیرو (استخدام مجدد و یا اضافهکاری) را در پیشگرفته تا بتواند فاصله و شکاف موجود را کاهش و درنهایت به هدف سیستم
دست یابد .به این منظور و در ادامه مدلسازی بهرسم نمودار حالت و جریان سیستم فوقالذکر پرداخته و در ادامه آن را در
محیط  Vensimشبیهسازی مینماییم.
د) ترسیم نمودار حالت و جریان:
در هنگام ترسیم نمودار حالت-جریان متغیرهای کلیدی هزینههای کارکنانی ( ،)Salary Totalجریمه ( Penalty
 )Totalبهعنوان متغیرهای تأثیرگذار بر سود و زمان رفع خرابی ( )Total Timeدر کنار متغیرهای اضافی دیگر مانند نرخ
ورودی تیکت های خرابی ( ،)Ticket Arrival Rateنرخ خروج تیکت ها ( ،)Ticket Departure Rateتیکت های
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بررسی نشده در صف انتظار ( ،)Waiting Ticketمیانگین زمان رفع خرابی وضع موجود ( )MEAN Tبه همراه نیروهای
حاضر در سایت ( )Back office Manو نیروهای اضافهشده به نیروهای سایت ( )Added Staffکه معرف کلیه نیروها
( )Service Staffمیباشند؛ به مدل افزوده میگردد .ضمناً متغیرهای اضافهکاری ( )Overtimeو نیروهای اضافهشده
( )Added Staffو جریمه تحت تأثیر شکاف ( )Gapبوده و بدین منظور از تابع  look upبرای این تأثیرپذیری استفادهشده
است.
متغیرهای کمکی دیگری همچون حقوق و مزایا ( ،)Salaryهزینه اضافهکاری ( ،)Overtime Feeکارکنان رفع
خرابی ( )BO Manکه در این مدل  4نفر میباشند؛ به مدل واردشده تا بتوان متغیرهای کلیدی را محاسبه نمود .در این
مسئله همانطور که قبلاً نیز بیان شد ،هدف سیستم ( )Goalرا  266دقیقه در نظر گرفتهایم.
در شکل زیر نمودار جریان -حالت به نمایش درآمدهاست.

شکل شماره  -3نمودار حالت و جریان

 )4فرموله کردن و شبیهسازی:
همانطور که بیان شد بررسی و رفع خرابیهای سرویسهای مشترکین دیتا در سراسر استان خراسان رضوی بر عهده
اداره نگهداری دیتا بوده و بدین منظور در مرکز نگهداری دیتا  4نفر از متخصصین اقدام به بررسی تیکت های خرابی
سرویسهای مشترکین که در سامانه سیستم جامع امور مشترکین دیتا ( )DCRMثبت گردیده مینمایند .کارشناسان تیکت
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خرابی را در صورت امکان برطرف و یا در صورت نیاز جهت بررسیهای بیشتر به سایر واحدها ارجاع نموده و تا حصول نتیجه و
رفع خرابی آن را پیگیری و رصد مینمایند .بدیهی است تعداد ورود تیکت بهصورت روزانه بوده و خروج (بسته شدن آن) آن
نیز ممکن است در همان روز و یا روزهای دیگر به وقوع بپیوندد .با توجه به ثبت تیکت ها در سامانه  ،DCRMسیستم مذکور
قابلیت گزارشگیری مواردی مانند تعداد تیکت ورودی روزانه و میانگین زمان رفع خرابی کل را (بهصورت روزانه و هفتگی و یا
ماهانه) دارا هست .لذا با گزارشگیری از سیستم و ورود اطلاعات مربوطه (از ابتدای تا انتهای سال  ،)1304در نرمافزار SPSS
مدلهای توزیع آماری تیکت ها همانطور که در ادامه مشاهده میشود ،بهدستآمده است( .البته لازم به ذکر است اطلاعات
مذکور؛ با نرمافزار  Easy Fitنیز بررسی و به نتایج مشابهی منتهی شده است) .شایانذکر است به دلیل محدودیت توابع در
شبیهساز  Vensimنزدیکترین توابع توزیع انتخاب گردیده است.
در ادامه بهمنظور به دست آوردن توابع نرخ تیکت ورودی روزانه ،نرخ تیکت رفع عیب شده روزانه ،میانگین زمان رفع
خرابی روزانه و تعداد کارکنان اصلی حاضر در سایت ،اقدام به ورود اطلاعات در نرمافزار  SPSSنموده و دادهها را تحلیل و
توزیعهای آماری را به دست میآوریم.
در این قسمت ابتدا نرخ تیکت ورودی روزانه را تحلیل مینماییم .یک روش برای بررسی اینکه دادهها از یک توزیع
خاص آمدهاند استفاده از نمودار  Q-Qاست[2] .با ورود اطلاعات در نرمافزار  SPSSو تحلیل دادهها و با توجه به شکل
مشاهده میشود که نقاط حاصل از زوجهای ))(x(j),q(jتقریباً روی یک خط مستقیم قرارگرفتهاند؛ بنابراین دادهها از توزیع
نرمال هستند [2] .بهعبارتیدیگر توزیع نرخ تیکت ورودی روزانه بهصورت نرمال بوده (البته باکمی چشمپوشی از دادههای
پرت) و پارامترهای آن در ادامه آمده است.

شکل شماره  -4نمودار  Q-Qتیکت های ورودی

AT
Location 23.0179
مقیاس
14.54257

Normal
Distribution

جدول شماره  -1تخمین پارامترهای توزیع تیکت های ورودی
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لازم به ذکر است برای به دست آوردن توزیع آماری تیکت های خروجی روزانه ،به دلیل حجم زیاد اطلاعات و ناتوانی
نرمافزار در ارائه گزارش ناگزیر به نمونهگیری بوده (به ازای هرماه سه نمونه ،در ابتدا ،میانه و انتهای تمامی ماهها) و درنتیجه
اقدام به تخمین و برآورد پارامترهای مدل شده است .همچنین متذکر میگردد در هنگام فرمول نویسی به جهت اینکه تعداد
تیکت ها (ورودی و خروجی) اعدادی صحیح میباشند ،لذا از توزیعهای آماری جز صحیح گرفتهشده است.
برای به دست آوردن تابع میانگین زمان رفع خرابی همانطور که مشاهده میشود ،نزدیکترین توزیع آماری توزیع
آماری وای بل با پارامترهای زیر میباشد.

.
شکل شماره  -5نمایی از محیط  SPSSو ورود اطلاعات در آن و تحلیل دادهها

شکل شماره  -6پلات  Q-Qحاصل از دادههای مربوط به تیکت های خروجی
MT
401.370

Scale

.976

Shape

Weibull Distribution

جدول شماره  -0تخمین پارامترهای توزیع تیکت های خروجی
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به جهت اینکه مدل به واقعیت نزدیکتر باشد ،لذا حضور کارکنان اصلی رفع خرابی (به دلیل استفاده از مرخصی) نیز به
طریق مشابه تحلیل (به مدت  2ماه) و خروجی زیر از نرمافزار  SPSSبهدستآمده است .همانطور که در شکل شماره 6
مشاهده میشود توزیع حضور کارکنان اصلی بهصورت تصادفی و یکنواخت بوده و بدیهی است از جز صحیح این توزیع آماری
نیز به دلیل صحیح بودن تعداد افراد نیز استفاده گردد.

شکل شماره  -7نمودار  Q-Qحاصل از دادههای مربوط به حضور کارکنان

شبیهسازی با :Vensim 6.2
در ادامه و پس از رسم نمودار حالت و جریان در نرمافزار  Vensimو فرمول نویسی آن با توجه به مطالب بیانشده،
مدل شبیهسازیشده و نتایج در ادامه بهاختصار ارائه میگردد.
نکته :زمان شبیهسازی  346روز در نظر گرفتهشده است.
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شکل شماره  -8قسمت اصلی مدل شبیهسازیشده مربوط به سیستم تیکتینگ

 )4آزمودن:
پیش از نتیجهگیری و مقایسه ،در ابتدا نرخ تیکت های دریافتی و میانگین رفع خرابی را مطابق با دادههای واقعی در سال
 04ترسیمشده است.

تیکت دریافتی روزانه
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

تیکت دریافتی روزانه
1396/01/01
1396/01/27
1396/02/20
1396/03/13
1396/04/08
1396/05/01
1396/05/25
1396/06/20
1396/07/17
1396/08/11
1396/09/04
1396/09/29
1396/10/23
1396/11/17
1396/12/14
شکل شماره  -9تیکت دریافتی روزانه مطابق با دادههای واقعی
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Axis Title

شکل شماره  -12میانگین تیکت خرابی روزانه مطابق با دادههای واقعی

حال مدل شبیهسازیشده را اجرا و آن را با دنیای واقعی مقایسه نماییم.

شکل شماره  -11شبیهسازی مدل و نمایش نرخ تیکت ورودی (سمت راست) و میانگین زمان رفع خرابی یا بسته شدن تیکت (سمت
چپ)

همانطور که مشاهده میشود ،تیکت های دریافتی در مدل شبیهسازیشده ،رفتاری مشابه با سال  04داشته و در
صورت نادیده گرفتن میانگین خرابی  26666دقیقه ،میانگین زمان خرابی نیز مشابه با واقعیت ،رفتار مینماید.

 )6طراحی و اعمال سیاست:
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همانطور که قبلاً نیز بیان شد ،هدف از این مدلسازی کاهش زمان میانگین خرابی تا مدتزمان  266دقیقه (معادل با
 6ساعت) هست .حال با اعمال دو سیاست ( Policy Overtimeاضافهکاری یک نفرِ و دو نفرِ) و Policy Staff
(بهکارگیری و استخدام نیروی کار جدید) و سیاست توأمان (با یک نمودن مقادیر این ضرایب) به ترتیب ،مدل را مجدداً Run
مینماییم.
نکتهای که در اینجا لازم به ذکر است برتری و رجحان سیاست اضافهکاری نسبت به استخدام هست .دلیل این برتری و
رجحان رهایی از هزینههایی ازجمله بیمه و مزایا و هزینههای آموزش و .در صورت استخدام جدید است .البته در ادامه
همانطور که در بالا نیز بدان اشاره شد هر دو سیاست در ابتدا بهتنهایی به مدل اعمال و در انتها نیز بهطور همزمان به مدل
اعمال میگردد.
نکته دیگری که قبل از شبیهسازی بایستی به توضیح آن پرداخت این است که در مدل ارائهشده جهت سهولت از دو
متغیر Policy Overtimeو  Policy Staffاستفادهشده است که  Policy Overtimeمقادیر ( 6عدم استفاده از
اضافهکاری) یا ( 1اضافهکاری با یک نفر روزانه) و یا ( 2اضافهکاری با دو نفر روزانه) را میپذیرد .همچنین  Policy Staffتنها
مقادیر ( 6سیاست عدم بهکارگیری نیروی جدید) و یک (سیاست بهکارگیری نیروی جدید) را میپذیرد.
بهمنظور کاهش پیچیدگی و پس از بررسی نظر خبرگان دو متغیر  Overtimeو  Added Staffکه حاصلضرب
سیاستهای بیانشده با توابع  Overtime look upو  Added Staff look upمیباشند به مدل اضافه گردید؛ اما در
تعاریف توابع  look upجهت سادگی فرض بر این گرفته شد که روابط بهصورت خطی و بهصورت زیر هست .لازم به ذکر است
ورودیها برحسب دقیقه (با توجه به انحراف از هدف) بوده و خروجیها به ترتیب برحسب ساعت و نفر هست.

شکل شماره  -10توابع ( Overtime look upبالا) و ( Added Staff look upپایین)
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جهت مطالعه بیشتر میتوان به بخش فرمولها که در انتهای این مقاله آمده است مراجعه نمود.
الف) سیاست اضافهکاری تک نفره:
همانطور که در شکل  12مشاهده میشود ،میانگین زمان رفع خرابی با اعمال سیاست اضافهکاری (نهایت  6ساعت روزانه و
بهکارگیری یک نفر) و باگذشت حدود یک ماه تا  366دقیقه کاهش داشته و به هدف  266دقیقه نزدیک شده است.

شکل شماره  -13شبیهسازی مدل تیکتینگ و محاسبه میانگین زمان رفع خرابی یا بسته شدن تیکت (بالا) و اضافهکاری (وسط) و نسبت
نیروی انسانی موجود در سایت بهکل نیروهای انسانی (نیروهای سایت بعلاوه نیروهای مازاد) که در اینجا مقدار یک را داشته و به عبارتی
نیروی مازادی جذب نشده است.

ب) سیاست اضافهکاری دو نفره:
این شبیهسازی مشابه باحالت قبل بوده و تنها ضریب  Policy Overtimeبه مقدار  2تغییر مییابد .لذا مطابق با
شکل  13داریم:
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شکل شماره  -14خروجی شبیهسازی مدل تیکتینگ و محاسبه میانگین زمان رفع خرابی یا بسته شدن تیکت (بالا) و ساعت اضافهکاری
(وسط) و نسبت نیروی انسانی موجود در سایت بهکل نیروهای انسانی (نیروهای سایت بعلاوه نیروهای مازاد) که در اینجا مقدار یک را
داشته و به عبارتی نیروی مازادی جذب نشده است.

همانطور که مشاهده میشود ،میانگین زمان خرابی با اعمال سیاست اضافهکاری (بهکارگیری  2نفر) و باگذشت کمتر از
یک ماه تا  366دقیقه کاهش داشته و به هدف  266دقیقه نزدیکتر شده است.

ج) سیاست افزایش نیرو:
حال سیاست بهکارگیری نیروی مازاد را بررسی مینماییم .در این گام چنین فرض شده که اضافه نمودن نیروی جدید
آموزشدیده با یک نسبت خطی میتواند میانگین زمان رفع خرابی را کاهش دهد .این مورد با توجه به بررسی نظر و مصاحبه
با کارشناسان لحاظ شده است.
در این مرحله از دو متغیر  Policy Overtimeو  Policy Staffاستفاده میشود .ابتدا برای این منظور مقدار
 Policy Overtimeرا برابر صفر قرار داده (به معنی عدم بهکارگیری سیاست اضافهکاری) و مقدار  Policy Staffرا که
میتواند مقادیر صفر (عدم اتخاذ سیاست استخدام جدید) و یک (سیاست اتخاذ سیاست استخدام جدید) را دریافت نماید ،یک،
تنظیم میگردد .از طرفی به دلیل کاهش پیچیدگی ،فرض شده مرخصی و غیبت نیروهای مازاد در دل همان توزیع تصادفی
یکنواخت کارکنان اصلی نهفته باشد .درنتیجه مطابق با شکل  16داریم:
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شکل شماره  -15خروجی شبیهسازی مدل تیکتینگ و محاسبه میانگین زمان رفع خرابی یا بسته شدن تیکت (بالا) و بدون اضافهکاری
(وسط) و تعداد نیروی اضافهشده (پایین)

همانطور که مشاهده میگردد با افزودن  2نفر به مجموعه نیروهای اصلی جهت کمک ،نهتنها میتوان پس از حدود 2
ماه به حد استاندارد رسید بلکه باگذشت اندک زمانی میتوان به مقادیر کمتر از میانگین زمان رفع خرابی هدف نیز دستیافت.

د) سیاست توأمان:
این بار علاوه بر اعمال سیاست اضافهکاری مرحله الف ،مبادرت به استخدام نیز نموده و نتایج شبیهسازی میشود.
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شکل شماره  -15خروجی شبیهسازی مدل تیکتینگ و محاسبه میانگین زمان رفع خرابی یا بسته شدن تیکت (بالا) و ساعت اضافهکاری
(وسط) و تعداد نیروی اضافهشده (پایین سمت چپ)

همانطور که مشاهده میشود ،با بهکارگیری  6نیروی مازاد و  6ساعت اضافهکاری در مدتزمان کمتر از یک ماه به
هدف سیستم رسیده و باگذشت اندک زمانی به کمتر از هدف نیز دستیافتهایم .البته همانطور که مشاهده میشود ،تفاوت
معناداری باحالت قبل ندارد.
در ادامه نیز یادآوری میگردد که برای تابع افراد مازاد نیز از جز صحیح آن استفادهشده است .در ضمن در این مدل
فرض گردیده است که میانگین زمان رفع خرابی به ازای هر ساعت اضافهکاری  3.6دقیقه کاهشیافته و به نسبت عکس Rate
 Sکاهش مییابد.
بهمنظور توضیح بیشتر ،فرض نمایید بهصورت روزانه  4نفر بهصورت  26ساعته به رفع خرابی پرداخته و میانگین زمان
خرابی  666دقیقه را ارائه نمایند .اگر زمان مفید رفع خرابی را از ساعت  6صبح تا  23در نظر بگیریم میتوان گفت
 46*16*4دقیقه نفر ،میانگین خرابی  666دقیقه را به همراه داشتهاند؛ پس  46دقیقه اضافهکاری معادل با  6.66دقیقه
کاهش در زمان رفع خرابی هست که فرض میکنیم تنها  66درصد آن مفید باشد .درنتیجه هر ساعت اضافهکاری معادل با
 3.6دقیقه کاهش میانگین خرابی خواهد بود.
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تحلیل سود:
در مرحله قبل بهمنظور سادهسازی و محدود کردن مدل تنها به مدلسازی سیستم تیکتینگ و سیستم رفع خرابی
پرداختیم .در این مرحله بهمنظور تحلیل سود و زیان ،مدل اصلی و نهایی را ارائه داده و با اعمال سیاستهای بیانشده اجرا
میگردد .برای این منظور دو متغیر انباشت  Salary Totalو  Penalty Totalرا به مدل افزوده میگردد .این دو متغیر به
ترتیب مجموع حقوق پرداختی مطابق با قانون کار به همه کارکنان (شامل مشغول به کار و استخدام جدید) و مجموع
هزینههای پرداختی به مشترکین بابت جبران ضرر به دلیل انحراف از هدف را محاسبه مینماید .درنهایت ازآنجاکه جنس هر
دو هزینهای هست لذا سود نهایی را کاهش میدهد .بهعبارتدیگر حاصل جمع این دو متغیر در متغیر  Outcomeظاهرشده
و متغیر انباشت  Profitرا با یک ضریب منها پشت آن تولید مینماید .البته لازم به بیان است به دلیل عدم امکان انعکاس
درآمدهای مخابراتی از ورود متقی  Incomeبه مدل اجتناب گردیده است.
در شکل  16مدل گسترش دادهشده و بهعبارتدیگر مدل نهایی را شاهد هستیم .شکل  16شبیهسازی مدل را بدون
اعمال سیاستها نمایش میدهد و به ترتیب در شکلهای  10تا  22اجرای مدل را با اعمال سیاستهای الف تا د را به نمایش
میگذاریم.

شکل شماره  -17گسترش مدل تیکتینگ و افزودن دو متغیر انباشت  Salary Totalو  Penalty Totalو متغیرهای کمکی دیگر به مدل
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شکل شماره  -18گسترش مدل تیکتینگ و افزودن دو متغیر انباشت  Salary Totalو  Penalty Totalو متغیرهای کمکی دیگر به
مدل و اجرای آن بدون اعمال سیاستها

شکل شماره  -19گسترش مدل تیکتینگ و افزودن دو متغیر انباشت  Salary Totalو  Penalty Totalو متغیرهای کمکی دیگر به
مدل و اجرای آن با اعمال سیاست الف
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شکل شماره  -02گسترش مدل تیکتینگ و افزودن دو متغیر انباشت  Salary Totalو  Penalty Totalو متغیرهای کمکی دیگر به
مدل و اجرای آن با اعمال سیاست ب

شکل شماره  -01گسترش مدل تیکتینگ و افزودن دو متغیر انباشت  Salary Totalو  Penalty Totalو متغیرهای کمکی دیگر به
مدل و اجرای آن با اعمال سیاست ج
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شکل شماره  - 00گسترش مدل تیکتینگ و افزودن دو متغیر انباشت  Salary Totalو  Penalty Totalو متغیرهای کمکی دیگر به
مدل و اجرای آن با اعمال سیاست د

نتیجهگیری:
همانطور که مشاهده میشود از مقایسه نتایج حاصله و با توجه به مفروضات مسئله چنین برداشت میشود که اگرچه با
افزایش نیرو میانگین زمان رفع خرابی کاهش مییابد و از طرف دیگر دستیابی به هدف برای سیستم مهم هست ،اما کمی
میزان جریمههای تعیینشده در مقایسه با هزینههای افزایش کارکنان (اضافهکاری و استخدام) ،سرمایهگذاری در این راستا را
با تردیدهایی روبرو مینماید .با توجه به این امر اتخاذ رویکرد افزایش نیرو در خوشبینانهترین حالت منجر به اعمال سیاست
اضافهکاری خواهد شد تا سیستم را به نزدیکیهای هدف رهنمون ساخته و فشار بر اداره نگهداری دیتا را کاهش دهد .لذا
افزایش سطح سرویس مشترکین ) (SLAکه با افزایش درآمدها همراه خواهد بود ،اعمال سیاستهایی متناسب بازمان رفع
خرابی مندرج در سطح سرویس را توجیهپذیر مینماید.

مراجع
] [1جان د .استرمن با ترجمه کوروش برارپور ،پویاییشناسی کسبوکار ،جلد اول ،انتشارات سمت ()1304
] [2نادر نعمتاللهی ،روشهای آماری ،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ()1304
[3] vensim.com
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مدل پویای چالشهای سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر
علی محمد احمدوند ،1مهدی کلانتر هرمزی ،*، 2سونا رزاقی ،3ایوب عباسی

گراوند6

گروه صنایع ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه ایوانکیalimohamad.ahmadvand@gmail.com ،
گروه صنایع ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه ایوانکیmehdi.kalantar@eyc.ac.ir ،
گروه صنایع ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه ایوانکیs.razzaghy.67@gmail.com ،
گروه صنایع ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه ایوانکیabasi.a777@gmail.com ،

چكيده
صرفه جویی در مصرف انرژی ،در کنار توسعه و بکارگیری فناوریهای جایگزین ،به ویژه انرژیهای تجدیدپذیر میتواند
نقش بهسزایی را در کنترل و کاهش مصرف حاملهای انرژی فسیلی و متعاقباً انتشار آلایندههای زیست محیطی ایفا
نماید .در واقع ،انرژیهای تجدیدپذیر ،یک راهحل مناسب برای دستیابی به توسعه پایدار تلقی میشوند .در شرایط فعلی
دنیای امروز ،با محدودیتهای دوگانه در توسعه اقتصاد کم کربن و امکان استفاده از انرژی پایدار مواجه هستیم .توسعه
انرژیهای تجدیدپذیر ،یک انتخاب اجتنابناپذیر برای تحول استراتژیکِ توسعه اقتصادی و توسعه انرژی در صنایع
امروزی محسوب میگردد .از آنجاییکه سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر ،به دلیل ماهیت و نوع فنآوری مدرن آن،
نیازمند هزینه بسیار بالایی است ،سرمایهگذاران هنگام تصمیمگیری در مورد سرمایهگذاری برای یک پروژه توسعه انرژی
تجدیدپذیر ،با عدم قطعیتهای مختلف مواجه میشوند .بنابراین ،ارزیابی ریسکهای سرمایهگذاری در پروژههای توسعه
انرژیهای تجدیدپذیر ،برای آنها از اهمیت ویژه و بالایی برخوردار است و نیاز به اخذ بهترین و مناسبترین تصمیمهای
سرمایهگذاری دارد .براساس پیشینه فوق ،موضوع سرمایهگذاری انرژی تجدیدپذیر در این مقاله با استفاده از روش
سیستم داینا میک مورد مطالعه قرار گرفته است .در بخش اول کار ،ریسکهای اصلی در سرمایهگذاری در زمینه انرژی
تجدیدپذیر شامل ریسک سیاستها و ریسک بازار مورد بحث قرار میگیرد؛ سپس با استفاده از روش پویایی سیستم،
نمودار آسیبشناسی سرمایهگذاری و مدل ارزیابی ریسک نشان داده میشود و در نهایت مدل سیستم داینامیک با یک
مثال عددی در نرم افزار ونسیم حل شده و نتایج مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج مدلسازی نشان داد که ریسک
سیاست ،بعنوان عامل اصلی تأثیر سرمایهگذاری در مرحله توسعه اولیه بهشمار میرود؛ اما درحالیکه ریسک سیاست رفته
رفته کاهش مییابد ،ریسک بازار به تدریج تبدیل به عدم قطعیت اصلی در سرمایهگذاری در مرحله توسعه بالغ میشود.
واژههای کليدی :انرژیهای نو ،ریسک بازار و سیاست ،سیستم داینامیک.

 1استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه ایوانکی
 2و * نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه ایوانکی
 3دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه ایوانکی
 4دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه ایوانکی
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 -1مقدمه
کشورهای توسعهیافته در موقعیت منحصر به فردی قرار دارند تا از مزایای اجتماعی ،اقتصادی و محیطی منابع
تجدیدپذیر به عنوان وسیلهای برای مواجه شدن با افزایش تقاضای انرژی در یک مسیر توسعه پایدار استفاده نمایند.
پیـادهسازی رویههای پایدار ،ثابت میکند که در کشورهای در حال توسعه نیز این مسأله ،حداقل به همان اندازهی کشورهای
توسعهیافته چالش برانگیز است .مانع جدی برای استقرار فنآوریهای انرژی تجدیدپذیر در این کشورها ،مسئله جذب
سرمایههای کافی و مقرون به صرفه است [.]4
قطعاً ،با هموار نمودن موانع سرمایهگذاری در بخش انرژیهای تجدیدپذیر ،فرصتهای قابل توجهی در اقتصاد جهانی در
این خصوص به وجود خواهد آمد .این دسته از انرژیها با ایفای نقش بسیار مهمی که در تأمین تقاضای انرژی جهانی بازی
میکنند ،باعث مقرون به صرفهترشدن این فنآوریها نیز میشوند .انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان جایگزینی برای سوختهای
فسیلی ،میتوانند پاسخگوی مناسبی برای نگرانیهای موجود در زمینه تغییرات آب و هوای جهانی باشند .بر اساس تجزیه و
تحلیلهای آژانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر ( ،)IRENAسهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی جهانی میتواند با
استفاده از فنآوریهای موجود ،تا سال 2232میلادی به دو برابر افزایش یابد .در این راستا علاوه بر بهبود بهرهوری انرژی،
انتشار گازهای گلخانهای تا حد چشمگیری کاهش خواهد یافت و افزایش میانگین درجه حرارت جهانی زمین ،زیر دو درجه
سانتیگراد باقی خواهد ماند .برای نیل و دستیابی به این اهداف ،میبایست میزان سرمایهگذاری در بخش انرژیهای
تجدیدپذیر تا چند سال آینده  2برابر شده و تا سال 2222میلادی به میزان  3برابر افزایش یابد .این میزان توسعه در انرژیهای
تجدیدپذیر به معنای نیاز به افزایش میزان سرمایهگذاریهای آتی در بخش انرژیهای تجدیدپذیر تا سال 2222میلادی ،سالانه
بالغ بر  022میلیارد دلار میباشد .موانع اساسی بازار و همچنین ذهنیتی که از ریسک بالای سرمایهگذاری در این بخش وجود
دارد ،موجب گردیده تا توسعه و تأمین مالی برای انجام این پروژهها محدود گردد [ .]1اگرچه کاهش هزینههای فنآوری انرژی-
های تجدیدپذیر به طور قابل توجهی از هزینههای سرمایهگذاری اولیه آنها کاسته است ،ولی همچنان تأمین مالی این پروژهها با
سختیهای بسیار زیادی در بسیاری از نقاط جهان روبرو میباشد و همین امر موجب گردیده تا هزینههای سرمایهگذاری اولیه
افزایش یافته و با افزایش ریسک و موانع در بازار همراه شود .شناخت پروژههای جذاب و دسترسی به سرمایهگذاری اولیه،
همیشه برای انجام پروژههای توسعه انرژی تجدیدپذیر جزء موانع اصلی محسوب شده است .ریسکهای پروژهها میتوانند به
شکلهای مختلف نمایان شوند که از آن جمله میتوان به ریسکهای سیاسی و قانونی ،ریسکهای موجود در خطوط انتقال و
شبکه سراس ری ،ارز ،نقدینگی ،میزان بهره و همچنین ریسک موجود در منابع اشاره نمود که ریسک موجود در منابع ،بیشتر
برای منابع زمین گرمایی مصداق دارد .سیاستگذاران ،مؤسسات مالی و سرمایهگذاران ،توانستهاند بوسیله ابزارهایی قوی جهت
کاهش هزینه ریسکهای سرمایهگذاری و افزایش میزان دسترسی به منابع مالی برای پروژههای انرژی تجدیدپذیر ،طراحیهایی
را انجام دهند .توانمندسازی سیاستها منجر به ایجاد محیطهای سرمایهگذاری پایدار و قـابل پیشبینی میگـردد و کمک
مینماید تا بر موانع موجود غلبه نموده و درآمدهای حاصل از این قبیل پروژهها ،قابل پیشبینی گردد .خدمات فنی و تأمین
مالی از همان ابتدای چرخه پروژهها جهت فراهم آوردن سرمایهگذاری مورد نیاز بسیار حائز اهمیت است .این عوامل باعث
خواهند شد تا توسعه پروژهها افزایش یابد [ .]2ایجاد مداخلات غیرمالی از جمله اهمیت دادن به موضوعاتی از قبیل محیط
زیست نیز میتوانند نقش تسهیل دهندهای برای انجام پروژهها داشته باشد .ابزارهای مبتنی بر پرداختهای متوالی مانند اعطای
وام میتواند به مؤسسات تأمین مالی محلی نیز کمک نماید تا بر موانع کلیدی به خصوص عدم دسترسی کافی به سرمایهگذاری
اولیه و تجارب کمی که در تأمین مالی برای انجام پروژههای انرژی تجدیدپذیر وجود دارد ،غلبه نمایند .یکی از نکات بسیار
مهمی که برای سرمایهگذاریهای بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت بوده است ،دسترسی به ابزارهای مؤثر جهت کاهش
ریسکها میباشد و یکی از این ابزارها ،مؤسسات تأمین مالی بخش دولتی است که میتواند از میزان ریسکهای سرمایهگذاری
در بخش خصوصی بکاهد؛ چراکه تأمین مالی از سوی بخش دولتی با ابزارهای کاهندهی ریسک دیگری نظیر ضمانتنامهها،
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خدمات ارزی و امکانات نقدینگی همراه است .با این روش ،به توسعه سرمایهگذاری در بخش خصوصی کمک خواهد شد تا در
آینده به کاهش میزان سرمایهگذاری از جانب مؤسسات دولتی و عمومی منجر گردد .به عبارت دیگر اگر سازمانها ،صندوقها و
مؤسسات دولتی در ابتدای امر سرمایهگذاری در بخش انرژیهای تجدیدپذیر و به خصوص در کشورهای در حال توسعه ،به
سرمایهگذاران بخش خصوصی جهت تأمین مالی پروژههای خود کمک نماینـد ،این امر موجب میشود تا میزان ریسک
سرمایه گذاری در این زمینه تا حد قابل توجهی کاهش یافته و اعتماد بخش غیردولتی برای تأمین مالی این نوع پروژهها بیشتر
شده و در آینده به طور کامل توسعه این بخش در دست بخش خصوصی قرارگیرد .باید به این نکته توجه داشت که مؤسسات
دولتی که در ابتدای امر ،تأمین مالی پروژهها را بر عهده میگیرند به منظور کاهش میزان ریسک ،نیازمند روشهای سادهای
نظیر کاهش دادن هزینههای معاملات ،بکارگیری قیمتهای تشویقی داخلی و از همه مهمتر قرار دادن اهداف بلندمدتی که
تنها مختص پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر میباشد هستند .برای اینکه بتوان میزان سرمایهگذاری را در بخش انرژیهای
تجدیدپذیر گسترش داد ،پروژههای مربوط به این بخش میبایست دسترسی بهتر و آسانتری به سرمایهگذاران بزرگ و کلان
داشته باشند .ساختار درست امور مالی میتواند منجر به افزایش حجم سرمایهگذاری شود و همزمان با کاهش هزینهها نیز
همراه گردد .همچنین ،ذکر این مطلب لازم است که هدفگذاری برای انجام پروژهها میتواند نقش تسهیل کنندهای را ایفا
نماید و منجر به بلوغ سرمایهگذاری شود [ .]3ابزارهایی که مبتنی بر وامها نظیر اعطای وامها با بهره پایین برای پروژههای
انرژهای تجدیدپذیر میباشند ،قادر خواهند بود تا به چالشها و مشکلاتی که در حال حاضر مؤسسات تأمین مالی با آن روبرو
هستند ،غلبه نمایند .از دیگر سوی ،اعطای این وامها باعث میگردد تا علاوه بر اجرایی شدن این نوع پروژهها ،تجارب زیادی نیز
در این زمینه کسب گردد و ریسکهای پروژه تا حد بسیار زیادی برای انجام پروژههای بعدی کاهش یابد .دسترسی به ابزارهای
مؤثر و مناسب جهت کاهش ریسک نیز میتواند برای سرمایهگذاری بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت باشد .مؤسسات تأمین
ما لی دولتی با استفاده از فراهم آوردن ابزارهای مناسب برای کاهش ریسک پروژههای بخش خصوصی باعث میشوند تا انجام
این پروژهها تا حدود زیادی تسهیل شده و امنیت لازم را پیدا کند .از جمله این ابزارها میتوان به انواع ضمانتنامهها ،ابزارهای
کیفیت خدمات ارز و امکانات ذخیره نقدینگی اشاره نمود [.]4
باتـوجه به سطح بالای نوآوریهای تکنولوژیـکی در توسعه انـرژیهای تجدیـدپذیر و نظر به نیـاز این پروژهها به
سرمـایهگذاری کلان ،لذا رویکرد اصلی در این تحقیق ،تمرکز بر روی ارزیابی ریسک در پروژههای سرمایهگذاری انرژی تجدیـد-
پذیر در جهت اتخاذ بهترین تصمیمهای سرمایهگذاری میباشد .همچنین ،موضوع سرمایهگذاری انرژی تجدیدپذیر با بهرهگیری
از روش سیستم داینامیک و با در نظر گرفتن ریسکهای سیاستگذاریها و ریسک بازار مورد مطالعه قرار گرفته و بر اساس
این سیستم ،مدل ارزیابی ریسک سرمایهگذاری طراحی و مورد بحث قرار گرفته است.
در نهایت این پژوهش سعی دارد تا یک چارچوب جدید برای کمک به اتخاذ استراتژیهای ریسک سرمایهگذاری برای
انرژیهای تجدیدپذیر فراهم نماید .لذا در ادامه و در بخش  2به مرور ادبیات تحقیق پرداخته میشود و پژوهشهای مشابه
انجام شده و نتایج آن بررسی میگردند .در بخش  3روششناسی مورد استفاده در تحقیق معرفی شده است .بخش  4ساختار
مدل ریسک سرمایهگذاری انرژی تجدیدپذیر و توضیحات کلی آن را بر اساس مدل سیستم داینامیکی ارائه میدهد .در بخش 0
اعتبارسنجی و تجزیه و تحلیل مدل ،ارائه شده و بخش  6نیز در مورد نتایج اصلی بحث مینماید.

 -2مرور ادبيات
در کنار توسعه مداوم اقتصاد و صنعت ،تقاضای انرژی همچنان به سرعت در حال رشد است .مشکلات انرژی و محیط
زیست به طور فزآیندهای برجسته شده است و نشان میدهد که تسریع در توسعه و بهرهبرداری از انرژیهای تجدیدپذیر ،تنها
راه پاسخ دادن به بحران جدی انرژی و محیط زیست است [ .]0بر اساس دستورالعملهای قانونیِ الزام کننده به استفاده از
انرژیهای تجدیدپذیر و سیاستهای مربوطه ،کاربرد این انرژیها در کشورهای در حال توسعه به سرعت در حـال گسترش
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میباشد .انرژی باد اکنون وارد مرحله توسعه گسترده شده و انرژی خورشیدی نیز به سرعت در حال توسعه است .مقیاس
صنعت انرژی تجدیدپذیر در حال پیشرفت ،و با روند پیشرفت تکنولوژی همراه است .تا سال  2213ظرفیت نصب شده انرژی
تجدیدپذیر به  382میلیون کیلووات رسیده و افزایش  18درصدی نسبت به سال  ،2212یعنی  32درصد کل ظرفیت نصب
شده را نشان میدهد [ .]6در حال حاضر سرمایهگذاران ،تمایل بیشتری جهت شروع به سرمایهگذاری در پروژههای انرژی
تجدیدپذیر از خود نشان میدهند ،درحالیکه عدم اطمینان در سرمایهگذاریها نیز به طور فزآیندهای برجسته شده است [.]8
این عدم اطمینان ناشی از محیط سرمایهگذاری پیچیده است ،که در نهایت میتوانـد به عدم تمایـل در سرمایهگذاری در
پروژههای انرژی تجدید پذیر منجر شود .بنابراین ،برای اطمینان از معقول بودن بازده سرمایهگذاری ،ضروری است که انواع
ریسکها در فعالیتهای سرمایهگذاری انرژی تجدیدپذیر شناسایی شوند .وظیفه اصلی شناسایی ریسک و درک انواع ریسکها و
همچنین عواقب جدی احتمالی آن ،با شناسایی خطرهای مرتبط ،ممکن خواهد شد و لازم است که مشخص شود چه نوع
ریسکی وجود دارد و چه چیزی در طول فرآیند اجرای پروژهها اتفاق میافتد .عدم شناسایی بموقع ریسکها ،ممکن است
فرصت مقتضی برای کنترل و یا رفع مؤثر این خطرات را ازبین ببرد .به منظور شناسایی خطراتِ سرمایهگذاری در زمینه انرژی
تجدیدپذیر ،محققان تحقیقاتی زیادی انجام دادهاند که بر منابع ریسک ،ارزیابی و واکنش سرمایهگذاریهای انرژی تجدیدپذیر
متمرکز شده است [ .]13-9در مطالعهای [ ،]1به بررسی تأثیر انرژیهای تجدیدپذیر بر سرانه رشد اقتصادی واقعی ایران
پرداخته شد .نتایج نشان از وجود یک رابطه منفی معنیدار بین مصرف انرژی الکتریکی ،مصرف انرژیهای تجدیدپذیر و مصرف
مواد سوختنی و بازیافتی ،با سرانه رشد اقتصادی واقعی داشت .در تحقیقی دیگر [ ،]2تحت عنوان تأثیر انرژیهای تجدیدپذیر
بر رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست در ایران ،توصیه گردید که با توجه به مزایای انرژیهای تجدیدپذیر ،افزایش سهم این
نوع انرژی از کل انرژی کشور در افق کاری سیاستمداران مسئول قرار گیرد.
افزایش استفاده از انرژیهای تجدید پذیر در کشورهای در حال توسعه در دستیابی به اهداف توسعه پایدار با توجه به
ناتوانی تحولات عمده در بخش انـرژی و فراوانی منابع تجدیـدپذیر در این کشورها و همچنین کاهش هزیـنههای مربوط به
فنآوریهای این انرژی در سالهای اخیر ،کشورهای در حال توسعه را در موقعیت مناسبی قرار میدهد که به ویژه برای تقویت
تولید انرژی نسبت به استفاده از منابع پایدار به جای جایگزینهای سوخت فسیلی اقدام کنند [.]17-14
تجزیه و تحلیل پژوهشهای انجام شده درخصوص سرمایهگذاریِ انرژیهای تجدیدپذیر نیز نشان میدهد که در
روشهای سنتی آنالیز ریسک ،برخی معایب مشخص وجود دارد .اول اینکه روشهای تجزیه و تحلیل سنتی ریسک ،تغییر
پویایی ریسک در کل چرخه پروژه را مدنظر قرار نمیدهد و نفوذ در سیستم ریسک ،متأثر از حلقههای بازخوری قرار میگیرد.
دوم ،تعامل بین ریسکهای مختلف در روش سنتی تحلیل ریسک در نظر گرفته نشده است .در نهایت ،روشهای مدیریت
ریسک سنتی عمدتاً بر اساس تجزیه و تحلیل کیفی و تحقیقی است .لذا در این تحقیق با استفاده از رویکرد سیستم داینامیک،
مدل ریسک سرمایهگذاری انرژی تجدیدپذیر (انرژی باد بعنوان نمونه) ،ارائه میگردد و خطرات سرمایهگذاری پروژه با استفاده
از نرمافزار  VENSIMشناسایی و ارزیابی خواهد شد .این مدل میتواند به سرمایهگذاران و دولتها برای ارزیابی ریسک و
تصمیمگیری در مرحله اولیه پروژه کمک نماید.

 -3روششناسی
پیچیدگی و پویایی سرمایهگذاری در انرژی تجدیدپذیر ،خطر ارزیابی دقیق ریسک را با استفاده از یک مدل استاتیک
ساده یا یک روش ارزیابی جامع دشوار کرده است؛ درحالیکه سیستم داینامیک یک رویکـرد مناسب برای درک رفتـار
سیستمهای پیچیده در طول زمان است که به بیان الزامات ارزیابی ریسک برای سرمایهگذاری انرژی تجدیدپذیر میپردازد.
ارتباط بین پارامترها و عوامل مختلف با استفاده از حلقههای بازخور داخلی و تأخیر زمانی  -که بر رفتار کل سیستم تأثیرگذار
است  -نمایش داده میشوند .سرمایهگذاری در بخش انرژی تجدیدپذیر دربرگیرنده یک سیستم پیچیده است که در آن،
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زیرسیستـمهایی تحت عنوان ریسک سیاستها و ریسک بازار ،کـه بر روی سرمایهگـذاری در انرژی تجدیـدپذیر تأثیـر
میگذارد ،وجود دارد .مطالعه کل سیستم سرمایهگذاری انرژی تجدیدپذیر به عنوان یک سیستم بازخوری منجر به ارائه نتایج
صحیح خواهد شد.
پروژههای تولید انرژی تجدیدپذیر دارای مشخصههای تصادفی ،نوسان و متناوب هستند که باعث ایجاد عدم اطمینان
قابل توجهی در زمینه فعالیتهای سرمایهگذاری میشود و ممکن است منجر به زیانهای بزرگ برای سرمایهگذاران گردد.
بنابراین ،به منظور ارتقاء انگیز ِه سرمایهگذاری در صنعت انرژی تجدیدپذیر ،ضرورت ارزیابی ریسک سرمایهگذاری در این بخش
مشهود است .از یک طرف ،خطرات احتمالی و ویژگیهای آنها میتوانند با طبقهبندی و تحلیل عدم قطعیتهای بالقوه و
غیرقابل تشخیصی که با فعالیتهای سرمایهگذاری در انرژی تجدیدپذیر مواجه هستند ،شناسایی شوند .از سوی دیگر ،از طریق
تجزیه و تحلیل ریسک ،سرمایهگذاران میتوانند در مورد ریسک موجود در پروژههای خاص و خطرات احتمالی آنها اطلاعات
مناسبی کسب نمایند و سپس تصمیمات سرمایهگذاری علمی و منطقی ،اتخاذ کنند.
 -1-3ریسک بازار
ریسک بازار به عدم قطعیت سود آینده ،ناشی از تنوع عوامل مختلف بازار اشاره دارد .در اینجا ،ریسکِ بازار انرژیهای
تجدیدپذیر از دو جنبه عوامل محیطی داخلی و خارجی شرکتها بررسی میشود .برای محیط خارجی ،ریسک بازار شامل موانع
دسترسی به بازار ،رقابت در بازار و پتانسیل رشد بازار است .مقررات ،مصوبات و استاندارد صنعت ،موانع دسترسی به بازار
مشترک هستند .به طور خاص ،برای پروژههای انرژی تجدیدپذیر ،موانع دسترسی به بازار ،به اقدامات محدود کننده اعمال شده
توسط دولت ،از جمله مجوز ،تصویب قوانین و نظایر آن ،در توسعه و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر اشاره میکند .از دیدگاه
داخلی ،ریسک بازار شامل ریسک مالی شرکت ،کیفیت خدمات و قابلیتهای بازاریابی میباشد .برای پروژههای انرژی
تجدیدپذیر ،عوامل مؤثر بر ریسک مالی عمدت ًا شامل وضعیت مالی شرکت ،منابع صندوق پروژه ،کانال تأمین مالی و همچنین
معقول بودن استفاده از صندوق میباشد .ارزیابی ریسک پروژه سرمایهگذاری سنتی نیز ،ریسک مالی را از لحاظ محتوا ،مهم
ارزیابی میکند .در این تحقیق ،تعدادی از شاخصهای ارزیابی سرمایهگذاری ،مانند پیشبینی وضعیت مالی آینده ،پیشنهادات
مالی ،عملیات صندوق ،سودآوری و غیره مورد استفاده قرار گرفتهاند.
 -2-3ریسک سياستها
ریسک سیاستها به تلفات احتمالی ناشی از تغییرات ،از جمله عدم اطمینان از سیاست دسترسی ،سیاست قیمت ،و
مقررات صنعت ،که در سطح ملی در پروژههای سرمایهگذاری انرژی تجدیدپذیر رخ میدهد اشاره دارد .به منظور افزایش رقابت
و ترویج توسعه انرژی تجدیدپذیر ،سیاستهای انگیزشی مانند تأمین مالی تحقیق و توسعه ،معافیت مالیاتی ،یارانهها ،سیستم
سهمیهبندی ،گواهینامههای سبد معاملهگران و غیره در کشورهای توسعه یافته ارائه میگردند .شایان ذکر است ،به علت عدم
بلوغ توسعه انرژی تجدیدپذیر ،تنظیمات سیاست ممکن است در کوتاه مدت اتفاق بیافتد که موجب خطرات احتمالی و عدم
اطمینان قابل توجه سرمایهگذاران خواهد شد و حتی باعث خسارت مادی میگردد.
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 -6مدل پویای ریسک سرمایهگذاری
نمودار حلقههای علی از ریسک سرمایهگذاری در صنعت انرژی تجدیدپذیر ،یک سیستم پویای پیچیده با روابط متعدد
بین زیرسیستمها و عناصر آنها را نشان میدهد که میتوان آن را به عنوان یک سیستم خود سازگار بسته مشاهده کرد .با توجه
به ویژگیهای خاص مربوطه از جمله :وضعیت توسعه ،اصول بازار اقتصاد و تنظیمکننده صنعت ،پس از تعریف مرز سیستم،
مدل بازخور ریسک صنعت انرژی تجدیدپذیر بر مبنای اصل بازخور سیستم داینامیک در شکل  1ارائه شده است.
ریسک های اعتباری

ریسک محيطی
ریسک برگشت سرمایه

+

+

ریسک اعتبار کوتاه مدت
ریسک فایننس
+

+

+
وزن ریسک خط مشی

نسبت دارایی به بدهی

ریسک نقدینگی

وزن ریسک بازار

سوددهی
-

پتانسيل رشد بازار

+
+

ریسک بازار

+

+
B2

B1

+

+

-

رقابت پذیری محصول

موانع دسترسی به بازار

+
+

B3

+
موانع ساخت

><Time
تعرفه تغذیه

><Time
مقررات صنعتی

محيطی

ریسک شرایط سرمایه گذاری

+
-

+

وزن ریسـک مالی

-

+

وزن ریسک سرمایه گذاری
+

Rate

ریسک سياست

وزن ریسک کسب و کار
+

ریسک مالی

وزن رقابت پذیری محصول

+
+

+

+

-

+

+

وزن ریسک مالی

-

+
ریسک سرمایه گذاری در
انرژی های تجدیدپذیر

شرایط اجتماعی

ریسک کسب و کار

وزن پتانسيل رشد بازار

R
+

-

+
-

-

موانع دسترسی به بازار برای
انرژی های تجدیدپذیر
محيط زیست

تعرفه های قانونی
-

><Time

اقتصاد کالن و شرایط سياسی

-

سياست سرمایه گذاری

شکل .1نمودار حلقه علت و معلولی ریسک سرمایهگذاری انرژیهای تجدیدپذیر

نمودار حلقهی علی ارائه شده ،دارای  4حلقه میباشد که دو حلقه تعادلی آن در این پژوهش از اهمیت بالایی برخوردار
است و مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد .در حلقه  ،B1ریسک سیاستها (از قبیل سیاستهای ترویجی و انگیزشی) ،باعث
افزایش ریسک سرمایهگذاری میگردد که به نوبه خود تأثیر مستقیم بر شرایط اجتماعی دارد .به نحوی که افزایش ریسک
سرمایهگذاری موجب تغییر دیدگاه عمومی و سختتر شدن شرایط اجتماعی برای سرمایهگذاری میگردد .از سوی دیگر،
سختتر شدن شرایط اجتماعی ،تأثیر معکوس بر ریسکهای سیاسی دارد؛ چراکه دولتمردان با هدف افزایش سرمایهگذاری در
انرژیهای تجدیدپذیر ،نسبت به بهبود شرایط اجتماعی و دیدگاه سرمایهگذاران ،از طریق تعدیل سیاستهای مربوطه اقدام
مینمایند .همچنین در حلقه تعادل  ،B2ریسک بازار رابطه مستقیم با ریسک سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر دارد ،که
در پی آن موانع دسترسی به بازار کاهش خواهد یافت .چراکه با افزایش ریسک سرمایهگذاری ،تمایل به سرمایهگذاری کاهش
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یافته و با کاهش رقابت بین سرمایه گذاران ،موانع دسترسی به بازار کاهش خواهد یافت .نهایتاً ،افزایش موانع دسترسی به بازار،
منجر به افزایش ریسک بازار میگردد.
با توجه به مدل و ریسکهای شناخته شده سرمایهگذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر ،خطرات این بخش عمدتاً ناشی از
عدم اطمینان ریسک سیاستها و ریسک بازار میباشد .تعامل بین عوامل مختلف در بخش انرژی تجدیدپذیر از طریق
حلقههای علت -معلولی مشخص شدهاند.
()1

market

*

market

R

policy

*

policy

R

renewable

R

معادله  1نشاندهنده ریسک سرمایهگذاری انرژی تجدیدپذیر بر اساس ریسک سیاست (خطمشی) و ریسک بازار با توجه
به وزن تأثیرگذاری هر یک میباشد.
 -1-6برآورد ریسک سياست
توسعه انرژی تجدیدپذیر به دلیل ویژگیهای این صنعت ،نیاز به حمایت از سیاستهای مربوطه دارد .سیاستهای
ترویجی میتواند باعث گسترش انرژی تجدیدپذیر گردد که منجر به افزایش عوامل مهمی از قبیل توسعه اقتصادی و حفاظت از
محیط زیست خواهد شد .از قرن گذشته ایالات متحده ،ژاپن و دیگر کشورها ،مجموعهای از سیاستهای انگیزشی در زمینه
تحقیق و توسعه ،سرمایهگذاری ،تولید ،مصرف و سایر جنبههای مربوطه را برای انرژی تجدیدپذیر در نظر گرفتـهاند .با این
حال ،سیاستهای انگیزشی ممکن است ریسک سرمایهگذاری را به همراه داشته باشد .غیرمنطقی بودن و پیوسته نبودن این
سیاستها احتمال ًا منجر به مشکلات انگیزهای برای سرمایهگذاران میگردد که به نوبه خود سبب میشود آنها تمایلی به
سرمایهگذاری نداشته و در نهایت منجر به رکود توسعه پروژههای انرژی تجدیدپذیر خواهد شد .به عنوان مثال ،دولت هلند
سیاستهای کوتاه مدتی را به منظور تـوسعه انرژی تجدیـدپذیر تنـظیم نمود که انتظارات را برای رفع ناپایـداری بازده
سرمایهگذاری فراهم نکرد و سبب کاهش تمایل به سرمایهگذاری در پروژههای تولید انرژی تجدیدپذیر گردید و در نتیجه
توسعه صنعت این نوع انرژی کاهش یافت .لذا ،با در نظر گرفتن سیاست تغذیه ،سیاست تعرفه ،سیاستهای صنعتی و
سیاستهای نظارتی ،در این تحقیق یک تابع تأخیر تحت عنوان مدل محاسبه ریسکهای سیاسی معرفی میگردد .فرمول مورد
نظر به شرح زیر است:
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در معادله  2ریـسک سیاست بر اساس سیاستهای تغذیـه (تزریق) ،سیاستهای تعرفـه ،سیاستهای صنعتـی و
سیاستهای نظارتی در صنعت بیان گردیده که ضریب تأثیرگذاری (نفوذ) هریک از سیاستهای مذکور با نماد  rمشخص شده
و قابل محاسبه میباشد.
در معادله  3سیاستهای تغذیه ،تحت تأثیرِ سیاستهای تغذیه انرژی باد ،انرژی خورشیدی و انرژی زیستتوده بیان شده
و ضریب تأثیرگذاری ریسک هریک از سیاستهای تغذیه نیز با نماد  ϕنشان داده شده است .همچنین ) ،(DELAYتابع تأخیر
بوده و  Tبه چرخه تأخیر اشاره دارد .در معادله  4نحوه محاسبه سیاست تعرفهها معرفی شده که شامل تعرفههای انرژی باد،
تعرفه انرژی خورشیدی ،تعرفه انرژی زیستتوده و یارانه اضافیِ تعرفه انرژی تجدیدپذیر است ،که در آن ضریب تأثیرگذاری
ریسک تعرفهها با نماد  Φنشان داده شده است.
 -2-6برآورد ریسک بازار
با توجه به توضیحات ارائه شده در خصوص ریسک بازار ،چنین میتوان گفت که عدم اطمینان از دسترسی به بازار،
رقابت ،رشد تقاضا و نظایر آن میتواند بر سرمایهگذاری در زمینه انرژی تجدیدپذیر مؤثر باشد .علاوه بر این ،نوسانات ریسک
بازار ناشی از تأمین مالی ،عملیات و نقدینگی بودجه نیز ممکن است باعث ایجاد ریسک مالی شود .لذا ،به منظور اندازهگیری
ریسک بازار ،مدل محاسبه آن با استفاده از اصول پویایی شناسی ،به شرح زیر میباشد:
gro
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معادله  0ریسک مالی ،ریسک دسترسی به بازار ،رقابت و ظرفیت رشد بازار به همراه ضریب تأثیرگذاری آنها را نشان
میدهد .معادله  6به ترتیب خطر ریسک مالی ،ریسک سرمایهگذاری ،ریسک عملیاتی و خطر نقدینگی به انضمام ضریب
تأثیرگذاری هر یک از ریسکها را مشخص کرده است .معادله  7ریسک اعتباری ،ریسک قانونی ،ریسک زیست محیطی و
خطرات مالی به همراه ضریب تأثیرگذاری هر یک را به ترتیب نشان میدهد .معادله  8ریسکهای سیاستهای زیست محیطی،
اجتماعی و طبیعی را با ضریب تأثیرگذاری هر یک از ریسکها را محاسبه مینمـاید .معادلـه  9نسبت بازده دارایـیها و
ریسکهای عملیاتی را با شرطِ عملکرد انتخاب نشان میدهد .معادله  12و  11به ریسک نقدینگی کوتاه مدت و ریسک گردش
سرمایه با ضریب تأثیرگذاری هر یک اشاره دارد .معادله  12مشکلات دسترسی بازار و دسترسی به ساختوساز با ضریب
تأثیرگذاری هر یک را محاسبه مینماید .معادله  13به نسبت بازدهی دریافتی اشاره داشته و شامل استراتژی رقابتی ،رقابت در
حفاظت از محیط زیست ،تعرفه ،استانداردهای تعرفه و قدرت رقابت است .معادله  14نشان دهنده تقاضای بازار ،ظرفیت بازار،
پتانسیل بازار و قابلیت بازاریابی است .معادله  10نیز به حقوق صاحبان سهام اشاره دارد.

 -5تجزیه و تحليل نتایج
بر اساس نمونههای عددی ،مدل ارزیابی ریسک با استفاده از نرمافزار  VENSIMشبیهسازی گردید تا تغییرات ریسک
سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر را تحت محدودیتهای داده شده ،طی یک دوره شبیهسازی  12ساله برآورد
نماید .به منظور تأیید علمی رابطه بین عوامل ریسک سرمایهگذاری با هریک از عوامل زیر ریسکها ،از روش ارزیابی
متخصصین ذیصلاح برای اصلاح عوامل ریسک سرمایهگذاری استفاده شد؛ که از طریق آن درجه نفوذ عوامل مختلف بدست
آمد و سپس مقدار کمی ریسکهای سیاست و بازار که بر ریسک سرمایهگذاری انرژی تجدیدپذیر تأثیر دارند ،محاسبه شد.
همچنین ،ارزش اولیه متغیرهای کیفی و مقادیر گمشده ،بر اساس موقعیت و شرایط تحقیق و نظر خبرگان برآورد گردید.
 -1-5تعيين پارامترها
پروژههای انرژی باد انجام شده در سالهای اخیر به عنوان نمونه انتخاب شدند .این پروژهها در مناطقی با توان باد فراوان
واقع شدهاند (کهک تاکستان و سیاهپوش طارم قزوین)؛ جاییکه جهت باد موافق آن پایدار و زمان مؤثر جریان باد طولانی است.
بطور مشخص در آن منطقه ،زمان مؤثر برای تولید انرژی باد نزدیک به  8222ساعت در سال ،با سرعت متوسط  6/6متر بر
ثانیه است .تراکم توان باد به مقدار استاندارد  4تا  7رسیده و در حدود  3222مگاوات پتانسیل توسعه آن منطقه میباشد.
در سالهای اخیر میانگین مقدار توسعه پروژههای تولید برق با استفاده از انرژی باد در این منطقه  02مگاوات است و
بیشترین مقدار آن  61/4مگاوات بوده است .تعداد دو پروژه بیشتر از  02مگاوات بوده و بقیه  2/0مگاواتی هستند .در خصوص
هزینه سرمایهگذاری شده در این بخش ،بیشترین مقدار در حدود  892میلیارد تومان و کمترین مقدار  42میلیارد تومان است.
میانگین هزینه ساخت یک نیروگاه بادی به ازاء هر مگاوات ساعت برق تولیدی در حدود  10میلیارد تومان میباشد .شایان ذکر
است ،میانگین قیمت واحد سرمایهگذاری برای واحدهای با توان تولیدی بیشتر از  02مگاوات پایین بوده و در حدود 14/8
میلیارد تومان به ازاء هر مگاوات میباشد ،درحالیکه میانگین قیمت واحد سرمایهگذاری برای واحدهای تولیدِ  2/0مگاوات برابر
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رقم بالای  16میلیارد تومان است .قیمت متوسط فروش برق  222تومان در هر کیلووات ساعت است .خرید تضمینی دولت
 463تومان در هر کیلووات ساعت بوده و تعرفه یارانه نیز  263تومان در هر کیلووات ساعت میباشد [.]4
 -2-5اعتبارسنجی
اعتبارسنجی در مدلهای سیستمهای پویا ،نه تنها بر آزمونهای تجدید (تولید مجدد) رفتار ،بلکه همچنین بر فرضیات و
ساختار مدل نیز تمرکز دارد .برای صحهگذاری روند مدل ،اطلاعات واقعی با مدل شبیهسازی شده مقایسه شده است .طی سال-
های  1392الی  ،1393افزایش قیمت دلار تا  38222ریال ،شدت ریسک انرژی برق بادی را بالا برده و از  702به سقف عددی
 2022رسانده است .از طرف دیگر ،دولت در انجام تعهدات این بخش با مشکلات بودجهای رو به رو بوده ،به گونهای که ظرفیت
تولید برق بادی کشور تا  122مگاوات کاهش پیدا کرده است و در عوض ،توجه بیشتر بخش دولتی و خصوصی به تولید برق از
طریق نیروگاههای حرارتی ،تا تولید  62گیگاوات ساعت در سال  93بوده است [ .]19بنابراین در بخش برق بادی ،فرصت ایجاد
شده برای سرمایهگذاری با در نظر گرفتن تکنولوژی قدیمی و مستهلک بکار گرفته شده از سال  ،1382به میزان دو میلیون
دلار نسبت به زمان مشابه قبلی ،کاهش یافته که در مدل شبیهسازی نشان داده شده است (شکل شماره .)2

شکل .2افزایش ریسکهای تولید انرژی برق بادی طی دوره  12ساله در شبیهسازی مدل

همانطور که در این مدل مشاهده میگردد ،شرایط ایجاد شده طی سالهای  92تا  ،93منجر به افزایش ریسک و کاهش
ارزش گردیده و سرمایهگذاری در بخش برق بادی را توجیهناپذیر ساخته است که با نتایج واقعی نشان داده شده در شکل 3
مطابقت دارد [.]19
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شکل .3روند واقعی تولید برق بادی و تغییرات روند تولید طی سال های  92الی 93

 -3-5متغير ریسک سرمایهگذاری انرژی تجدیدپذیر
با اجرای مدل انباشت جریان ،نمودار ده ساله ریسک سرمایهگذاری انرژی تجدیدپذیر مطابق شکل  4میباشد .این مقدار
در سال  1426معادل  2803واحد ( )Dmnlاست .لازم به ذکر است که شیب ریسک سرمایهگذاری در سه سال آخر بازه زمانی
تحلیل بسیار فزآینده میباشد.

شکل .4نمودار ده ساله ریسک سرمایهگذاری انرژیهای تجدیدپذیر

وضعیت متغیرهای ورودی به متغیر ریسک سرمایهگذاری انرژیهای تجدیدپذیر نیز در شکل  0ارائه شده است.
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شکل .0نمودار وضعیت متغیرهای ورودی به متغیر ریسک سرمایهگذاری انرژیهای تجدیدپذیر

همچنین ،به منظور مقایسه روند کلیه متغیرهای مورد بررسی ،نمودار شکل  6ارائه شده است.

شکل .6نمودار مقایسه روند کلیه متغیرهای مورد بررسی

 -4آناليز حساسيت
نظر به اینکه مقدار پایینِ ریسک سرمایهگذاری انرژیهای تجدیدپذیر موجب جذب سرمایه در این حوزه خواهد شد و
مطابق مدل ارائه شده ،میزان ریسک سایر متغیرهای سطح ،همچون ریسک بازار ،ریسک مالی ،ریسک فایننس و غیره کاهش
خواهد یافت ،بر این اساس سناریویی مطلوب خواهد بود که میزان ریسک متغیرهای مذکور را کاهش دهد .لذا سیاستهای
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کلان و برنامهریزیهای اجرایی میبایست به نحوی صورت پذیرد ،تا ضمن توجه کمتر به متغیر ریسک اعتباری ،1متغیرهای
مشروحه ذیل در کانون توجه قرار گیرند.
-

مقررات صنعت
موانع ساخت و ساز
پتانسیل رشد بازار
ریسک برگشت سرمایه
اقتصاد کلان و شرایط سیاسی
نسبت داراییها و بدهیها

با اجرای مدل تحت شرایط مذکور ،ریسک سرمایهگذاری انرژیهای تجدیدپذیر مطابق نمودار شکل  7میباشد .این مقدار
در سال  1426معادل  1722واحد ( )Dmnlبوده که نسبت به روند موجود حدود  1131واحد کاهش یافته که مقدار قابل
توجهی میباشد .همچنین مطابق این نمودار ،شیب فزآینده ریسک طی سه سال آخر بازه زمانیِ تحلیل ،به شدت کاهش یافته
است.

شکل .7نمودار ریسک سرمایهگذاری انرژیهای تجدیدپذیر

با اجرای این سناریو مقدار ریسک مالی در سال  1426معادل  ،2632ریسک فایننس معادل  ،2103ریسک
سرمایهگذاری محیطی معادل  ،912ریسک بازار معادل  2202و ریسک سیاستها  128واحد خواهد بود که نشان دهنده
کاهش چشمگیر ریسک در تمامی متغیرهای مدل میباشد .به منظور شفافیت روابط بین متغیرهای مسئله  -پس از اجرای
سناریو  -نمودارهای ذیل ارائه میگردند.

Credit Risk
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شکل .8نمودار مقایسه تحت سناریو برای متغیر ریسک سیاستها

شکل .9نمودار مقایسه تحت سناریو برای متغیر ریسک مالی
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شکل .12نمودار مقایسه تحت سناریو برای متغیر ریسک فایننس

شکل .11نمودار مقایسه تحت سناریو برای متغیر ریسک بازار
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شکل .12نمودار مقایسه تحت سناریو برای متغیر ریسک سرمایهگذاری محیطی

 -6نتيجهگيری
محیط سرمایهگذاری در پروژههای انرژی تجدیدپذیر ،پیچیده بوده و انواع مختلف عوامل ریسک با روابط متقابل در انجام
سرمایهگذاری در این بخش وجود دارد ،که تأثیرات متفاوتی دارند .حالآنکه روش تجزیه و تحلیل سنتی در تعامل بین عوامل
مختلف ریسک ،به دلیل فقدان مفهوم تجزیه و تحلیل سیستماتیک در هنگام ارزیابی ریسک ،فاقد کارآیی مناسب بوده و برای
بررسی چگونگی سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر پیشنهاد نمیگردد .بر اساس این پیشینه ،نظریه سیستم داینامیک
برای تحقیق در مورد سرمایهگذاری انرژی تجدیدپذیر در این پژوهش و غلبه بر نقص روش سنتی معرفی شده است که میتواند
در تجزیه و تحلیل ساختار سیستم و رفتار پویای ریسک سرمایهگذاری انرژی تجدیدپذیر کمک نماید .ریسک سرمایهگذاری
مورد توجه در این تحقیق به دو زیر ریسک بازار و ریسک سیاست (خطمشی) تقسیم شده است.
نتایج شبیهسازی نشان میدهد که ریسک سیاست ،ریسک اصلی سرمایهگذاریهای انرژی تجدیدپذیر در مراحل اولیه
میباشد .با گذشت زمان و پیشرفت فنآوری و بهبود سیاستهای انگیزشی ،ریسک بازار به ریسک اصلی سرمایهگذاری در
انرژیهای تجدیدپذیر تبدیل می شود؛ که در ادامه ،این ریسک نیز به دلیل ارزش تجهیزات نصب شده کاهش مییابد .همچنین
افزایش یارانه اضافی تعرفه ،باعث کاهش ریسک سیاست میشود و در مجموع این تغییرات ،موجب کاهش کلی ریسک
سرمایهگذاری در پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر میگردد .بالا رفتن قیمت تضمینی برق بادی خریداری شده از سرمایهگذارن،
حذف یارانههای انرژی و یا حمایت از انرژیهای تجدیدپذیر  -بخصوص برق بادی – میتواند کمک شایانی در کنترل ریسک
داشته باشد .با این وجود ،عدم کنترل ریسک منجر به کاهش فرصتهای سرمایهگذاری در بخش انرژیهای تجدیدپذیر گردیده
است به گونهای که در حال حاضر سرمایهگذاری در این بخش ،توجیه اقتصادی نداشته و مقرون به صرفه نیست .از طرف دیگر
با کاهش ارزش پول ملی ،واردات فناوریهای روز از جمله توربینهای بادی به صرفه نخواهد بود و نرخ بازگشت سرمایه نیز با
لحاظ هزینههای ارزی و درآمدهای ریالی مقرون به صرفه نخواهند بود؛ بنابراین با توجه به روند فعلی ،تنها راه رونق دادن به
سرمایهگذاری در بخش انرژیهای تجدیدپذیر ،حمایت بخش دولتی است .چراکه قیمتهای تعرفه خانگی و حتی صنعتی،
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جذابیتهای سرمایهگذاری را زیاد نخواهند نمود .برای این منظور ضروری است دولت برای حمایت از بخش خصوصی وارد
عمل شده و با اختصاص وامهای کمبهره و به وجود آوردن فرصتهای سرمایهگذاری ،بخصوص در نزدیکی مناطق مستعد و
بادخیز ،نرخ تأثیرگذاری ریسکهای تولید انرژی برق بادی را کاهش دهد.
این پژوهش تنها دو عامل ریسک مهم را در نظر گرفته است؛ لذا محققان میتوانند برای سایر عوامل ریسک نیز تحلیل و
ارزیابی مشابهی را انجام دهند .علاوه بر این ،محققان میتوانند مدیریت فرآیند سرمایهگذاری انرژی تجدیدپذیر را با کنترل
ریسک و ایجاد یک روش مدیریت علمی برای کاهش ریسک ،در عمق بیشتری بررسی کنند .مطالعه مربوط به این جنبهها
میتواند به سرمایهگذاران و مدیران برای مدیریت ریسک و کاهش تلفات کمک نماید ،تا در نهایت برای توسعه صنعت انرژی
تجدیدپذیر مفید باشد.
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مدل پویای سرمایهگذاری در توسعه ظرفیت توزیع برق
علی محمد احمدوند ،1مهدی کلانتر

هرمزی*، 6

گروه صنایع ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه ایوانکیalimohamad.ahmadvand@gmail.com ،
گروه صنایع ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه ایوانکیmehdi.kalantar@eyc.ac.ir ،

چكیده
تأمین کارآمد انرژی برق ،نیازمند توسعه به موقعع ررفیعت توزیعع بعرق معیباشعد امعا از آنجعاییکعه دسعووراععل هعا و
برنامهریزیهای از پیش تعیین شده ،هلواره هشدارهای مناسب و به موقعی در خصوص نیاز به ایجاد سرمایهگعااریهعای
مورد نیاز ارسال نلیکنند ،از این رو ،ارزیابی شرایط و وضعیتهای مؤثر بر سرمایهگااری در بخش ررفیت توزیعع ،اعا ز
اهلیت است در این پژوهش ،ارزیابی مورد نظر با توجه به میزان تعرفه تنظیم شعده و بعا اسعوااده از معدل شعهیهسعازی
رفواری افزایش ررفیت توزیع ،انجام شده است که در آن ررفیت ،به شکلی درونزا و بعه وسعیله رابطعه تااضعا و تعأمین،
تعیین شده است در اینجا دو شیعوه برنعامهریزی ،یعنی برنامهریزی مولرکز که سرمایهگععااریهعا توسعط یع سعازمان
مرکزی ،کاملاً هلاهنگ شدهانعد؛ و برنعامهریعزی ییرمولرکعز کعه افعزایش ررفیعت برگرفوعه از تصعلیمگیعری مسعوایم
سرمایهگااران در مورد گسورش بازار برق است ،مورد توجه قرار گرفوه اسعت شعیوه ییرمولرکعز ،از هزینعههعای مصعر
پایینتر و ااشیه ررفیت توزیعِ کلوری در ماایسه با روش مولرکز برخوردار است هلچنین از بعازار بعرق ایعران بعنعوان
مدل پیشنهادی در این پژوهش اسوااده شده است نوایج تحایق ،اسوااده از ی شیوه ترکیهی ،شام ویژگیهای توسعه
مولرکز و ییرمولرکز را پیشنهاد میکند ایعن روشِ برنامعهریعزی ،زمعانبنعدی سعرمایهگعااری را در ماایسعه بعا شعیوه
ییرمولرکز بههود بخشیده و در عین اال ،هزینههای مصر را در ماایسه با شیوه مولرکز کاهش میدهد از آنجعاییکعه
ااشیههای ررفیت توزیع پایین در دورههای تااضای باعا ،موجب بروز ریس هایی در زمینه تأمین میشود ،عاا مسعووعین
و برنامهریزان توسعه بازار برق میتوانند با ترویج سرمایهگااریهای مسوایلی که امنیت تأمین برق را افعزایش معیدهعد،
هلاهنگی در برنامهریزی ییرمولرکز را افزایش دهند

واژههای کلیدی :برنامهریزی توزیع ،بازار برق ،سیسوم داینامی

 -1مقدمه
بازارهای برق برای ااظ امنیت شرایط تأمین و قابلیت اطلینان ،نیازمند توسعه به موقع ررفیت توزیع هسوند کلهود
برق موجب افزایش قیلت تلام شده آن ،از دست رفون منافع مصر کنندگان و توعیدکنندگان و هلچنین افزایش هزینههای
 1اسواد و عضو هیوت عللی دانشگاه ایوانکی
 2و * نویسنده مسوول :دانشجوی دکوری مهندسی صنایع دانشگاه ایوانکی
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بهرهبرداری ،نگهداری و تعلیرات ) (O&Mبرای اپراتورهای شهکه میشود ،که توسعه کارآمد و موناسب آن ،ضلن جلوگیری از
بروز خاموشیهای جز ی یا سراسری ،از بروز خسارات یاد شده جلوگیری میکند و یا آنها را به اداق میرساند تعریف و
برنامهریزی چنین اقدامات توسعهای ،بسیار پیچیده است توسعه شهکه در ی بازار سنوی ،با درنظر گرفون مسا فنی،
اقوصادی و زیست محیطی باتوجه به عدم قطعیت مربوط به تااضای برق ،محدودیتهای سرمایه و تأثیرات زیست محیطی،
مورد توجه قرار میگیرد [ ]1امروزه در بازارهای برق مدرن ،ناش جدید توزیع ،با درنظر گرفون توعید و توزیع از منابع
تجدیدپایر [ ،]3 ،2و برنامهریزی منطاهای جهت یکپارچگی بازارها ،مدنظر قرار داده میشود [ ]4به علاوه ،توزیع برق آثار
منای بیرونی [ ]6 ،5و پدیده صرفهجویی به مایاس [ ]9-7را به هلراه دارد که این مسوله ،نحوه تخصیص هزینههای توزیع به
توعیدکنندگان و برآورد سودآوری سرمایهگااریها را سخت و دشوار مینلاید؛ عاا ملکن است با سرمایهگااری زیاد یا کم در
بخش ررفیت توزیع مواجه گردید [ ]11 ،11در هنگام برنامهریزی و تعریف مکانیسمهایی برای توسعه ررفیت در بخش توزیع
برق ،ویژگیهای ایاتی ذکرشده راهر میشوند
توسعه ررفیت توزیع را میتوان به صورت مولرکز برنامهریزی نلود؛ به گونهای که سرمایهگااری در بخش توزیع و توعید
برق از طریق ی برنامه مدون از پیش تعیین شده و برگزاری مناقصههای توعید ررفیت جدید ،هلاهنگ شود این روش در
بازارهای انحصاری و یکپارچه علودی ،و یا بازارهای ییر رسلیِ دارای سیسوم برنامهریزی ررفیت توعید مرکزی ،بعنوان ی
رویکرد مرسوم شناخوه میشود هد این شیوه ،به اداق رساندن هزینههای بلند مدت سیسوم (هزینههای اجولاعی) و در
عین اال ،تضلین امنیت تأمین شهکه است [ ]12اِشکال اصلی برنامهریزی مولرکز ،توجه بیش از اد آن در دسویابی به سطح
قاب اطلینان برای ررفیت شهکه است؛ به گونهای که تلرکز بر ااظ ررفیت قابلیت اطلینان در طرحهای توسعه ،میتواند
منجر به سرمایهگااری مازاد و افزایش هزینههای مصر کنندگان گردد به علاوه ،برنامهریزی مولرکز سنوی مناع است [،]13
و به رقابت در بازار در اموداد زنجیره ارزش صنعت برق پاسخ نلیدهد
برنامهریزی ییرمولرکز به دعی آنکه موجب جاب سرمایهگااری از سوی بخش خصوصی میگردد ،در بازارهای آزاد
انرژی توصیه میشود [ ]15 ،14در شرایط برنامهریزی ییرمولرکز ،عوام بازار خودشان میتوانند در خصوص اجرای پروژههای
توسعه توزیع برق ،برنامهریزی و اقدام نلایند توسعه ییرمولرکز پروژههای توزیع ،با ایجاد خرده بازارهای قیلتگااری هلراه
است که در آن سرمایهگااریهای جدید به وسیله ارزش اجم توزیع جهران میشود [ ]17 ،16اما در شرایط کنونی بازار،
اسوااده کام از شیوه ییرمولرکز توسعه توزیع برق ،سخت و دشوار است []11؛ زیرا برخی از سرمایهگااریها ،نظیر
سرمایهگااریهای مورد نیاز جهت نگهداری و ارتااء تجهیزات نیروگاهی موجود نیز میبایست صرفاً توسط شرکتهای بزرگ
صنعت برق (که در خصوص بازار برق ایران ،شرکت مادر تخصصی توعید نیروی برق ارارتی میباشد و از این پس در این
پژوهش ،شرکت توعید برق ارارتی خوانده میشود) انجام گردد ،که رقابوی نیست علاوه بر این ،شک راهری و عدم قطعیت
شهکه توزیع ،ریس عدم بازگشت سرمایهگااری را افزایش داده [ ،]21 ،19و عاا وجود قوانین و ماررات برای کنورل قدرت
بازار آزاد [ ]11 ،14و ایجاد انگیزه برای توسعه پروژههایی که بهرهوری سیسوم را افزایش میدهند ،کلاکان اعزامی است []16
هد این پژوهش ،ارزیابی رفوار بلند مدت توسعه ررفیت توزیع برق تحت دو سناریو مخولفِ برنامهریزی مولرکز توسعه
از طریق مناقصه ،و برنامهریزی ییرمولرکز مهونی بر شرایط بازار میباشد بررسیها و مدلهای جامع برای توسعه ررفیت
توزیع برق در منابع [ ]22 ،21 ،4 ،1یافت میشود اکثر مطاععات انجام شده ،مسوله برنامهریزی توسعه را مورد بررسی قرار داده
و بر به اداق رساندن هزینههای توزیع (از جلله توسعه) ،باتوجه به محدودیتهای فیزیکی تلرکز کردهاند و شام پیشبینی
عرضه و تااضای آینده نیز میباشند [ ]24 ،23مشک توسعه به عنوان ی مسوله بهینهسازی ریاضی و با اسوااده از
تکنی هایی نظیر اعگوریومهای ژنوی [ ،]27 -25و جسوجوی ملنوعه [ ،]29 ،21ا شده است هرچند این مدلها از
تصلیمگیری به شک مؤثری الایت میکنند ،اما بطور خاص بر پویایی توسعه ررفیت یا بر پویایی بیش و کم سرمایهگااری
که ملکن است منجر به چرخههای ررفیوی مشابه با چرخههای مشاهده شده در توعید برق گردند ،تلرکز نلیکنند []31 ،31
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از شهیهسازی رفواری ،که پویایی شناسی سیسوم نیز نامیده میشود ،برای شهیهسازی تکام سرمایهگااری در توسعه
ررفیت توعید بازارهای انرژی آزاد ،تحت سناریوهای مخولف نظارتی و بازار ،اسوااده شده است [ ]36-32 ،31در این تحایق
نیز از روش مشابهی اسوااده میگردد؛ در این روش ی مدل دینامیکی سیسوم یکپارچه توسعه یافوه است ،که شرایط فعلی
ضروری را براساس انگیزههای بازار برای سرمایهگااری در ررفیت توزیع ،بدست میآورد تجزیه و تحلی ها ،بر تصلیم
ی
سرمایهگااری در ی بازار با تعرفه مشخص تلرکز میکند مدل پیشنهادی برای بازار برق ایران تنظیم شده و تغییرات تکامل ِ
ررفیت برای سناریوهای مخولف نظارتی و تااضا ،شهیهسازی شده است
در بخش دوم پژوهش ،راجع به مدل دینامی سیسوم پیشنهادی بحث شده و بر نحوه تصلیمگیری در خصوص
سرمایهگااری در شیوههای مخولف برنامهریزی تلرکز میکند بخش  3 1توسعه ررفیت توزیع در بازار ایران را مطرح کرده و
در بخش  3 2فرضیات اصلی مدلسازی برای توسعه ررفیت بیان میشوند بخش  ،4نوایج ااص از اجرای مدل را عنوان کرده
و راجع به عللکرد برنامهریزی مولرکز و ییرمولرکز بحث میکند در بخش  4 3ی روش برنامهریزی ،مرکب از ویژگیهای
برنامهریزی مولرکز و ییرمولرکز ارزیابی شده است سرانجام ،بخش  5راجع به نوایج و مهانی و اصول سیاست بحث میکند

 -6مدلسازی پویای توسعه ظرفیت
مدل دینامیکی مطرح شده در این بخش ،بر این فرض اسووار است که ررفیت توزیع به صورت درونزا و به وسیله روابط
بین تااضا ،تأمین و شیوه برنامهریزی تعیین میشود در اینجا ،از شیوه پویایی شناسی سیسوم یا کسب و کار اسواندارد پیروی
شده [ ،]37و ابودا فرمولبندی فرضیه پویا با اسوااده از نلودار الاهی علّی مورد توجه قرار گرفوه است و سپس مدل معادعه
دیارانسی رسلی (رفواری)  -که در قسلت سوم آزمایش شده  -توسعه داده میشود
 -1-6فرضیه دینامیكی
شک  1نلودار الاهی علّی توسعه ررفیت توزیع را نشان میدهد تعرفه پرداخت و جهران خدمات ،بدین صورت فرض
شده است که شرکتهای مدیریت توعید برق ،پرداختهای مشخصی را (هزینههای مصر ) مهونی بر واادهای نیروگاهی خود
(ررفیتهای توعیدی در اخویار) دریافت مینلایند و زمانیکه ررفیت توعید آنها برای ااظ ی سطح خدمات از پیش تعیین
شده کافی نهاشد ،جریله (هزینههای جهران خسارت) پرداخت میکنند (در اصطلاح مرسوم بازار برق ،جریله عدم ااراز شرایط
آمادگی اعلام شده را دریافت میکنند)
شرکتهای توزیع ،این وجوه را بعنوان تنخواه مصر ساعانه و هزینههای عللیاتی تجهیزات و داراییهای موجود ،در نظر
میگیرند هزینههای پرداخوی (تعرفهها) برای سه بلوکِ تااضا تعریف شده است :باعا ،مووسط و پایین؛ به گونهای که هزینههای
وااد( ،در هر مگاوات-ساعت) هزینههای باعاتر تجهیزات در اال بهرهبرداری در ساعات اوج مصر را منعکس میکند
هزینههای مصر در طول سال ثابت شده و به هنگام اضافه شدن ررفیت جدید ،مجدداً محاسهه میشوند برای سادگی،
هزینههای مصر در مدل به عنوان هزینههای مصر مووسط تعریف شدهاند
برای ااظ قابلیت اطلینان شهکه توزیع برق ،دیسپاچینگ [ملی] شرکتهای مدیریت توعید برق را اگر واادهای آنها زیر
ی سطح از پیش تعیین شده (یا اعلام شده) توعید نلایند ،جریله (جهران خسارت) میکند هزینههای جهران خسارت ،نزدی
به ادود ررفیت بوده و به عنوان ی نشانه یا اخطار ،مهنی بر نیاز شهکه به افزایش ررفیت تاسیر میشوند
دینامی توسعه ررفیت ،به وسیله ی الاه تاویت کننده :سود ) (R1و سه الاه تعادل ،یعنی قابلیت اطلینان )،(B1
کنورل ) (B2و جهران خسارات یا پاداش ) (B3نشان داده شده است الاه سود ،رابطه سههی بین هزینهها و سرمایهگااری در
ررفیت را نشان میدهد مصر کنندگان ،هزینههای توزیع را موناسب با ررفیت توزیع پرداخت میکنند با افزایش ررفیت
توزیع ،هزینههای مصر برای شرکتهای مدیریت توعید برق نیز افزایش مییابد با فرض کارآمدی هزینهها ،افزایش هزینههای
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مصر  ،سوددهی توزیع و در نویجه می به سرمایهگااری در ررفیت توزیع را افزایش میدهد پس از تکلی پروژههای جدید،
ررفیت نصب شده با توجه به تأخیر برنامهریزی و ساختوساز (اجرای پروژه) ،افزایش مییابد
مکانیسم دوم سرمایهگااری ،به الاه قابلیت اطلینان ) (B1تعلق دارد؛ جا یکه سرمایهگااری با فاصله ااشیهِ (اد) بین
ررفیت توزیع مطلوب و تااضای برق فعلی افزایش مییابد این مکانیسم مسولزم آن است که شرکت توعید برق ارارتی،
زمانیکه شرکتهای مدیریت توعید برق ،نلیتوانند توسعه مورد نیاز جهت نی به ااشیه ررفیت توزیع امن را فراهم نلایند،
پیشنهاداتی برای پروژههای توسعه جدید مطرح نلاید
+

هزینه مصرف
R1

حلقه سود

+

نیروگاههای در حال
ساخت

+

-

B2

+

+

نیروگاههای در حال بهره

حلقه کنترل
سرمایه گذاری در بخش +
توزیع

برداری
B1

حلقه اطمینان

تقاضای برق

درآمد توزیع

+

پاداش

+

B3

 -ظرفیت توزیع

+

حلقه پاداش
-

حدود مطلوب و موجود
+

حد ظرفیت توزیع مطلوب

شكل  .1نمودار حلقه علّی برای توسعه ظرفیت توزیع  -توسعه متمرکز به وسیله حلقههای  B1و  B2در خطوط آبی و توسعه غیرمتمرکز
به وسیله حلقههای  R1و  B3نشان داده شده است

الاه کنورل ) ،(B2مکانیسلی برای افزایش هلاهنگی سرمایهگااریها را نشان میدهد در الاه کنورل ،برای رسیدن به
سطح ررفیت مطلوب ،تصلیلات مربوط به توسعه ررفیت با توجه به واادهای نیروگاهی در دست ساخت ،تنظیم میگردند
باعاخره ،الاه جهران ) (B3با دورههای کم سرمایهگااری ارتهاط دارد؛ این دورهها زمانی رخ میدهند که تااضای برق
رشد سریعتری نسهت به ررفیت در اال بهرهبرداری داشوه باشد ،و هزینههای جهران خسارت (عدم آمادگی مناسب واادهای
نیروگاهی) افزایش مییابد منافع کلور ،جلوی سرمایهگااریهای جدید را میگیرد و با وجود رشد تااضا ،هزینههای جهران
خسارت کلاکان افزایش مییابد با این اال ،هزینههای جهران خسارت باعا ،به عنوان نشانهای برای افزایش سرمایهگااری عل
میکند
در شک  ،1تاکی و تلایز عناصر برنامهریزی مولرکز (خطوط آبی) از برنامهریزی ییرمولرکز (خطوط قرمز) نشان داده
شده است در برنامه ریزی مولرکز ،توسعه ،به وسیله تعام الاه قابلیت اطلینان  B1و الاه کنورل  B2نشان داده شده است،
که سرمایهگااریها به ادود مطلوب ررفیت توزیع وابسوه بوده و براسب نیروگاههای در دست ساخت تنظیم شدهاند از طر
دیگر ،در برنامهریزی ییرمولرکز ،توسعه ررفیت با الاه سود  R1و الاه هزینههای جهران خسارت  B3تغییر کرده و
سرمایهگااریها بر اسب منطق بازارِ سرمایهگااران تعیین شدهاند در بخش بعدی ،فرمولبندیهایی برای هر دو شیوه شرح
داده شده است
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 -6-6مدل رسمی
این بخش راجع به معادعات اصلی و فرضیات مدل شهیهسازی توضیح میدهد ررفیت توزیع نصب شده ،واادهای
نیروگاهی قاب بهرهبرداری را نشان میدهد و ررفیت در دست ساخت ،نشان دهنده پروژههای توسعهای میباشد که فعل ًا در
دست اجرا هسوند و در آینده راهاندازی خواهند شد
t

I (t )  I (0)   (R (t )  R (t )).dt
tc
tc
c
d
0

()1

ررفیت توزیع نصب شده  ،Itc1با نرخ ساخت و ساز  ،Rc2افزایش مییابد و با نرخ برچیدن واادهای
نیروگاهی مسوعل  ،Rd3کاهش مییابد
t

(0)   (R (t )  R (t )).dt
uc
i
c
0

()2

(t )  C

uc

C

ررفیت در دست ساخت  Cuc4با نرخ سرمایهگااریها  Ri5در ررفیت توزیع ،افزایش و با نرخ ساخت و
ساز  Rcکاهش مییابد
R (t )  (C (t )) / 
c
uc

()3

نرخ ساخت و ساز  Rcمادار  Cucرا نشان میدهد که پس از تأخیر در ساختوساز α6 ،عللی میشود

R (t )  ( I (t )) / 
d
tc

()4

نرخ برچیدن  Rdمادار  Itcرا نشان میدهد که در پایان علر مایدش7  ،دمونواژ شده است
R (t )  I (t ) / 
i

()5

نرخ سرمایهگااری  ،Riررفیت تصلیم سرمایهگااری  1Iرا نشان میدهد که پس از دوره زمانی برنامه-
ریزی  ،γ9به  Cucتهدی میشود
()6

) U (t )   I (t )   E (t
c
1 tc
2 d

 -1موغیر انهاشت :ررفیت توزیع نصب شده در سالِ (MW) t
 -2موغیر کلکی :نرخ ساخت و ساز در سالِ (MW/year) t
ل (MW/year) t
 -3موغیر کلکی :نرخ برچیدن در سا ِ
ل (MW) t
 -4موغیر انهاشت :ررفیت در دست ساخت در سا ِ
 -5موغیر کلکی :نرخ سرمایهگااری در سالِ (MW/year) t
 -6پارامور :تأخیر در ساخت و ساز )(year
 -7پارامور :علر ماید )(year
ل (MW) t
 -1موغیر کلکی :سطح سرمایهگااری در سا ِ
 -9پارامور :تأخیر در برنامهریزی )(year
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هزینههای مصر  Uc1نسهت به ررفیت توزیع نصب شده  Itcو تغییرات تااضای انرژی  Ed2اساس است
4

2

()7

;

3

1



C (t )  Max0, ( D (t )  C (t )) ; 
3
0
3 m
m
5

جهران خسارت  Co6برگرفوه از اخولا بین ااشیه مطلوب ررفیت توزیع  Dm7و ااشیه ررفیت توزیع
فعلی  Cm1است
) D (t )   * P (t
m
d

()1

ااشیه مطلوب ررفیت توزیع  ω9 ،Dmبرابر تااضای برق  Pd11است
) C (t )  I (t )  P (t
m
tc
d

()9

ااشیه ررفیت توزیع فعلی  Cmاخولا بین ررفیت توزیع نصب شده  Itcو تااضای برق  Pdرا نشان می-
دهد
ررفیت توزیع نصب شده و ررفیت در دست ساخت ،موغیرهای اصلی ااعت یا سطح هسوند ررفیتهای دراال ساخت و
نصب شده ،تعریف شدهاند تا تأخیرهای برنامهریزی را از تأخیرات ساخت و ساز (اجرا) در سرمایهگااریهای ررفیت ،مولایز
نلایند سپس ،پس از تأخیر در برنامهریزی ،سرمایهگااری به ررفیت در دست ساخت تهدی میشود ررفیت در دست ساخت
نیز پس از تأخیر در ساخت و ساز عللی شده و موجب افزایش ررفیت توزیع میگردد ررفیت نصب شده با نرخ برچیدن (از
رده خارج کردن تأسیسات توعید برقِ مسوعل ) کاهش مییابد
برای توسعههای صورت گرفوه با شیوههای مولرکز و ییرمولرکز ،هزینههای مصر و هزینههای جهران خسارت محاسهه
میگردد هزینههای مصر به تکام تااضای انرژی و ررفیت توزیع نصب شده وابسوه هسوند به هلین نحو ،هزینههای
جهران خسارت برگرفوه از اخولا بین ااشیه مطلوب ررفیت توزیع و ااشیه ررفیت توزیع فعلی بوده که به نوبه خود به
اخولا بین ررفیت توزیع نصب شده با تااضای برق وابسوه هسوند
از طر دیگر ،هلانطور که در روابط زیر مشخص شده است ،هر شیوه برنامهریزی ،قاعده موااوتی برای تصلیلات
سرمایهگااری پیاده میکند
تصلیمگیری راجع به سرمایهگااری در بخش برنامهریزی مولرکز:

در سالِ (IRR/MWh) t

 -1موغیر کلکی :هزینههای مصر
ل (GWh) t
 -2موغیر برونزا (مسوا ) :تااضای برق در سا ِ
 -3پارامور :اساسیت هزینههای مصر به ررفیت توزیع نصب شده ))(IRR/(kW*kWh
 -4پارامور :اساسیت هزینههای مصر به تااضای برق )(IRR/kWh2
 -5پارامور :اساسیت هزینه های جهران خسارت به نسهت بین ااشیه مطلوب و فعلی ررفیت توزیع ))(IRR/(kW2*h
ل (IRR/MWh) t
 -6موغیر کلکی :هزینههای جهران خسارت در سا ِ
ل (MW) t
 -7موغیر کلکی :ااشیه مطلوب ررفیت توزیع در سا ِ
ل (MW) t
 -1موغیر کلکی :ااشیه ررفیت توزیع فعلی در سا ِ
 -9پارامور :ااشیه مطلوب ررفیت توزیع )(%
ل (MW) t
 -11موغیر کلکی :تااضای برق در سا ِ
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) E (t )  forecast( P (t )) * (1  
c
d

()11

ررفیت مورد انوظار  1+ω ،Ec1برابر پیشبینی تااضای برق  Pdاست
) I(t )  E (t )  I (t )  C (t
c
tc
uc

()11

سرمایهگااری به اخولا بین ررفیت مورد انوظار  Ecو جلع ررفیت توزیع نصب شده  Itcو ررفیت در
دست ساخت  Cucوابسوه است
تصلیمگیری راجع به سرمایهگااری در بخش برنامهریزی ییرمولرکز:
()12

) (t

co

(t )  I

uc

I(t )  I

سرمایهگااری  ،Iجلع تصلیم سرمایهگااری برگرفوه از هزینههای مصر  Iuc2و جهران خسارت  Ico3است
()13

(t )  Max0, forecast( P (t ))  I (t )
d
tc

uc

I

سرمایهگااری براسب هزینههای مصر  ،Iucاخولا بین پیشبینی تااضای برق  Pdو ررفیت توزیع نصب شده
 Itcرا نشان میدهد.
()14

(t )  Max0, forecast( P (t ))  forecast( I (t ))
d
tc

co

I

سرمایهگااری براسب هزینههای جهران خسارت  ،Icoاخولا بین پیشبینیهای تااضای برق  Pdو ررفیت
توزیع نصبشده  Itcرا نشان میدهد.
توسعه مولرکز به دنهال دسویابی به هد ایجاد شرایط قاب اطلینان برای شهکه توزیع است این هد به صورت ااشیه
مطلوب ررفیت توزیع ،مدلسازی شده است نیازهای سرمایهگااری براسب شکا ااشیه تعیین شده و به صورت اخولا بین
ااشیه مطلوب ررفیت توزیع و تااضای برق فعلی تعریف شده است با اخولا بین ااشیههای ررفیت توزیع مطلوب و مؤثر،
سرمایهگااری در ررفیت جدید افزایش مییابد در این مدل ،هنگام بررسی نیازهای توسعه ،برنامهریزان ،ررفیوی که فعل ًا در
دست ساخت است را مورد توجه قرار میدهند
در توسعه ییرمولرکز ،سرمایهگااری بر مهنای رابطه ادراک شده توسط سرمایهگااران بین تااضای برق و ررفیت نصب
شده و در نویجه درآمدهای ااص از توزیع است درآمدهای ااص از توزیع ،تابع هزینههای مصر دریافوی از ررفیت جدید و
سطح هزینههای جهران خسارت مورد نیاز در بازار است سپس ،بخشی از سرمایهگااری ،برگرفوه از هزینههای مصر و مابای
برگرفوه از هزینههای جهران خسار ت است که هر دو با اسوااده از ماررات مربوط به تااضای برق و ررفیت نصب شده تعریف
شدهاند در ادامه ،اگر هزینههای جهران خسارت در نویجه محدودیتهای ررفیت ،افزایش یابد ،آنگاه شرکتهای توزیع برق
نشانهای برای افزایش ررفیت و کاهش هزینه جهران خسارت دریافت میکنند پس از رشد ااشیه ررفیت توزیع در نویجه
سرمایهگااری ،هزینههای مصر افزایش و جهران خسارت کاهش مییابد

ل (MW) t
 -1موغیر کلکی :ررفیت مورد انوظار در سا ِ

 -2موغیر کلکی :سرمایهگااری برگرفوه از هزینههای مصر

ل (MW) t
در سا ِ

ل (MW) t
 -3موغیر کلکی :سرمایهگااری برگرفوه از هزینههای جهران خسارت در سا ِ
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 -6مطالعه موردی :توسعه ظرفیت توزیع برق ایران
زیربخشهای بعدی ،ساخوار سیسوم برق ایران را به طور مخوصر شرح داده و راجع به نحوه نلایش مکانیسمهای توسعه
فعلی به وسیله مدل ،در شهکه توزیع برق ایران توضیح میدهند سپس ،دادهها و روش اسوااده شده جهت پیلایش و هلچنین
روشهای اسوااده شده برای اعوهارسنجی فرضیات و رفوار مدل مطرح شده است
 -1-6توسعه ظرفیت در بازار برق ایران
خوشهخوانه صنعت برق ایران در بین کشورهای در اال توسعه یکی از موارد پیشرو به اساب میآید بازار برق ایران در
سال  1312راه اندازی شد و پس از آن تلاش شده است مراا تجدید ساخوار و ایجاد فضای رقابوی در صنعت برق کشور
پیگیری شود به منظور بررسی مهااث مطرح شده در این نوشوار میتوان مشخصههای بازار برق ایران را به شرح ذی مرور
کرد :ساخوار بازار برق ایران مدل آژانس خرید می باشد ،که عازم است کلیه خریداران و فروشندگان در بازار برق اضور داشوه
باشند پرداخت به فروشندگان برمهنای روش پرداخت بر مهنای پیشنهاد (تلایزی یا  )Pay-as-bidاست و بصورت کلی بازار
برق ایران با زار علده فروشی است نرخ خرید از بازار برق ایران به شک یکنواخت و بر اساس قیلت تسویه بازار است و مدل
بازار برق در ایران مدل اوضچه ( )Poolمی باشد در این مدل شرکت در بازار برای کلیه خریداران و فروشندگان اجهاری است
بر اساس نلودار سازمانی ،وزارت نیرو به سه بخش توعید ،انواال و توزیع برق تاسیم میشود در ایران این سه مجلوعه هلگی
زیر مجلوعه سازمان توانیر هسوند و شرکتهای توعید (شام  26شرکت) نیز هلان نیروگاههای توعید برق هسوند مدیریت
انواال برق از نیروگاهها تا ورودی شهرها یعنی برق با توان بیش از  21کیلووعت (برق فشار قوی) بر عهده قسلت انواال (توزیع)
است این مسووعیت در اال ااضر بر عهده شانزده شرکت برق منطاهای میباشد مسووعیت توزیع برق در شهرها (توزیع برق
با توان  21کیلووعت و پایینتر ،یعنی توزیع برق فشار مووسط و فشار ضعیف) نیز بر عهده  42شرکت توزیع برق در سراسر
کشور است []44
رقابوی کردن بازار برق مسولزم رقابوی شدن این بازار در سطوح توعید ،انواال و توزیع یا به صورت کلی در سلت عرضه و
تااضا است برای سادهتر شدن بحث از درج بخش انواال در مدلهای رقابوی صر نظر میکنیم و با ترکیب کردن بخش انواال
در بخشهای توعید و توزیع مدلهای مربوط ،رقابوی شدن شرکت های توعید و توزیع را مورد بررسی قرار میدهیم با این وصف
سلت عرضه برق ،شام بخشهای توعید و توزیع برق و سلت تااضا ،شام مصر کنندگان برق است جهت رقابوی شدن
صنعت برق ،نیاز به تجدید ساخوار میباشد
طرح و برنامه توسعه و سایر سازوکارهای قانونی در کنار اهدا دیگر ،به دنهال توزیع مطلون برق در هر زمان و کاهش
هزینههای محدودیتهای انواال هسوند برای نی به این هد  ،مدیریت توعید شهکه باید نشانههای درسوی در خصوص نیاز
باعاوه جهت افزایش ررفیت سیسوم توزیع ،برای سرمایهگااران ارسال نلاید [ ]42اما ،فراخوان و انجام مناقصات در ایران،
بیشور جهت کسب قابلیت اطلینان مناسب برای شهکه توزیع به نسهت فرصتهای بازار صورت میپایرد به علاوه ،تعداد رقها
محدود است و شرکت توعید برق ارارتی ،ایلب (بیش از  11درصد) از داراییهای توزیع را کنورل میکند []44
هزینههای مصر و جهران خسارت ،دو ابزاری هسوند که برای تعیین تعرفهِ اسوااده از تجهیزات و تأسیسات توزیع و
هلچنین تشویق سرمایهگااری در بخش توسعه ررفیت توعید ،مورد اسوااده قرار میگیرند به عنوان مثال ،رشد پایدار
هزینههای جهران خسارت ،ی نشانه اوعیه از افزایش تااضا است و سرمایهگااران با افزایش ررفیت توزیعشان میتوانند به آن
واکنش نشان دهند در ایران هزینههای مصر براساس تجهیزات نیروگاهی و هزینههای  O&Mتعیین میشوند []42؛
درصورتیکه هزینههای جهران خسارت به کیایت خدمات و سرویس توزیع وابسوه هسوند
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 -6-6دادهها و فرضیات
برای مدلسازیِ مطاععه موردی این پژوهش ،یعنی بازار برق ایران ،از دادههای اایای دوره سالهای 1311 -1397
اسوااده گردید؛ سپس شهیهسازی برای سالهای  1397تا سال  1411انجام شده است هلانگونه که قهل ًا عنوان شد ،در این
پژوهش ،بازار برق در ی سطح کلی مورد آناعیز قرار گرفوه است؛ بنابراین ،پارامورها و موغیرهایی برای ک سیسوم در نظر
گرفوه شدهاست ،با این فرض که تلایزات اسوانی یا منطاهای وجود ندارد به علاوه ،از آنجاییکه با سرمایهگااریهای مربوط به
ررفیت توزیع در بلندمدت سرو کار داریم ،پس جز یات کوتاه مدت نظیر هزینههای مربوط به تلاات انواال و میزان دسورسی
به تجهیزات توزیع ،مدلسازی نلیشوند
جدول  4پارامورها ،عوام خارجی و شرایط اوعیه مدل را نشان میدهد دادهها از چندین سازمان و شرکتهای مخولف
ایران جلعآوری شدهاند به طور مثال ،تااضای برق ،ااوی دادههای اایای و پیشبینیهایی از سایت آمار صنعت برق []46
میباشد مووسط نرخ رشد ساعانه تااضای برق برابر  3/1در نظر گرفوه شد و از سناریوهای باعا و پایین با مووسط نرخ رشد
ساعانه  3/3و  3/1درصد ،در آناعیز اساسیت مدل اسوااده گردید
علر ماید سیسوم  41سال برآورد شده است اطلاعات مربوطه برای محاسهه هزینههای مصرفی ،نظیر کشسانی هزینههای
مصر مطابق با ررفیت توزیع و تااضای برق ،به وسیله رگرسیون از دادههای اایای برآورد گردید از فرآیند یا پروسهای
مشابه ،برای برآورد کشسانی هزینههای جهران خسارت نسهت به شکا ااشیه اسوااده گردید تأخیرها برای ساختوساز و
برنامهریزی براساس زمانهای ساختوساز گزارش شده توسط وااد برنامهریزی و کنورل پروژه شرکت مپنا توسعه دو در طرحها
و برنامههای مخولف توسعه ،تعیین گردید برای برنامهریزی مولرکز ،تأخیر در برنامهریزی  1/26سال و برای توسعه ییرمولرکز،
برابر با  1سال تعیین گردید این تنها پاراموری است که در آن مدلهای بکارفوه در برنامهریزی ،رویکرد موااوتی دارند؛ با توجه
به اینکه اصلیترین تااوت ،ناش تصلیمگیری راجع به سرمایهگااری است فرض بر آن است که فرآیند بازکردن فراخوان برای
مناقصه ،تأخیرها در برنامهریزی را در شیوه مولرکز افزایش میدهد
جدول  .6پارامترهای مدل ،متغیرهای برونزا ،و شرایط اولیه
واحد(ها)

منبع

متغیر

برنامه ریزی متمرکز

پارامترها
مپنا توسعه دو

سال

2.05

α

مپنا توسعه دو

سال

40.00

ᵝ

مپنا توسعه دو

سال

1.26

γ

توانیر

%

50%

ω

Regressions
Regressions
Regressions

)IRR/(kW*kWh
)IRR/(kWh2
)IRR/(kW2*h

7.14E - 07
2.04E - 10
9.23E - 09

µ1
µ2
µ3

متغیرهای برونزا
توانیر /مپنا توسعه دو

GWh

Ed

دادههای ساعانه
شرایط اوعیه

توانیر /مپنا توسعه دو

MW

1019

)Cuc(0

توانیر /مپنا توسعه دو

MW

70,102

)Itc(0

ااشیه مطلوب ررفیت توزیع  51درصد تعیین شده است این ااشیه برابر با اخولا بین پی تااضای برق و مووسط
تااضای برق است و با اسوااده از دادههای اایای جلعآوری شده از طریق سایت آمار صنعت برق درجهبندی شده است []46
ررفیت توزیع ک سیسوم برق نیز برابر با پی تااضای برق فرض شده است از سال  1311تا  ،1397پی تااضای برق با نرخ
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-1397
مووسط ساعانه  4/7درصد رشد کرده و در سال  1397به  59591 MWرسیده است برای دوره زمانی سالهای
 ،1411انوظار میرود پی تااضای برق با نرخ ساعانه  5/6درصد رشد کرده و با تااضای مصر کنندگان بزرگ و صادراتهای
مورد انوظار تاویت گردد
در نهایت ،شرایط اوعیه شام ررفیت در دست ساخت و ررفیت نصب شده اوعیه  -که برای سال  1397تعریف شد  -به
ترتیب  1119 MWو  59591 MWبرآورد گردید [ ]46پارامورهای قید شده در جدول  ،4ااعت مرجعی برای مدل تعریف
می کنند با اسوااده از این پارامورها ،مدل پیشنهادی برای برنامهریزی مولرکز درجهبندی یا کاعیهره گردید زیربخش بعدی،
اعوهارسنجی ساخوار و رفوار مدل را نشان میدهد
 -6-6اعتبارسنجی
اعوهارسنجی در مدلهای سیسومهای پویا ،نه تنها بر آزمونهای تجدید (توعید مجدد) رفوار ،بلکه هلچنین بر فرضیات و
ساخوار مدل نیز تلرکز دارد بنابراین ،از زیرمجلوعهای از آزمونهای پیشنهاد شده توسط بارعاس [ ]39برای اعوهارسنجی
ساخوار و رفوار مدلها اسوااده گردید آزمونهای اعوهارسنجی ساخواری و رفواری نشان میدهند که در هر دو مدل ،قوانین
ااظ و باای انرژی و مواد دنهال میشوند و اینکه مدلها ،رفواری سازگار به معرض نلایش میگاارند سازگاری ابعادی معادعات
آزموده شد و در این راسوا از آزمون یا تست شرایط افراطی (انوهایی) و تحلی اساسیت اسوااده گردید برای مدل برنامهریزی
مولرکز ،عللکرد مدل با فرآیند برنامهریزی توصیف شده توسط شرکت مپنا توسعه دو ماایسه گردید []31
آزمونها و تستهای رفواری یا تکرار ،اعگوی توانایی مدل برای تکرار رفوار گاشوه را ارزیابی میکنند بنابراین،
شهیهسازی ررفیت نصب شده در برنامه اصلی توسعه ،با ماادیر اایای ماایسه شده است جدول  5خلاصهای از آمارها برای
تنظیم تاریخی را مطرح میکند عازم به ذکر است ،ضریب تعیین ،R2ماداری نزدی به  1دارد که قابلیت قوی مدل برای تکرار
رفوار گاشوه را نشان میدهد به علاوه ،با مادار پایین میانگین قدرمطلق درصد خطا ) ،(MAPEپایینتر از  6درصد ،تأیید
شده است تجزیه خطای ریشه میانگین ) ]41[ Theil (MSEنشان میدهد که  26درصد از  MSEناشی از بایاس یا اریهی،
 35درصد ناشی از واریانس و  39درصد ناشی از کوواریانس است که توزیع موعادل خطا را روشن میکند بررسی شک ،2
نشان میدهد که ررفیت نصب شده و شهیهسازی شده با تلای یا می تاریخی ررفیت توزیع ،تطهیق دارد
در بخش بعدی ،از مدلهای اعوهارسنجیشده برای ماایسه توسعههای مولرکز و ییرمولرکز ررفیت توزیع اسوااده شده
است

شكل  .6مقایسه ظرفیت توزیع حقیقی و ظرفیت توزیع شبیهسازی شده با توسعه متمرکز )(C
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جدول  .6خلاصه آمارههای بكار رفته برای تنظیم تاریخی
آماره

ضریب تعیین،
میانگین قدرمطلق خطا،

مقدار
2

1/94

R

(MW) MAE

474/61

میانگین قدرمطلق درصد خطا)%( MAPE ،

5/64

)%( MAE/Mean

5/59

خطای جار میانگین

مربعات(MW) ،RMSE ،

544/63

*UM

1/26

*US

1/35

*UC

1/39

*  US ،UMو  UCکسرهای  MSEناشی از اریهی ،واریانس و کوواریانس هسوند و آمارهای نامساوی  Theilرا نشان
میدهند []41

 -6نتایج شبیهسازی
در این بخش با اسوااده از مدل اعوهارسنجی شدهای که در بخش  2-2شرح داده شد ،نوایج شهیهسازی مطرح و با
دادههای بدست آمده برای بازار برق ایران تنظیم گردید (بخش  )2-3به عنوان ی موغیر برونزا ،مدلهای مولرکز و
ییرمولرکز ،تااضای برق را از طرح و برنامه توسعه  1411 -1397شرکت مپنا توسعه دو دریافت میکنند [ ]31سپس ،عللکرد
آنها با ررفیت توزیع ساعانه مورد انوظار ماایسه میشود ،که برابر با پی تااضای برق فرض شده است ،چیزی که در چنین
طرح و برنامهای مورد انوظار شرکت مپنا بود
 -1-6مقایسه توسعه توزیع متمرکز و غیرمتمرکز
هلانگونه که در شک -3اعف نشان داده شده است ،ررفیت نصب شده برای توسعه مولرکز در نرخ مووسط ساعانه 3/7
درصد رشد کرده و باعاتر از تااضای برق قرار دارد که با نرخ  2/1درصد در سال رشد میکند در توسعه ییرمولرکز ،ااشیه
ررفیت توزیع پس از ی دوره ررفیت زیاد اوعیه (سالهای  )1411-1397کاهش یافوه و سپس ررفیت نصب شده با تااضای
برق تطهیق یافوه و هر دو با نرخ مووسط ساعانه  3/2درصد افزایش مییابند این رفوار با ررفیت در دست ساخت سازگاری
دارد؛ که بین سالهای  1397و  1411کاهش یافوه و سپس دورههای رشد و کاهش را تجربه میکند پس از سال ،1411
ررفیت در دست ساخت در توسعه ییرمولرکز در ادود  51MWاست که تاریهاً  1511MWپایینتر از ررفیت در دست
ساخت در توسعه مولرکز است (شک  -3ب)
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شكل  .6مقایسه( :الف)  -ظرفیت نصب شده شبیهسازی شده با پیشبینیهای تقاضای برق و ظرفیت توزیع و
(ب)  -ظرفیت شبیهسازی شده در دست ساخت برای برنامهریزی متمرکز ) (Cو غیرمتمرکز )(D

در سناریوی توسعه مولرکز ،ررفیت مازاد یا اضافی ،نویجه می به ااظ ااشیه ررفیت توزیع است تحت سناریوی
توسعه مولرکز ،برنامهریزان می به ترویج سرمایهگااریها جهت افزایش ررفیت توزیع و در نویجه کاهش هزینههای جهران
خسارت دارند هزینههای جهران خسارت علامت یا هشداری برای سرمایهگااری تحت سناریوی برنامهریزی ییرمولرکز هسوند
زمانی که ااشیه ررفیت توزیع پایین و هزینههای جهران خسارت افزایش مییابند ،آنگاه شرکتهای توزیع در ررفیت جدید
سرمایهگااری میکنند
بیشسرمایهگااری نیز در سناریوی ییرمولرکز ملکن است زمانی که ررفیت جدید با تأخیر وارد میشود ،سرمایهگااران
هلچنان به هشدارهای جهران خسارت پاسخ داده و دوره بیشسرمایهگااری پس از ورود ررفیت جدید و کاهش هزینههای
جهران خسارت پایان مییابد
در توسعه مولرکز ،هزینههای مصر بزرگور است (شک )4a؛ زیرا ررفیت بیشوری نسهت به توسعه ییرمولرکز نصب
میشود در اایات ،مووسط نرخ رشد ساعانه  1/2و  1/1درصد در توسعه مولرکز و ییرمولرکز شهیه به نرخهای رشد مشاهده
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شده برای ررفیت نصب شده و شهیهسازی شده است که قهلاً راجع به آنها توضیح داده شد در مااب  ،در توسعه ییرمولرکز،
هزینههای جهران خسارت باعاتر است (شک )4b؛ که این مسوله با ااشیه پایینتر ررفیت توزیع در این شیوه سازگاری دارد،
زیرا تااضا به ررفیت توزیع ک بسیار نزدی است و شرکت توعید برق ارارتی برای ااظ قابلیت اطلینان زیرساخت برق،
هزینههای اضافی موحل میشود

شكل  .6هزینههای مصرف شبیهسازی شده ) ،(aو هزینههای جبران خسارت ) (bبرای توسعه توزیع متمرکز ) (Cو غیرمتمرکز )(D

نوایج شهیهسازی نشان میدهد که توسعه ییرمولرکز ،سرمایهگااریها و تنظیلات ررفیت را ترویج میدهد تا بدین
طریق بوواند با رشد تااضا به موقع تطهیق یافوه و ااشیه پایین برای ررفیت توزیع را ااظ نلاید (مطابق با شک -3اعف) اما،
هلانگونه که قهلاً بحث شد ،زمانیکه اخولا بین تااضای برق و ررفیت کاهش مییابد ،آنگاه ااشیه پایین ررفیت توزیع با
هزینههای جهران خسارت ارتهاط دارد بنابراین ،در بخش بعدی ،ی مکانیسم هیهریدی [ ]41که مرکب از ویژگیهای توسعه
مولرکز و ییرمولرکز است برای کاهش هزینههای توزیع و در عین اال تأمین تااضا ،پیشنهاد شده است
 -6-6مكانیسم توسعه هیبریدی
شیوه هیهریدی ،برنامهریزی مولرکز و ییرمولرکز را با هم یکی میکند ،که در آن برنامهریز ،مدیر شهکه توزیع (شرکت
توعید برق ارارتی) و ورودیهای باعاوه ،پیشنهاداتی در جهت توسعه ررفیت توزیع مطرح میکنند سپس ،پروژههایی که امکان
اجرای آنها به عحاظ فنی و اقوصادی وجود داشوه باشد ،به اامیانشان اخوصاص داده میشوند اما زمانیکه سرمایهگااران
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نووانند توسعههای مورد نیاز جهت نی به ااشیه ررفیت توزیع امن را انجام دهند ،برنامهریز فراخوانی برای مناقصه جهت
تخصیص پروژهها باز میکند نلودار الاهی علّی برای شیوه هیهریدی در شک  1نشان داده شده است برخلا برنامهریزی
مولرکز و ییرمولرکز ،رفوار آن ،ااص تعاملات کلیه الاههای تاویوی و تعادعی است
برخلا مدل برنامهریزی مولرکز ،در شیوه هیهریدی ،سرمایهگااری به اخولا بین ااشیه مطلوب و فعلی ررفیت توزیع
و هلچنین انوظارات بازار از شرکتهای توزیع برق وابسوه است بنابراین ،برنامهریز تنها زمانی در تصلیلات سرمایهگااری
مداخله میکند که بازار به هشدارهای سرمایهگااری پاسخ ندهد مدل شک  1با در نظر گرفون ررفیت در دست ساخت در
تابع سرمایهگااری ،جلوی بیشررفیوی را میگیرد این تابع سرمایهگااری هیهریدی ،تصلیلات سرمایهگااری هر شیوه را
جلعآوری نلوده (برنامهریزی مولرکز و ییرمولرکز) و ماکزیلم را بدست میآورد پارامورها از دو مدل بدست میآیند ،به جز
دوره برنامهریزی  ،γکه مث شیوه ییرمولرکز است (جدول )4
 -6-6عملكرد مكانیسمهای برنامهریزی
نوایج شهیهسازی ااکی از آن است که توسعه هیهریدی ،برنامهریزی مولرکز و ییرمولرکز را بههود میبخشد در ماایسه
با برنامهریزی مولرکز ،برنامهریزی هیهریدی ،مادار سرمایهگااریهای مورد نیاز در هر سال (شک  )5و ررفیت توزیع
نصبشده ک سیسوم را هلوار مینلاید سرمایهگااریها از مووسط ساعانه  94 MWدر برنامهریزی مولرکز به  16 MWدر
توسعه هیهریدی تغییر مییابند این مسوله مُعر صرفهجویی برای تااضا است؛ چرا که هزینههای مصر کاهش مییابند
(جدول  )6هرچند در برنامهریزی هیهریدی ،هزینههای جهران خسارت می به افزایش دارند (مطابق با جدول  ،)6اما افزایش
خاعص هزینههای جهران خسارت ،با کاهش هزینههای مصر جهران میشود
از طر دیگر ،برنامهریزی هیهریدی ،تغییرات سرمایهگااریها در بخش ررفیت توزیع را در ماایسه با شیوه ییرمولرکز
کاهش میدهد موعاقهاً ،هزینههای مصر به طور مووسط  5/7درصد باعاتر هسوند (جدول )6؛ زیرا داراییهای توزیع بیشوری
وجود دارد اما ،زمانیکه برنامهریزی هیهریدی ااشیه ررفیت توزیع را افزایش میدهد ،هزینههای جهران خسارت به طور
مووسط  44/1درصد پایینتر از برنامهریزی ییرمولرکز هسوند (جدول )6
نوایج بدست آمده ااکی از آن است که ترکیب مکانیسمهای مولرکز و ییرمولرکز در شیوه توسعه هیهریدی ،زمانبندی
توسعه ررفیت را بههود بخشیده و به ااشیه امنی در ررفیت توزیع دست مییابد پیادهسازی این روش در ایران ،نیازمند بههود
اطلاعات از شرایطِ بازار است؛ زیرا ،عللکرد فعلی نهادهای برنامهریزی و نظارتی ،رشد مورد انوظار بر اساس آنچه که از پیش
جهت انجام پروژههای توسعه ررفیت توزیع پیشنهاد داده شده ،بودجه تخصیص داده شده و تعرفه تعیین شده است ،را برآورده
نکرده است
در اص  ،مکانیسم توسعه هیهریدی ،با دادن اجازه به ورودیهای باعاوه جهت ارا ه پیشنهاد برای اجرای پروژههای جدید و
هلچنین شرکت در مناقصهی طرحهای برنامهریزی شده ،رقابت در توزیع را ترویج میدهد در عل  ،ااولال کلی وجود دارد
که ورودیهای جدید می به مناقصه در مورد طرحهای توسعهای داشوه باشند که به وسیله ی شرکت مدیریت توعید برق
مورد اسوااده قرار میگیرد ،و بازده را تنها برای بودجهی سرمایهگااری شده و هزینههای تعلیر و نگهداری و نه بهرهبرداری و
مدیریت چنین طرحهایی به دست میآورند اگر چه ،در جریان برنامهریزی و اجرای این قهی پروژهها ،شرکتهای مدیریت
توعید برق ااولاعاً کارآمدتر از ی شرکت جدید اعورود عل میکنند []16
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شكل  .6توسعه ظرفیت سالانه شبیهسازی شده برای شیوههای متمرکز ) ،(Cغیرمتمرکز ) (Dو هیبریدی )(H
جدول  .2تكامل هزینههای مصرف سالانه و جبران خسارت برای شیوههای توسعه متمرکز ) ،(Cغیرمتمرکز ) (Dو هیبریدی )(H

عللکرد برنامهریزی هیهریدی
هزینههای جهران
خسارت ()%

هزینههای جهران خسارت
(هزار میلیون ریال)

هزینههای مصر ()%

هزینههای مصر
(هزار میلیون ریال)

سال

H vs D

H vs C

H vs D

H vs C

H

D

C

H

D

C

0/0
-1/9
-17/9
-97/4
-61/1
-40/9
-44/0
-46/7
-44/4
-44/1
-44/9

0/0
-6/1
-76/1
-76/0
-76/6
-70/1
-9/6
6/4
79/1
17/1
19/1

0/0
0/6
7/6
9/7
6/9
6/6
1/6
1/1
1/9
1/1
1/4

0/0
0/6
7/0
7/9
7/7
0/1
0/1
-0/1
-0/6
-7/0
-7/1

0/1
7/0
7/1
7/6
7/4
7/4
7/4
7/6
7/1
7/1
7/9

0/1
7/7
7/4
1/7
1/6
9/7
9/6
9/4
9/6
6/7
7/9

0/1
7/7
7/6
7/1
7/1
7/1
7/6
7/4
7/6
7/6
7/6

7969
7611
7469
7179
7116
7994
1091
1764
1141
1911
1471

7969
7666
7499
7661
7199
7174
7199
7991
1706
1111
1961

7969
7666
7461
7691
7106
7911
1096
1747
1119
1604
1461

7991
7991
7999
7600
7607
7601
7609
7606
7604
7606
7601

اگر داراییهای توزیع تحت ماعکیت شرکتهای موااوتی باشد ،آنگاه تعریف قواعدی برای سرمایهگااری و ااظ تسهیلات،
دشوارتر میشود به این دعی برنامهریزی ییرمولرکز به پروژههای خاصی نظیر پُست منطاهای ،یا مطابق تحایق برونکریات و
نیوبِری [ ،]42به خطوط دی سیِ وعواژ باعا مث اروپا و اسوراعیا محدود میشود ،چرا که این داراییها قاب کنورل هسوند
 -6-6تحلیل حساسیت
برای ارزیابی عدم قطعیت مربوط به ماادیر پارامورها ،ی تحلی اساسیت با بکارگیری شهیهسازی مونت کارعو با 111
دور آزمایش و اسوااده از نلونههای تصادفی به دست آمده از توزیعهای یکنواخت ،برای هر ی از پارامورهای تأخیرها در
ساختوساز و برنامهریزی ،علر ماید ،کشسانی مصر و هزینههای جهران خسارت ،انجام گردید این تحلی  ،مرزهای مدل
پیشنهادی و اسوواری رفوار آن را میآزماید نوایج به دست آمده نشان میدهد که رفوار مدل در برابر تغییرات  -+%21در
پارامورهای ماکور اسووار است
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در این راسوا ،اساسیت نوایج مدل به دو سناریوی تااضای تعریف شده توسط شرکت مپنا توسعه دو [ ]31را نیز آزموده و
نوایجی سازگار و موافق با پیشبینیهای رشد تااضا با کشسانی پایین و باعا به دست آمد نهایو ًا ،بر اساسیت مدل به تغییرات
در ااشیه مطلوب ررفیت توزیع تلرکز شده و مجدداً ی شهیهسازی مونت کارعو با ااشیه مطلوب نلونهگیری شده از توزیع
یکنواخت در دامنه [ ]%61 ،%11انجام گردید
شک  6نوایج تعداد  111شهیهسازی را نشان میدهد که ااشیه مطلوب ررفیت توزیع پارامور برای هر شهیهسازی،
تصادفاً در فاصله از پیش تعریف شده انوخاب گردیده است این شک مووسط ررفیت توزیع نصب شده و صدکهای  11و 91
برای برنامهریزی هیهریدی را به تصویر میکشد بررسیهای عینی نشان میدهد که رفوار مدل در برابر ااشیه مطلوب ررفیت
توزیع اسووار است؛ و اینکه شهیهسازی نیز نشان میدهد که مدل دچار فروپاشی و اناجار نلیشود

شكل  .2حساسیت ظرفیت نصبشده در شیوه برنامهریزی هیبریدی ) (Hبه ظرفیت توزیع مطلوب .نتایج برای میانگین ،و صدکهای  16و
 66نشان داده شدهاست.

 -6نتیجهگیری
در این پژوهش ،توسعه ررفیت توزیع برق با اسوااده از ی مدل شهیهسازی برای شیوههای مولرکز و ییرمولرکز تجزیه
و تحلی شده است توسعه مولرکز به مجلوعه اهدافی با قابلیت اطلینان مناسب ،به عنوان ااشیه مطلوب ررفیت توزیع دست
مییابد ،اما برای کاهش بیشسرمایهگااری و هزینههای مصر  ،به هشدارهای سرمایهگااری به موقعتری نیز نیاز دارد در
مااب  ،توسعه ییرمولرکز ،سرمایهگااری را از طریق مکانیسمهایی نظیر هزینههای مصر و هزینههای جهران خسارت ،تشویق
میکند؛ اما هزینههای جهران خسارت را افزایش میدهد ،زیرا ررفیت اضافی یا مازاد را ترویج نلیدهد با توجه به این
توضیحات ،در این پژوهش ی شیوه هیهریدی ،مرکب از ویژگیهای توسعه مولرکز و ییرمولرکز نیز مورد مطاععه قرار گرفت
این روشِ برنامهریزی هیهریدی ،زمانبندی سرمایه گااری را در ماایسه با شیوه ییرمولرکز بههود بخشیده و در عین اال،
هزینههای مصر را در ماایسه با شیوه مولرکز کاهش میدهد
نوایج به دست آمده مزایای باعاوه ااص از پیادهسازی طرح توسعه ررفیت توزیعی را نشان میدهد که ابوکارات و
نوآوریهای شرکتها را با هشدارهای صادرشده از سوی مدیریت شهکه ترکیب میکند برای پیادهسازی برنامهریزی هیهریدی
توسعه ررفیت توزیع ،هرچند ناشهای فعلی شرکت توعید برق ارارتی و برنامهریزی تغییر نلیکند ،اما بههود قابلیت دسورسی
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به اطلاعات برای برنامهریزان و سرمایهگااران باعاوه ضروری است این مسوله به کاهش تأخیرهای برنامهریزی و هلچنین
هلاهنگسازی سرمایهگااریها و در نویجه کنورل بیشسرمایهگااری کل میکند
 به، برای شناسایی سرمایهگااریهای بهینه و تأثیر آنها بر امنیت سیسوم،در مورد پیادهسازی طرحهای تنظیم شده
آناعیز دقیای مشول بر محدودیتهای توعید و توزیع نیاز میباشد منابع توعید تجدیدپایر (خورشیدی و باد) چاعشهای
دیگری برای برنامهریزی پدید آورده و پس از آن تلرکز بیشور باید بر تأثیر ناوذ آنها بر بهرهبرداری از سیسوم و نیازمندیهای
توسعه و تعویض شهکه قرار گیرد
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مدل سازي پروژه هاي نرم افزاري فناوري اطلاعات بر اساس رويکرد پويايي سيستم
(مورد مطالعه :فناوري اطلاعات شرکت ملي نفت ايران)

عباس سلحشور ،*،6علي محمد

احمدوند2

دانشگاه ايوانکيSalahshor.a@gmail.com،
دانشگاه ايوانکيam.ahmadvand@eyc.ac.ir،

چکيده
امروزه مديريت پروژههاي توليد نرم افزار به عنوان رويکردي مفيد و مؤثر ميتواند مجموعه گستردهاي از مسائل و مشکلات
سازماني را مخاطب قرار دهد .هدف از مديريت پروژه توليد نرم افزار کاهش هزينهها ،تنظيم چرخه توليد و برقراري ارتباطي
مناسب بين استراتژي سازمان فناوري اطلاعات و نحوه پيادهسازي آن است .اين امر به نوبه خود تأثيري مستقيم بر محصول
نهايي سازمان دارد .زماني که سازماني ميخواهد راهکار مبتني بر I T3خاصي را ايجاد يا آن را پيادهسازي کند ،بايد زمان
قابل توجه ،هزينه و منابعي را به کار گيرد تا در عوض به نتيجه مورد نظر دست يابد .براي افزايش احتمال موفقيت ،بايد
عوامل موثر برآن به خوبي شناسايي شوند .بنابراين تاخير در توليد محصول نرم افزاري به عنوان يك نقطه ضعف ميباشد.
لذا مقاله پيش رو ابتدا با استناد به مقالات قبلي به مطالعه و شناسايي عوامل موثر در تاخير پروژههاي توليد نرم افزار
پرداخته سپس به منظور شناخت بهتر متغيرهاي تاثيرگذار بر اين رابطه و درک ديناميکي موجود ،با استفاده از رويکرد
مدلسازي پويايي سيستم و ترسيم نمودارهاي علّي حلقوي)  ، ( CLDيك مدل پوياي تحليل عوامل موثر در زمان انجام
پروژه هاي فناوري اطلاعات ارائه مي دهد و در نهايت شبيه سازي انجام ميگيرد.
نتايج شبيه سازي نشان مي دهد براي انجام به موقع پروژه ميبايست ضمن توجه فراوان به عوامل انگيزشي تيم پروژه،
عواملي همچون مهارت مدير پروژه ،همراستايي با اهداف سازمان ،سهيم بودن کاربر جهت دقت در طراحي ،مديريت
تغييرات و آموزش از عوامل بسيار اثر گذار در پيشرفت پروژه هاي فناوري اطلاعات ميباشد.

کليد واژهها :سيستم هاي پويا ،پروژههاي نرم افزاري ،عوامل تاخير ،شرکت ملي نفت ايران

 -6مقدمه
با توجه به اينکه در سازمانهاي دولتي از جمله شرکت ملي نفت ايران به لحاظ نيازمنديهاي تخصصي به
سامانه هاي نرم افزاري ،سازمان را ناگزير به ايجاد و توليد اينگونه نرم افزارها نموده و بعنوان يکي از رسالت هاي
 1و * نويسنده مسئول :دانشجوي دکتري مهندسي صنايع دانشگاه ايوانکي
 2استاد و عضو هيئت علمي دانشگاه ايوانکي

3

Information Technology
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موجود در شرکت ملي نفت ايران ،توليد سامانه هاي نرم افزاري مورد نياز با توجه به بحث استراتژيك عدم وابستگي
به بيگانگان و همچنين توانمند سازي داخلي بر اساس اتکا به نيروهاي موجود در صنعت بوده است .از اين رو وقتي
که صحبت از توليد نرم افزار مي شود در ادامه آن موضوعاتي همچون مديريت پروژه سيستمهاي نرم افزاري و به
فراخور آن تعريف پروژه مطرح خواهد شد .در صنعت نفت نيز به عنوان يك سازمان پيشرو در ايران هميشه به دنبال
بهينه سازي مسائل و بهبود مستمر فرايندهاي کاري موجود بوده ايم ] .[2از طرفي با توجه به اينکه در انجام پروژه
هاي توليد نرم افزار زمان انجام و توليد به موقع سامانه هاي نرم افزاري از اهميت ويژه اي در راستاي برآورده سازي
نيازهاي داخلي و در راستاي امر توليد و يا گاهاً بعنوان تسهيل کننده امور برخوردار است ،لذا شناسايي عوامل موثر بر
تاخير در انجام اين پروژه ها و اولويت بندي آنها جهت رفع موانع با توجه به کمبود منابع يا مديريت بهينه منابع و
همچنين مديريت علمي فرايندها ضروري بنظر ميرسد ]2و .[4بنابراين نتايج اين مطالعه مي تواند بعنوان يك راهکار
براي مديران فناوري اطلاعات شرکت ملي نفت همچنين کليه کسانيکه در حوزه پروژه هاي توليد نرم افزار در اين
صنعت فعال هستند کارساز باشد .در اين تحقيق ابتدا بيان مسأله و علت انجام تحقيق آورده شده سپس با استفاده از
تحقيقات انجام شده عوام ل موثر در موفقيت پروژه هاي فناوري اطلاعات استحصال شده و ضرائب موثر مربوطه به دست آمده
آنگاه مدل مفهومي مسأله با توجه به نظرات متخصصين اين حوزه و جامعه آماري ذکر شده حاصل شد ] [6پس از آن متغيرها
و نمودارهاي علي و معلولي بدست آمده و نمودارهاي انباشت جريان و تهيه و توليد فرمولهاي مربوطه و آزمايش و اجراي مدل
در محيط نرم افزار  Vensimو نهايتاً تحليل و بررسي خروجي هاي مدل انجام گرفته است.

 -2بيان مسأله
از آنجا که در اداره فناوري اطلاعات شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب بعنوان يك واحد توليد کننده نرم افزار مشکلاتي
در خصوص کاهش در روند و سرعت توليد سامانه ها و پرو ژه هاي نرم افزاري بوجود آمد ،لذا در جهت بهبود اين فرايند و
تسريع در عمليات توليد نرم افزار نيازمند يك مدل پويا مي باشد .از آنجا که توليد نرم افزار يك پديده پويا بوده که با گذشت
زمان در خواست هاي کاربران و ساير متغيرها بر اساس توليدات انجام شده قابل تغيير ميباشد و عوامل متعددي روي آن تا ثير
مي گذارد که هر يك از اين عوامل نيز در گذر زمان تغيير مي کنند لذا مدل پويا بعنوان يك ابزار مديريتي براي کنترل اين امر
مي تواند کارساز باشد .هدف از طرح مسئله ارائه مدل پوياي در پروژه هاي فناوري اطلاعات در حوزه توليد نرم افزار ميباشد.
در پروژههاي نرم افزاري با استفاده از يك روش مديريت پروژه بومي شده ،پروژهها را به فازهاي تجزيه و تحليل ،طراحي
و توليد ،اجراي آزمايشي ،پياده سازي نهايي و تهيه مستندات در تمامي مراحل تقسيمبندي مينماييم .نيروي انساني در هر
پروژه ميتواند به طور همزمان در پروژههاي نرم افزاري ديگر شرکت نمايد همچنين کارهاي روزمره و روتين بعنوان يك کارمند
نيز به مجموع وظايف نيروي انساني اضافه ميگردد.
در فازتجزيه و تحليل نرم افزار ،کاربران و تحليلگران سيستم نقش بسيار مهمي در شناخت نيازمنديهاي سيستمها
داشته که ميزان سهيم بودن آنها به طور موثر مي تواند در نتايج نهايي نمود داشته باشد از طرفي در کليه فازهاي پروژه وجود
يك مدير پروژه ماهر که تسلط و تجربه لازم را در اينخصوص داشته باشد ضروري بوده و همچنين ميزان اهميت نرم افزار جهت
استفاده در کسب وکار در فرايند توليد نرم افزار حائز اهميت است .يکي از مهمترين درخواستهاي مديريت در راستاي نبود
سرعت در توليد نرم افزار استفاده از يك متدولوژي چابك و رسمي بوده که اين مورد نيز قابل بررسي ميباشد همچنين در کليه
مراحل تهيه پروژه تا پايان کار حمايت و پشتيباني مديران اجرايي نقش مهمي خواهد داشت.
در حوزه مديريت ريسك و تعيين محدوده پروژه هاي نرم افزاري ميتوان به محدوده پروژه(به لحاظ بزرگي حوزه) ،نيروي
انساني ماهر ،عوامل انگيزشي ،مسائل آموزشي ،تحريمها ،تغيير در تحليل اعلام شده متقاضي از نيازهاي نرم افزاري،

192

SYSTEMDYNAMIC02_042

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109

مرخصيهاي روتين ساليانه ،مسئوليت ها و مشغله هاي کاري موازي و همزمان افراد تيم پروژه ،مسائل مربوط به تامين کالا و
تجهيزت و ملزومات ،محدوديت هاي دانش و تجربه ،مشکلات هماهنگي(با شرکتها ،ادارات ،امور مسافرت) ،محدوديتهاي
مجوزهاي خاص(دستيابي به اطلاعات ،بانكهاي اطلاعاتي ،حراست و ،)...محدوديتهاي عملياتي سيستمهاي نرم افزاري(تداخل
زماني عمليات سيستمهاي مرتبط) نام برد.
با توجه به همه نکات و موارد اشاره شده فوق ،تاخير در انجام پروژههاي نرم افزاري بعنوان يك چالش بوده که بنظر
ميرسد با مدلسازي پوياي فا زهاي انجام پروژه و تعيين تاثيرگذاري متغيرهاي فوق بتوان اين تاخير را کنترل و مديريت نمود .

 -6فرضيات تحقيق
اين تحقيق فاقد فرضيه و رويهاي آماري براي رد و يا پذيرش فرضيه ميباشد.

 -4پيشينه تحقيق
همانطور که ميدانيد پروژههاي توليد نرم افزار به عنوان پروژههايي که داراي پيچيدگيهاي فراواني ميباشند شناسايي
شدهاند.اين يك واقعيت آماري غمانگيز است که پروژههاي نرم افزاري به لحاظ علمي آسيب پذيرترند و نسبت به ساير رشته
هاي مهندسي تمايل بيشتري به شکست دارند[1].
بر اساس گزارش منتشرشده وزارت دفاع ايالات متحده آمريکا ) ، (DODقريب به يك سوم از پروژه هاي فناوري
اطلاعات قبل از تکميل لغو شده و بيش از نيمي از پروژه ها براي تکميل نيازمند افزايش بودجه تا بيش از  191درصد مبلغ
برآورد اوليه مي باشند .همچنين زمانبندي انجام کار تا بيش از  222درصد انحراف نسبت به پيش بيني اوليه نشان مي
دهد[2].
تيم پروژه ،تأمين کنندگان ،مشتريان و ديگر ذينفعان پروژه همگي مي توانند به گونه اي منجر به شکست پروژه هاي
فناوري اطلاعات شوند ،اما در اکثر مواقع دليل رايج و اصلي شکست پروژه به فرايند مديريت پروژه باز مي گردد[2] .
هرچند فناوري اطلاعات روز به روز قابل اعتمادتر ،سريعتر و ارزانتر مي شود ،اما هزينه ها ،پيچيدگي ها و ريسك
پروژههاي ITهمچنان رو به افزايش است .در سال 199۱يك شرکت مشاوره به نام  Group Standishتحقيقاتي را روي
 36۱مديرفناوري اطلاعات آغاز کرد .نتيجه اين تحقيقات که موسوم به  CHAOSبود بسيار شگفت انگيز است.در ايالات
متحده با وجود اين که سالانه بيش از دويست و پنجاه ميليارد دلار براي تکميل پروژه هاي ITصرف ميشود ،اما سي و يك
درصد از اين پروژه ها قبل از اتمام لغو (تعطيل) ميشوند .تقريباً پنجاه و سه درصد آنها به پايانمي رسند اما هم بودجه و زمان
بيشتري نسبت به بودجه و زمان اوليه براي آنها صرف ميشود و هم به نتايج مورد نظر اوليه به طور کامل دست نمي يابند.
افزايش هزينه ها به طور متوسط صد و هشتاد و دو درصد برآورد اوليه بوده و افزايش زمانبندي نيز به طور متوسط  212درصد
زمان برآورد شده اوليه است .نتايج نمايش داده شده در جدول  1نشان مي دهد که اگر براي پروژه اي متوسط هزينه يك
ميليون دلار و زمان يك سال در نظر گرفته شود ،معمولاً يك ميليون و هشتصد و بيست هزار دلار هزينه برداشته و عملاً بيش از
دو سال براي تکميل آن وقت صرف ميشود و تازه در پايان کار فقط شصت و پنج درصد نيازهاي برآورد شده را مرتفع ميکند!
متأسفانه چهل و هشت درصد مديران ITشرکت کننده در اين پژوهش معتقدند که اين مشکل در حال حاضر بيش از پنج تا
ده سال قبل خودنمايي مي کند ].[3
جدول  - 1خلاصه نتايج تحقيقات
ويژگيهاي
صرف زماني بيشتر
متوسط
برآورد شده اوليه
هزينههاي اضافي از زمانبندي اوليه
42%
231%
171%
6۱%
212%
112%
74%
239%
214%

CHAOS

اندازه شرکت
بزرگ
متوسط
کوچك

متوسط هزينههاي
ساخت
2،322،111 $
1،331،111 $
434،111 $
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پروژههاي
موفق()1
9%
1612%
21%

پروژههاي
مشکل دار()2
611۱%
4617%
۱114%

پروژههاي شکست
خورده()3
291۱%
3711%
2116%
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( )1طبق بودجه و زمان مشخصي شده انجام شده اند.
( )2در زمان اضافي و با بودجه اضافه تکميل شده اند.
( )3قبل از تکميل لغو شده اند.

شکل  -6خلاصه اي از بررسيهاي  CHAOSاز سال  6994تا اوايل سال 2004

در گزارشهاي  CHAOSدلايل شکست يا موفقيت برخي پروژه هاي ITنيزبررسي شده است .بر اساس نتايج به دست
آمده ،عواملي همچون دخيل بودن کاربر ،پشتيباني مديريت اجرايي و تنظيم دقيق نيازمنديها به عنوان دلايل اصلي موفقيت
پروژه هاي ITمطرح شده اند .از سوي ديگر دخيل نکردن کاربران و نقايص موجود در تعريف نيازمنديها دو عامل اصلي در
شکست يا لغو پروژه ها قبل از اتمام کار به شمار ميروند ][4
جدول  – 2عوامل مؤثر در موفقيت ،چالش برانگيزي يا شکست خوردن پروژههاي فناوري اطلاعات
رتبه

عوامل پروژه هاي موفق

عوامل پروژه هاي چالش برانگيز

عوامل پروژه هاي ناموفق

1
2
3
4
۱

دخالت دادن کاربر
اجرايي مديريت پشتيباني
نيازمندي ها دقيق تعريف
صحيح برنامه ريزي
انتظارات واقع بينانه

عدم وجود ورودي از سوي کاربر
نقص در تعريفنيازمندي ها
تغييرنيازمندي ها و مشخصه ها
اجرايي مديريت عدم پشتيباني
فناوري ناکارآمدي

نيازمندي ها نقص در تعريف
دخيل نکردن کاربر
عدم استفاده از منابع مناسب
انتظارات غير واقعي
عدم پشتيبانيمديريتاجرايي

رتبه

عوامل پروژه هاي موفق

عوامل پروژه هاي چالش برانگيز

عوامل پروژه هاي ناموفق

6

تحويل کوتاه تر پروژه هايي با موعد هاي

عدم استفاده از منابع مناسب

تغييرنيازمندي ها و مشخصه ها

7
1
9
11

پرسنل کار آمد
مالکيت
نگرش و اهداف روشن و دقيق
تيم سخت کوش و متمرکز

انتظارات غير واقعي
اهداف نامشخص و مبهم
زمان بندي نادرست
جديد فناوري

ريزي نادرست برنامه
آيا ديگر به اين پروژه نيازي هست؟
 ITفقدان مديريت
عدم آشنايي با فناوري
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روش جمع آوري اطلاعات
ابتدا عوامل موفقيت و عدم موفقيت در پروژه هاي مربوطه با استفاده از تحقيق گروه  [3] Standish Groupبدست
آمده سپس با استفادده از توزيع  ۱1عدد پرسشنامه در بين متخصصين توليد پروژه هاي نرم افزاري در اداره فناوري اطلاعات
شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب واحد فناوري اطلاعات اين گزينه ها به روش هاي آماري اولويت بندي و ارزش گذاري
گرديد و بسياري از ضرائب متاثر در فرمولها و تاخيرها از طريق همين پرشسنامه و روشهاي آماري بدست آمده است که پيش
از آن در تحقيقي ديگر توسط بنده (نويسنده اين مقاله ) در مقاله ديگر ] [6به تفصيل به آن پرداخته شده است.
 -6مدل مفهومي اوليه عوامل موثر بر زمان انجام پروژه هاي فناوري اطلاعات

عملکرد نيروي انساني

آزمون و ارزيابي

توسعه و توليد

ريسك هاي پروژه

شناخت نيازمندي ها

تجزيه و تحليل پروژه
فشار برنامه زمانبندي
مديريت تغييرات

محدوديت هاي پروژه

زمان انجام پروژه

شکل  -2مدل مفهومي پيشنهادي

روايي و پايايي مدل
روايي مدل اوليه بر اساس تحقيقات صورت گرفته در پيشينه تحقيق توسط محققان ابتدا موارد موثر در موفقيت پروژه ها
فناروي اطلاعات اخذ شده ،سپس اين موارد با توجه به فازهاي انجام پروژه هاي توليد نرم افزار در فناوري اطلاعات شركت ملي
نفت مشتمل بر فازهاي تجزيه و تحليل ،طراحي ،پياده سازي ،آزمون و ارزيابي ،نهايي سازي و راه اندازي و در كليه مراحل
مستند سازي مدنظر بوده است.
ه مچنين با توجه به مقاله اي ديگر از نويسنده همين مقاله در زمينه اولويت بندي عوامل موثر بر موفقيت پروژه هاي
توليد نرم افزار] [6با استفاده از ضريب ناپارامتريك فريدمن ضمن اينكه همبستگي عوامل كاملا تاييد شده بلكه به تفكيك
اولويت هر كدام از عوامل موثر در موفقيت پروژه ذكر شده است .بنابراين با تئجه به اين اطلاعات ميتوان در مدل پيشنهادي از
ضرايب بدست آمده جهت ضريب تاثير هر كدام از مولفه هاي اثربخش در شبيه سازي مدل استفاده نمود.
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متدولوژي تحقيق
در مدلسازي به روش پويايي سيستم ابتدا يك تصوير غني از مدل ارائه شده كه مبناي مدلسازي است .بر اساس متولوژي
پويايي سيستمها ،مدل هاي علت – معلولي بر اساس مشاهدات صورت گرفته روي رفتار سيستم و نيز با الهام از نظريه هاي
عتبر از مباني نظري شكل مي گيد .براي توسعه مدل علت و معلولي ابتدا فرضيات ديناميكي كه بيانگر توصيف ساختار سيستم
است ا رائه شده سپس تصوير غني و كلان سيستم ترسيم و مدل علت و معلولي سيستم توضيح داده مي شود .در نهايت ضمن
شبيه سازي مدل پويا با بررسي سناريوهاي مختلف پيشنهادات كاربردي ارائه مي شود.
مدل سازي پروژه هاي نرم افزاري فناوري اطلاعات بر اساس رويکرد پويايي سيستم
به منظو ر مدلسازي ابتدا نمودار علي آن را ترسيم نموده و حلقه هاي علت و معلولي روباط پوياي موجو در مساله را
مشخص مينماييم .شكل زير مدل پروژه هاي نرم افزاري پيشنهادي را با رويكرد پويايي شناسي سيستم ها را نشان مي دهد.
تمامي متغير هاي موجود در مدل و ديناميزم ها و روابط ميان آنها با نظريات ارائه شده در استفاده از عوامل موثر در پيرفت
پروژه هاي فناوري اطلاعات كه پيشتر اشاره كامل ًا منطبق بوده است.
فرموله کردن مدل
اولين گام براي فرموله كردن مدل  ،ساختن نمودارهاي حالت جريان براي حلقه هاي علي معلولي مدل تحليلي مي
باشد(استرمن .)0222 ،شكل  3مدل اصلي پروژه هاي نرم افزاري فناوري اطلاعات را بر اساس متغيرهاي علي -معلولي نشان
مي دهد.
بر اساس شکل  4متغيرهاي حالت -جريان زمان انجام پروژه ،عوامل انگيزشي ،دقت طراحي و تحليل ،سهيم بودن کاربر،
درخواست تغيير ،تغييرات اصلاحي ،پشتيباني مدير اج رايي ،موازي کاري ،خطاي شناخته شده و وظايف توسعه يافته به عنوان
متغير انباشت شناخته شده است.
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 – نمودار علّي مدل پيشنهادي6 شکل
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 نمودار جريان – انباشت مدل-4 شکل
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تست مدل
اعتبار سنجي در مدلسازي پويايي سيستم ،حصول اطمينان از دقت مدل در تعريف روابط و فرموله کردن آن است ،تا با
تکيه بر آن بتوان به رفتار مدل به عنوان تصويري از واقعيت استناد نمود .يکي ازسخت ترين مشکلات فرا روي يك تحلي لگر
شبيه ساز تعيين اين مسئله است که آيا مدل ارائه شده نماينده دقيقي از واقعيت است يا خير؟ به طور کلي در مورد دقت مد
لهاي پويايي سيستم ميتوان بيان نمود که تقريبا هيچ مدلي  ٪111دقيق و کامل نيست و همانطور که اشاره شد تمامي مد
لهاي ارائه شده تصوير و بخشي از واقعيت هستند.
براي ارزيابي رفتار ساختار مدل رايانه اي ابتدا مدل رفتاري متغيرهاي استفاده واقعي به عنوان متغير مهم و مرجع
انتخاب شده سپس تستهاي حالت حدي و ساختاري بررسي ميشود.
شبيه سازي

شکل  -6نمودار رفتار کل مدل

رفتار کلي مدل در شکل شماره  ۱مشخص شده است که بصورت رشد نمايي است .اين رفتار با آن چيزي که در واقعيت
اتفاق مي افتد تقريباً يکي است.

شکل  -6نمودار رفتار نرخ کشف خطا -فشار برنامه زمانبندي
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در شکل شماره  6مشاهده مي شود که هر چه نرخ خطا بيشتر شده فشار برنامه زمانبندي نيز افزايش مييابد در انجا به علت
تاخيري که بين نرخ کشف خطا و مشاهده برنامه زمانبندي وجود دارد دو نمودار با فاصله محسوسي رشد مي کنند.

شکل  -6نمودار رفتار عملکرد نيروي انساني -زمان انجام پروژه

در شکل شماره  7همزمان عملکرد نيروي انساني و زمان انجام پروژه شبيه سازي شده است که نشان ميدهد با رشد
پروژه و پيشرفت آن رفته رفته عملکرد نيروي انساني بهبود يافته است.

شکل  -6نمودار رفتار پشتيباني مدير اجرايي -زمان انجام پروژه

در شکل شماره  1نيز بطور همزمان پشتيباني مدير اجرايي و زمان انجام پروژه بررسي شده است که نشان ميدهد هر
چه پشتيباني مدير اجرايي بيشتر باشد زمان انجام پروژه کاهش خواهد يافت.
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شکل  -9نمودار رفتار نرخ موازي کاري -خستگي -بهره وري

در شکل شماره  9نشان داده شده که با افزايش نرخ موازي کاري ميزان خستگي افزايش داشته و رفتار بهرهوري نيز رو به
کاهش بوده است.

شکل  -11نمودار رفتار نرخ موازي کاري -بهرهوري -زمان انجام پروژه

در شکل شماره  11نيز با مقايسه نرخ موازي کاري و بهرهوري و زمان انجام پروژه مشاده ميکنيد که هر چه موازي کاري
افزايش يابد سبب کاهش بهرهوري و سپس افزايش زمان انجام پروژه خواهد شد که اين همان حلقه مثبتي است که اتفاقاً
مطلوب نمي باشد.
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شکل  -66نمودار رفتار عوامل انگيزشي -زمان انجام پروژه

در نهايت در شکل شماره  11همانطور که مي بينيد هر چه عوامل انگيزشي افزايش يابد تاثير شديدي در کاهش زمان
انجام پروژه خواهد داشت.
بررسي سناريو هاي مختلف:
سناريو اول  :سهيم بودن کاربر
در سناريوي اول با بررسي رفتار کاربر بعنوان کسي که درک بسيار بالايي از سيستم مورد استفاده خود و شناخت
نيازمنديهاي مربوطه داشته که هدف نهايي توليد محصول براي جلب رضايت کاربر بوده و همانطور که در شکل  12مشاهده
مي کنيد هر چه ميزان دخالت کاربر در بيان نيازمنديها و مراحل توليد پروژه به صورت تعاملي با تيم پروژه صورت بگيرد به
همان نسبت طراحي اوليه دقيقتري انجام خواهد شد و به لطف اين دقت در طراحي زمان دوباره کاري به فشار برنامه
زمانبندي افزوده نشده و سبب مي شود که پروژه در زمان پيش بيني يا زودتر از آن انجام شود.

شکل  -62نمودار سهيم بودن کاربر -دقت طراحي – زمان انجام پروژه
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سناريو دوم  :عوامل انگيزشي
در اين سناريو همانطور که در شکل  12نشان داده شده ،ميتوان با افزايش فاکتور هاي انگيزشي که همان گويه هاي
پرسشنامه مربوط به سازه عوامل انگيزشي هستند از طريق افزايش بهره وري و از آنجا که در پروژه هاي توليد نرم افزار عامل
نيروي انساني در پيشبرد اهداف پروژه بسيار موثر است را به کار گرفت و در نهايت زمان انجام پروژه را کاهش داد تا به هدف
خود در به ثمر نشستن و تحقق برنامه زمانبندي دست يابيم.
سناريو سوم  :هم راستا بودن با اهداف سازمان
در اين سناريو سياست انتخاب پروژه هايي براي توليد است که هم راستايي بيشتري با ماموريت سازمان و گره گشايي در
امر توليد محصو ل سازمان بالادستي داشته باشد لذا در اين سياست هر چه در فاز شناخت اهداف پروژه را نزديك به اهداف
سازمان تعريف نماييم در تعامل با مديريت و آگاهي سازي او ،تمايل به شرکت در تسهيل سازي موانع پروژه و تامين انواع منابع
حتي فراتر از پروژه تاثير گذار بوده و به پيشبر د انجام پروژه در زمان مقرر و يا حتي کمتر از آن همانطور که در شکل  1نمايش
داده شده ،کمك خواهد نمود.
 -1نتيجه گيري و پيشنهادات
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد توجه به برخي از عوامل که شايد در ابتدا مهم به نظر نيايد يا در درجه با اهميت کمتري
باشند مي تواند اثرات مهمي در تاخير و به موقع انجام نشدن پروژه هاي توليد نرم افزار بيانجامد و مدل ايجاد شده نشان داد
که عواملي همچون سهيم بودن کاربر بر دقت و تحليل پروژه هاي اين حوزه بسيار تاثير گذار بوده چرا که منجر به شناخت
سيستم و جلوگيري از درخواست تغييرات مجدد مي شود همچن ين ايجاد انگيزه در بالا بردن ضريب عملکرد نيروي انساني
بعنوان اصلي ترين منبع در پروژه هاي توليد نرم افزار بيشترين اهميت را به موقع انجام شدن پروژه داشته و از طرفي هر چه
هم راستا بودن محصول نهايي مطابق با اهداف سازمان باعث جلب نظر مديريت شده که اين موضوع منجر به برداشتن خيلي
از محدوديت ها شده و در نهايت با کاهش فشار برنامه زمانبندي مي تواند منجر به زودتر انجام شدن پروژه گردد.
مراجع
[1] ShwartzOren, C. (2007),“ Why Software Projects Tend to Fail”,
[2] http://www.codeproject.com/Articles/20488/Why-Software-Projects-Tend-to-Fail
] [3وجدي دستگردي ،سيد صباح الدين ،ارائه مدلي جهت تبيين عوامل مؤثر بر موفقيت پروژه هاي کلان فناوري اطلاعات در ايران. ،
دانشکده مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي تهران.1319 ،
[4] Stepanek, G.(2012), “Software Projects Secrets: Why Projects Fail”, Apress.
[5] Verner, J. and Sampson, J. and Cerpa, N. “What factors lead to software project failure?”,
http://www.academia.edu/649905/What_factors_lead_to_software_project_failure.
] [6گائيني ،احمد ،آمار تحليلي و کاربردهاي آن ،نشر دانشگاه ايوانکي ،1397 ،تهران.
] [7سلحشور ،عباس ،رتبه بندي عوامل موثر در تاخير پروژه هاي توليد نرم افزار در مديريت فناوري اطلاعات شرکت ملي نفت ايران،
دومين کنفرانس بين المللي مديريت و سيستم هاي فازي ،دانشگاه ايوانکي.1397 ،
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مدلسازی پیامدهای اینترنت به عنوان کالای مکمل و اثر آن بر جذابیت بازیهای
آنلاین موبایلی و درآمد حاصل از آن
محمدرضا پارسانژاد ،*، 1محمد مهدی علایی ،2محمد خدایار  ،3امیر

چزگی7

دانشکده مهندسی پیشرفت ،دانشگاه علم و صنعت ایران،
دانشکده مهندسی پیشرفت ،دانشگاه علم و صنعت ایرانalaei_mm@yahoo.com ،
دانشکده مهندسی پیشرفت ،دانشگاه علم و صنعت ایرانkhodayar235@gmail.com ،
دانشکده مهندسی پیشرفت ،دانشگاه علم و صنعت ایرانamirchezgi@gmail.com ،

parsanejad2011@gmail.com

چکیده
با توجه به توسعه های انجام شده در حوزه اینترنت در کشور به طبع کسب و کارهای فراوانی در بستر اینترنت شکل
گرفته اند .مساله مهم در آینده سرمایهگذاری در این حوزه بررسی میزان سود حاصل در این کسب و کارها است .این
پژوهش با هدف فراهم نمودن امکان مدل سازی بازار نرم افزارهای بازی برای تلفن های همراه به شیوه ای پویا و منعطف
طراحی شده است .این مقاله در صدد است تا تأثیرات اینترنت به عنوان یک کالای مکمل را در توسعﺔ بازیها و
اپلیکیشنها آنلاین موبایلی تحلیل کند .این ارزیابی برمبنای میزان جذابیت محصول صورت میگیرد تا از این رهگذر
بتوان درآمدهای حاصل را برآرود کرد .در واقع جذابیت بازیها و اپلیکیشنهای آنلاین موبایلی ،حلقﺔ واسطی است که در
رابطﺔ بین قیمت اینترنت به عنوان محصول مکمل و قیمت بازیهای آنلاین ،نقشی کلیدی ایفا میکند .نتایج به دست
آمده نشان میدهد که بازیسازها با تعامل با ارائه دهندگان اینترنت میتو انند درآمد خود را به طور چشم گیری افزایش
دهند .نکته مهم و قابل تامل در این مدل اثر اجتناب ناپذیر میزان جذابیت محصول است که تأثیر مهمی در افزایش
درآمد دارد.
واژههای کلیدی :بازی های موبایلی ،بازیهای آنلاین ،اینترنت در بازی موبایل ،قیمت کالای مکمل ،تقاضای کالای
مکمل ،جذابیت بازی

مقدمه
تجارت الکترونیک پتانسیل های زیادی در کاهش هزینهها و ارزش آفرینی برای مشتری دارد ،چرا که با استفاده از
محتوای نرم افزاری ،از قبیل اخبار ،کتاب ،موسیقی و سرگرمی ،دیگر نیاز به بسته بندی و نقل و انتقال فیزیکی نیست .سرگرمی
موبایلی نیز مثالی از این خدمات تجاری جدید است که توانایی ایجاد ارزش قابل توجهی دارد .مزیت عمدﺓ سرگرمی موبایلی
 1و * -نویسنده مسئول :استادیار ،مدرس سیستم های دینامیکی (دانشگاه علم و صنعت ایران)
 -2دانشجوی ارشد مهندسی صنایع سیستم کلان (دانشگاه علم و صنعت ایران)
 -3دانشجوی ارشد مهندسی صنایع سیستم کلان (دانشگاه علم و صنعت ایران)
 -4دانشجوی ارشد مهندسی صنایع سیستم کلان (دانشگاه علم و صنعت ایران)
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نسبت به سایر انواع سرگرمی ،امکان استفاده از اوقات آزاد است .کابران ممکن است وقتی در منزل به سر میبرند و به
تکنولوژیهای بیشتری دسترسی دارند ،تمایلی به تماشای ویدئو یا بازی کردن در گوشی موبایل خود نداشته باشند ،اما وقتی
که در ایستگاه اتوبوس منتظر هستند ،احتمالاً این کار را میکنند[.]1
با توجه به تحقیقات انجام شده افراد روزانه بیشتر از  4ساعت به طور مدام از تلفن های همراه خود استفاده می کنند[.]2
این استفاده تنها برای تماس گرفتن با دیگران نیست ،چرا که با پیشرفت تکنولوژی و وجود امکانات فراوان در گوشیهای همراه
دیگر تلفن های همراه وسیله ای برای گوش دادن به موسیقی ،دیدن فیلم ،بازی و  ...بسیاری کارهای دیگر شده است وحتی از
آنها به عنوان گوشی های هوشمند تلفن همراه نام برده میشود[ . ]3همچنین با توجه به رشد بازی های تلفن های هوشمند در
سال  11 ، 2112درصد از کل بازار بازی های دیجیتال را به خود اختصاص داده اند .این رقم یعنی بازاری به ارزش  01میلیارد
دلار که نگاه بسیاری از توسعه دهندگان نرم افزار های گوشی های هوشمند را به خود جلب کرده است[ .]4ما در این پژوهش
به دنبال راهی برای آینده نگاری این توسعه دهنده گان هستیم تا به وسیله آن بتوانند چشم اندازی از مسیر طراحی بازی خود
را داشته باشند و بازار آن را بررسی کرده و چالش های آن را برطرف کنند .از این پس برای راحتی کار به جای بازی تلفن
همراه هوشمند از کلمه بازی استفاده میکنیم .بررسی تمام عوامل موثر بر یک بازی کاری بسیار دشوار و شاید نشدنی است و
لذا ما در این پژوهش تمکز خود را بر چرخه کالای مکمل بازی و میزان جذابیت و قیمت آن گذاشتهایم[.]1
آنچه در ادامه مقاله بصورت بخش بندی بصورت خلاصه ذیل ارائه میگردد:
بخش اول :مبانی نظری و پیشینه تحقیق
اینترنت
بازیهای آنلاین
بخش دوم :روش شناسی تحقیق
بخش سوم :مدلسازی ،بررسی و تحلیل دادهها
تعریف  9رابطه بدست آمده
بخش چهارم :تحلیل حساسیت
بخش پنجم :نتیجهگیری
بحث و بررسی
نتیجه گیری
بخش اول :مبانی نظری و پیشینه تحقیق
اینترنت
اینترنت به عنوان پدیدهای که مرکب از سختافزار (مجموعهای از رایانههای الکترونیکی که به صورت شبکه با هم در
ارتباط هستند) و نرمافزار (وب جهانشمول) میباشد ،ویژگیهای خاصی دارد که امکان ایجاد همگرایی بین دو روند توسعﺔ
اطلاعات و توسعﺔ فناوری ارتباطات را ایجاد کرده است.
برای درک آنچه این رسانه به عنوان محور تحولات نوین فناوری اطلاعات ایجاد کرده ،ضروری است مراحل توسعﺔ آن
و کاربردهایش مورد مطالعه قرار گیرند .اینترنت از سال  1991تا کنون  9مرحلﺔ توسعه را گذرانده ،بهطوری که از یک وسیلﺔ
جدید تکنولوژیک با استفادههای خاص در مرحلﺔ اول ،به رسانهای چند منظوره ،با فراگیری جهانی و قابلیتهای منحصر به فرد
تبدیل شده است (جدول .)1
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جدول  .1مراحل توسعﺔ اینترنت[]9
استفاده به عنوان

سال یا دروﺓ زمانی

متمرکز بر

شبکههای تجربی

1991

فناوری نو

تحقیقات خاص

21-1921

اتصال محققین به هم و ایجاد ارتباطات برخط (به وسیلﺔ برنامه آرپانت)

شبکه عمومی تحقیقات

91-1921

مبادلﺔ اطلاعات و دسترسی به منابع در دنیای آموزش و تحقیقات (برنامه
ان.اس.اف.نت)

تجاریسازی

99-1991

توسعﺔ سرویسهای جانبی برای تسهیل فرآیند مبادلﺔ تجاری

محاسبه و ارتباطات

2112-1991

توسعﺔ ساختار محاسباتی برای علوم و تحقیقات فنی با دسترسی به
شبکهها با سرعت بالا

زیرساخت اطلاعات کلی

2111

توسعﺔ شبکهها در هر جا و قادر ساختن آنها به کاربریهای جدید.
همچنین پوشش محاسبات ،سرگرمیها ،ارتباطات از راه دور به وسیلﺔ
شبکﺔ اینترنت ،کابل ،تلویزیون و تولید اطلاعات

بازیهای آنلاین
بازی آنلاین در اصطلاح به معنی بازیهای شبکهای میباشند که از ساختار شبکههای کامپیوتری فراتر رفته و وارد بعد
جدیدی به نام بعد اینترنتی یا شبکﺔ جهانی اینترنت شدهاند .در گذشته برای ارتباط بین دو کامپیوتر یا چند کامپیوتر ،برای
انجام بازی آنلاین از کابلهای سختافزاریِ سیمی جهت ایجاد ارتباط بین دو کامپیوتر استفاده میشد (شایان ذکر است هر
بازی که از حالت تک بازیکنی و  BOTخارج شده و به حالت چند بازیکنی تبدیل میشد بازی انلاین محسوب میشود) که در
نوع خود یک پیشرفت بسیار بزرگ در صنعت بازی محسوب میشد ،چون بازی از محیط  BOTیا همان  ROBOTخارج شده
و در طرف مقابل در بازی ،به جای یک شخص مجازی یک شخص حقیقی قرار میگرفت .بعدها با گسترش شبکﺔ جهانی (از
حالت سیمی سخت افزاری به حالت بیسیم و مودم) تبدیل شد[.]2[]0
در ابتدای پیدایش بازیهای آنلاین ،ابتدا تمامی ارتباطات بین آنها به صورت  Peer to Peerیا  PtoPبودند .در این نوع
ارتباط اطلاعات به راحتی و بدون دردسر صورت میگرفت .این بدین معنا نیست که هیچ مشکلی وجود نداشت .هر نوع شبکه
ای اشکالات و اختلالات خود را دارا میباشد .شایان ذکر است که این نوع شبکههای  Peer to Peerبرای مقیاسهای کوچک
استفاده میشد و با گسترش بازیهای آنلاین ،دیگر این نوع شبکههای کامپیوتری بلا استفاده شد .با گسترش بازیهای آنلاین،
این نوع بازیها از حالت  PtoPبه حالت  Server Baseتغییر کردند ،چون در این حالت میتوانستند کاربران بیشتری را
ساپورت و سرویسدهی نمایند[ .]11[]9ولی این پایان کار نبود چون کاربران بازیهای آنلاین روز به روز ،رو به افزایش هستند.
سرمایه گذاران به این فکر افتادندکه به جای این که یک سرور بسیار قدرتمند با هزینههای بسیار گزاف ایجاد کنند ،در
کشورهایی که کاربران بیشتری نسبت به بقیﺔ کشورها دارند سرورهای ارزان قیمتتر و بهصرفهتر ایجاد کنند .با این کار بار
استفاده از سرور اصلی کاهش پیدا میکرد و دیگر صفهای طولانی یا به اصطلاح ) )Qeueبرای ورود به بازی در پشت سرور
ایجاد نمیشد[.]11
مطلبی که قابل ذکر است این است که بازیهای آنلاین در واقع برای نگهدارندگان سرور میبایست سودهایی نیز داشته
باشد زیرا میزان هزینﺔ نگهداری سرور به حدی زیاد بود که با درآمد معمولی نمیتوانستند به کار خود ادامه دهند .بنابراین
سازندگان بازیهای آنلاین تصمیم گرفتند که برای سوددهی بیشتر امکانات خاصی درون بازیها متناسب با شرایط مکانی و
زمانی قرار دهند و برای استفاده از این نوع امکانات کاربر میبایست پول پرداخت کند .اوایل که این تئوری داده شد از استقبال
زیادی برخوردار نبود ولی باگذشت زمان و با تبعیضهایی که بین کاربران خریدار و کاربران مجانی بوجود آمد ،کاربران مجبور
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شدند که از این نوع امکانات استفاده کنند و پول پرداخت کنند .این گونه امکانات بستگی به مدیریت و خلاقیت سازندگان بازی
داشت[.]1[]12
امکانات پولی در بازیهای مختلف متفاوت بود در بعضیها مثل  World of Warcraftکاربر میتواند با پرداخت  11دلار
برای یک ماه یا  41دلار برای  3ماه از تمامی امکانات بازی به صورت مجانی استفاده کند ولی در برخی از بازی ها مثل بازی
 ،League of Legendsکاربر به صورت مجانی از بازی استفاده میکند ولی برای خرید امکانات فوقالعاده مثل Skinها،
Championها و بسیاری از امکانات دیگر که به صورت مناسبتی (مثلاً برای کریسمس) ارائه میشوند ،کاربر باید پول پرداخت
کند .با توجه به نمودار ارائه شده از سوی سازمان  DFC1درآمد و سود سالیانﺔ هریک از بازیهای نامبرده در سال  2110چیزی
حدود  20بیلیون دلار برآورد شده است که رقم قابل توجهی میباشد چرا که کاربران این نوع بازیها در ثانیه رو به افزایش
است.
بخش دوم :روش شناسی تحقیق
سیستمهای دینامیکی اولین بار در کتاب پویاییهای صنعتی توسط فارستر 2در سال  1991معرفی گردید .این روش که به
عنوان ابزاری قدرتمند برای بررسی مسائل پویای مرتبط با سیاستهای صنعتی ارائه شد ،مدلی برای تسهیل تفکر ،شبیه سازی و
مطالعه سیستمهای دینامیکی پیچیده است] .[13سیستمهای دینامیکی روشی است که برای مدلسازی و شبیهسازی انواع
سیستمهای غیر خطی ابداع شده است .از نقاط قوت سیستمهای دینامیکی میتوان به مواردی چون توانایی ساخت مدلهای
پیچیده با در بر گرفتن هزاران معادله ،قابلیت ردیابی جریانهای موجود در سیستم ،نمایش بازخوردها ،به دست آوردن درک
بالایی از روابط علی-حلقوی و در نهایت کاهش اشتباهات در تصمیمگیریهای مدیریتی اشاره نمود].[14
از بین مطالعات انجام شده در زمینه سیستمهای دینامیکی ،رویه ارائه شده توسط استرمن به عنوان کاملترین و
مشهورترین روش مدلسازی سیستمهای دینامیکی شناخته میشود .مشایخی نیز در پژوهشی متدولوژی استرمن را بهترین
رویکرد برای مدلسازی معرفی کرده و به گسترش برخی از جزئیات آن پرداخته است] . [11نمودار شکل  1مراحل رویه ارائه
شده توسط استرمن را نمایش میدهد.

شکل  .1رویه ارائه شده توسط استرمن
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شکل  .2مدل تجاری پیشنهاد شده

شکل  2مدل تجاری پیشنهاد شده را نشا ن میدهد که در آن مشتری به طور مستقیم با تولیدکننده بازی در ارتباط است
و تولید کنندگان بازی نیز میتوانند توافقاتی با ارائه دهندگان اینترنت داشته باشند .از طرفی ارائه دهندگان اینترنت نیز
میتوانند صورتحساب خود را مستقیاً به مشتری بدهند و از این طریق سودآوری بیشتری داشته باشند .خط نقطه چین در این
شکل نشان دهنده ارتباط ضعیف تر است[ .]1در این مطالعه نیز برای نمایان کردن الگوهای موجود ،از پویایهای سیستم برای
شبیهسازی مسأله استفاده شده است و مدل طراحی شده در راستای این مفروضات است:







در این تحقیق فرض بر این است که  %11افرادی که یک بازی را دانلود و نصب میکنند ،آن را بازی
میکنند[.]19
تخمین زده میشود که  1.1درصد از افرادی (یک هزارم افراد) که بازی را نصب و بازی میکنند ،حاضر خواهند
بود که برای استفاده از امکانات بازی پول پرداخت کنند[.]19
 میزان مصرف اینترنت برای بازی موبایل به میزان  1مگابایت در ساعت در نظر گرفته شده است( .در بازیآنلاین موبایلی  Mobile Legendsبه عنوان یک بازی متعارف ،در صورتی که کاربر  2ساعت در روز بازی کند،
به طور متوسط ،حداقل  1مگابایت در ساعت مصرف دارد[.)]10
هر فردی که بازی را انجام میدهد ،در کل به میزان  2ساعت در روز وقت صرف میکند ،این یک برآورد بین
افراد بازیگر شدید و متوسط است[.]2
هر ماه  31روز در نظر گرفته شده است.



قیمت اولیﺔ هر گیگابایت اینترنت حدود  9111تومان در نظر گرفته شده است.



در ابتدا  1111نفر بازی را نصب کردهاند.



میزان جذابیت محصول در بازه صفر تا یک در نظر گرفته شده است.



میزان هدف برای مجموع نصب ) 9 (Targetمیلیون نصب در نظر گرفته شده است.

بخش سوم :مدلسازی ،بررسی و تحلیل دادهها
شکل  3نمودار علّی-حلقوی مدل طرح شده را نشان میدهد.
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شکل  .3نمودار علّی-حلقویِ اثر اینترنت به عنوان کالای مکمل بر جذابیت و درآمد بازی

حلقﺔ خودفزایندﺓ ):(R
در این حلقه با افزایش نرخ نصب ) ،(Install Rateمجموع نصب ) (Installed Baseبالا میورد و بالا رفتن مجموع نصب
به معنی بالا رفتن تقاضای اینترنت یا کالای مکمل ) (Comp Demandاست .رابطﺔ خطی آن با مجموع نصب ،به شکل زیر
است که در آن هر ماه  31روز فرض شده است .نمودار آن نیز در شکل  4نشان داده شده است:
()1

×}Comp Demand{Gigabtye} = (0.1×InstalledBase×5{Megabyte}×2{Hours
30{Days})/1024
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شکل  .4نمودار رابطﺔ خطیِ مجموع نصب و تقاضای اینترنت
در نمودار شکل  ، 1افزایش تقاضای اینترنت در گذر زمان نشان داده شده است .در این شکل تقاضای اینترنت در ابتدا به
صورت تدریجی و سپس با شیبی تند افزایش مییابد و مجدداً به تدریج ،از سرعت افزایش آن کاسته میشود و به مقدار
 101111گیگابایت نزدیک میشود .در ادامه

شکل  .1نمودار افزایش تفاضای اینترنت در گذر زمان
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همان طور که شکل  9نشان داده شده است با افزایش تقاضای اینترنت (محور افقی) ،به دلیل ایجاد یک بازار رقابتی،
سرورهای ارزان قیمتتر ایجاد میشوند و قیمت اینترنت ) (Comp Priceاز  9111تومان به  3111تومان (به ازای هر
گیگابایت) کاهش مییابد:

شکل  .9نمودار کاهش قیمت اینترنت
در واقع همانطور که گفته شد ،رابطﺔ قیمت اینترنت و تقاضای اینترنت معکوس است و به شکل زیر تعریف شده است:
()2

Comp Price{Toman} = 1000{Toman/Gigabyte^0.1}/Comp Demand{Gigabyte}^ 0.1

عدد  1111ضریبی واحددار است که در قمیتگذاری اینترنت تعریف شده است و طوری تعیین شده است که در
پایینترین قیمت اینترنت یعنی  3111تومان به ازای هر گیگابایت ،حداکثر جذابیت ) (Product Attractivenessبرای
مشتری تأمین شود.
شکل  0نمودار جذابیت محصول (بازی) را نشان میدهد که در آن جذابیت بازی با کاهش قیمت اینترنت افزایش می
یابد .و رابطه آنها به شکل زیر است:
()3

) }Product Attractiveness = 11×EXP( -0.8×Comp Price{Toman}/1000{Toman
که جذابیت محصول در این فرمول بی واحد به دست می آید.
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شکل  .0نمودار جذابیت محصول
در شکل  ،2مجموع نصب نیز نم وداری مشابه تقاضای اینتر نت دارد ،یعنی در ابتدا به صورت تدریجی افرایش یافته و بعد
از رشدی سریع ،مجددا به با شیبی ملایم به مقدار  9میلیون نصب که هدف ) (Targetمدل است نزدیک می شود.

شکل  .2نمودار مجموع نصب در گذر زمان
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دلیل  Sشکل بودن نمودار شکل  2این است که نرخ آن از ضرب  Product Attractivenessدر  Differenceبه دست
می آید و نتیجه تعامل حلقه خود فزایندﺓ  Rو حلقه خود اصلاح  Bاست:
()4

Install Rate = Product Attractiveness × Difference

اما  Install Rateدر نرمافزار به این شکل وارد شده است:
IF THEN ELSE( Install Rate>=0, Product Attractiveness*Difference,
)-Product Attractiveness*Difference
این شرط ،همان رابطه  4که در بالا نوشته شده است را به طور کامل اجرا میکند ،اما تأثیر خاص خود را نیز دارد که در
ادامه و با بررسی نمودار  Install Rateبیشتر مشخص میشود.
شکل  9نمودار نرخ نصب ) (Install Rateرا نشان می دهد .که مشتق نمودار مجموع نصب است.

شکل  .9نمودار نرخ نصب که مشتق نمودار مجموع نصب است

413

SYSTEMDYNAMIC02_043

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109

شکل  .11نمای نزدیک از نمودار شکل 9
یکی از ویژگی های نمودار نرخ نصب تطابق آن با واقعیت است .یعنی بعد از نزدیک شدن مجموع نصب به میزان هدف آن
) ،(Targetنمودار نرخ نصب همان طور که در شکل  11نشان داده شده است نوسانی میشود .یعنی بعد از این که نصب بازی به
اشباع رسید ،تعدادی از کاربران از بازی خسته شده و آن را  Uninstallمی کنند و در عوض همواره تعدادی کاربر جدید هم
وجود خواهند داشت که بازی را نصب کنند ،ولی در کل مساحت ناحیه زیر خط صفر بیشتر است و در نتیجه مجموع نصب با
گذشت زمان ،به کندی کاهش میابد.
اختلاف ) (Differenceاز تفاضل  Carrying Capacityو مجموع نصب ) (Installed Baseبه دست می آید:
()1

Difference = Carrying Capacity – Installed base

()9

Carrying Capacity (CC) = Target × 3.33/6
بنابراین اگر مقدار اولیه  Installed Baseرا تقریبا صفر فرض کنیم ،داریم:
()7

()8
) (CP = Comp Priceو همینطور در حالت کلی داریم:
()9
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بخش چهارم :تحلیل حساسیت
در فرمول  Carrying Capacityیعنی رابطه  9ضریب ( Targetنسبتی است که با آزمون و خطا به دست آمده) طوری تعیین
شده است که به ازای هر مقدار  Targetمجموع نصب به آن مقدار نزدیک می شود ،زیرا در رابطه  ،9نشان داده شده است که
 Installed Baseبا تغییر ( Targetیعنی با تغییر  ،)CCتغییر میکند و از ضریب  Targetمستقل است.
به عنوان مثال در شکل  11مقدار  1 Targetمیلیون نصب فرض شده است.

شکل  .11مجموع نصب برای میزان هدف  1میلیون
در شکل  12هم نشان داده شده که با میزان هدف  1میلیون ،جذابیت به  1نمیرسد.

شکل  .12نمودار جذابیت محصول برای هدف نصب یک میلیون
دلیل این موضوع این است که کمترین قیمت اینترنت در این حالت کمتر از کمترین قیمت اینترنت در حالت اصلی است
(که  Targetشش میلیون نصب بود) ،و این امر منطقی است( .کمترین قیمت اینترنت از  2291تومان به  3123تومان افزایش
یافته است).
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بخش پنجم :نتیجهگیری
الف) بحث و بررسی
یکی از مهم ترین دستاوردهای این مطالعه رسیدن به یک بازه قابل قبول برای درآمد حاصل از اینترنت و درآمد حاصل از
خود بازی است .شکل  13نشان می دهد که با افزایش میزان نصب و متعاقباً افزایش تقاضای اینترنت ،درآمد حاصل از اینترنت
افزایش می یابد و به حدود  121میلیون تومان در ماه می رسد.

شکل  .13نمودارهای نرخ درآمد اینترنت و متغیر حالت آن

رابطه نرخ درآمد اینترنت ) (Revenue Rateبه این شکل است:

()11

× }Revenue Rate{Toman/Month} = Comp Price{Toman/Gigabyte
}Comp Demand{Gigabyte/Month
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شکل  14نیز نشان می دهد که نرخ درآمد حاصل از بازی نیز با افزایش جذابیت بازی افزایش یافته و به میزان 221
میلیون تومان در ماه می رسد.

شکل  .14نمودار نرخ درآمد بازی و متغیر حالت آن
رابطه نرخ درآمد بازی ) (Game Rateبه این شکل است:
}Game Revenue Rate{Toman/Month} = Installed Base/1000×Game Price{Toman/Month
()11
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نتیجه گیری
یعنی همان طور که گفته شد ،یک هزارم افرادی که بازی را نصب می کنند حاضر به پرداخت ماهیانه هستند .این رابطه
نشان میدهد کابران علاقه مند ،در ماه چه مبلغی بابت امکانات بازی میپردازند .در این فرمول قیمت بازی ) (Game Priceنیز
از رابطه زیر به دست می آید و نمودار آن نیز در شکل  11نشان داده شده است.

()12

= }Game Price{Toman/Month
)}(30)×1000×((500×Product Attractiveness)^(1/30){Toman/1000×Day

شکل  .11نمودار رابطه جذابیت بازی و قیمت بازی
نمودار در آمد کل ) (Total Revenueنیز که نرخ آن از مجموع نرخ درآمد اینترنت و نرخ درآمد بازی به دست می آید،
در شکل  19رسم شده است و در آن نرخ درآمد کل به میزان  041میلیون تومان در ماه میرسد.

417

SYSTEMDYNAMIC02_043

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109

شکل  .19نمودار نرخ درآمد کل و متغیر حالت آن

یعنی در ابتدا با کاهش قیمت هر گیگا بایت اینترنت مصرفی در بازی آنلاین باعث افزایش میزان دانلود آن بازی میشود و
به تبع افزایش دیمند اینستال بازی ،تعداد افراد بیشتری جزو اعضای پرداختی آنلاین در بازی میگردند(با فرض یک درصد
افرادی که بازی را نصب می کنند حاضر به پرداخت ماهیانه در بازی های آنلاین هستند؛ برگرفته از سایت رسمی بنیاد ملی
بازی های رایانهای)
پس در نتیجه به افزایش درآمد ماهیانه به شکل نمودار  19منجر خواهد شد.
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مدلی به منظور بررسی دینامیک درآمدهای غیرمشاع بانکی
سید میلاد موسوی ، 7سیدحسین

حسینی*،2

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،
موسسه آموزشی -پژوهشی سیستمهای مدیریتی الگو محور (سمام)،
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چکیده
سالهای زیادی است که بانکها ،با جذب سپردهها و ارائه تسهیلات به مشتریان خود کسب درآمد میکنند و در
پیادهسازی مدل کسب و کار مدنظر خود موفق بوده اند ،اما در نهایت شاخصهای عملکردی آنها از عدم کامیابی
آنها در کسب سودآوری و ارزشآفرینی پایدار برای سهامداران و نیز ناتوانی در احراز استانداردهای بین المللی و
در نتیجه عدم حضور در جمع بانکهای قدرتمند بین الملل حکایت دارد .راهکار مناسب برای کسب سودآوری و
ارزش آفرینی پایدار برای سهامداران بانک ،تغییر مدل کسب و کار بانک از ساختار تسهیلاتی به ساختار خدماتی و
کارمزدی و کسب درآمد و سود از محل ارائه خدمات به مشتریان بانک میباشد(درآمدهای غیرمشاع) .بدین
منظور جهت ارائه راهکار اثربخش برای مدیریت و کنترل درآمدهای غیرمشاع پس از شناسایی انواع درآمدهای
غیرمشاع و همچنین متغیرهای تاثیرگذار برآنها و روابط بین هریک از آنها از روش شناسی پویایی سیستم
استفاده شده است .در نتیجه با ارائه یک مدل سیستمی ،امکان شبیه سازی نتایج اجرای سناریوهای مختلف
تصمیم فراهم گردید .در این پژوهش  3سیاست شامل افزایش  %01تعداد دستگاههای خودپرداز و پایانه فروش،
افزایش  %01تزریق سرمایه در تحقیق و توسعه و بازاریابی و کاهش  %01کارمزد خدمات مختلف غیرمشاع تحت
 4سناریوی مختلف (افزایش  %01تعداد تراکنش مشتریان ،افزایش  %01دسترسی به تکنولوژی ،کاهش  %01نرخ
تماس مشتریان و افزایش  %01نرخ تماس مشتریان ) مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .در نهایت نتایج نشان
میدهد که بهترین نتیجه مربوط به اجرای همزمان سناریوی چهارم ،سیاست دوم میباشد .یعنی با افزایش نرخ
تماس مشتریان ،تمرکز بر سرمایهگذاری جهت تحقیق و توسعه و بازاریابی خدمات الکترونیک میتواند نتیجه
بهتری را برای بانکها از لحاظ سود ایجاد کند.

واژگان کلیدی :نظام بانکی ،درآمدهای غیرمشاع ،پویایی شناسی سیستم ،درآمدهای پایدار

 0کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 0و * نویسنده مسئول :مدیرعامل ،موسسه آموزشی -پژوهشی سیستمهای مدیریتی الگو محور (سمام)
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 -7مقدمه
بانک ،نهادی اقتصادی است که وظیفههایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات ،عملیات اعتباری ،عملیات مالی ،خرید و فروش
ارز ،نقل و انتقال وجوه ،وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان ،پرداخت بدهی مشتریان ،قبول امانات نگهداری سهام و
اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان ،انجام وظیفه قیمومیت و وصایت برای مشتریان ،انجام وکالت خریدها و فروش را برعهده
دارند ].[0
نظام بانکی در ایران به عنوان یکی از ارکان مهم تأمین مالی و تاثیرگذار بر رشد اقتصادی کشور محسوب میشود.
عصرکنونی صنعت بانکداری در کشور ایران به صورت فزایندهای با شرایط و محیطهای پویا و در حال تغییر مواجه است و ناچار
است به منظور حفظ و بقاء خود را با تغییرات محیطی سازگار نماید ].[0
تغییرات و تحولات عمده صورت گرفته در سیستم بانکداری ایران ،بانکهایایرانی را با چالشهای جدیدی مواجه کرده
است ،تغییر ساختار دولتی به خصوصی ،ازدیاد رقبا و رقابت شدید آنان برای بدست آوردن سهم بازار بیشتر،گران و هزینهزا
شدن سپردههای بانکی و ، ...بانکها را به سمت افزایش درآمدهای غیرمشاع (کسب درآمد از محل کارمزد خدمات) سوق داده
است ،مشکلات و شرایط سخت بانکداری درایران ،با ورود روزافزون بانکهای خصوصی و شرایط تورمیاقتصاد ،باعث شده است
تا سودآوری بانکها در این کشور با چالشهای جدی مواجه باشد ].[3
میتوان گفت کسب و کار فعلی بانکداری در ایران محصول یک فرآیند وابسته به مسیر بوده که به دلیل عدم درک
تغییرات محیطی ،عدم آمادگی لازم برای تغییر ،نبود زیرساختهای لازم فنی ،قانونی و حتی کمبود دانش لازم برای طراحی
مدل کسب و کار بهروز و جهانی در شرایط قفلشدگی قرار گرفته و ضمن اینکه روزبهروز مقاومت در برابر تغییر را دشوارتر از
قبل می سازد ،اثرات جانبی نامطلوب خود را به سیستم کلان اقتصادی کشور تحمیل میکند ] .[4یکی از نتایج مهم جهانی
شدن صنعت بانکداری پیاده سازی سیاستهای تنوع در بانکداری است که اهمیت زیادی برای مدیران بانکها ،سهامداران و
اقتصاددانان دارد .یکی از عواملی که میتواند عملکرد بانکها را بهبود بخشد تنوع درآمدی است ] .[5بسیاری از افراد شیوهی
سنتی بانکداری را که در آن بخش اعظم درآمد بانک ها از محل پرداخت تسهیلات به افراد (حقیقی و حقوقی) تحقق پیدا
میکند ،غیرقابل تغییر و انعطاف میدانند و معتقدند وظیفه اصلی بانک به جمعآوری وجوه (منابع) و پرداخت آن در قالب
تسهیلات خلاصه میشود ،اما سیستم کسب درآمد در بانکها در حال تغییر و دگرگونی است ،به نحوی که سهم کسب درآمد از
محل ارائه خدمات مرتب در حال افزایش است ].[6
بانکها مانند سایر بنگاههای اقتصادی جهت دستیابی به اهداف خود نیاز به کسب درآمد دارند و منابع درآمدی آنها از
دو راه ،سود اعطای تسهیلات و کارمزدهای عملیات بانکی فراهم میشود .در ایران مدل کسب و کار بانکها مبتنی بر دریافت
سپرده و اعطای تسهیلات است و بخش اعظم درآمد بانکهای ایرانی از این روش حاصل میشود[7] .
با توجه به خدمات ارائه شده توسط بانکها در موقعیت حال حاضر ،مکانیزم کسب درآمد بانکها را میتوان در دو دسته
کلی طبقهبندی نمود ]:[8
 –0درآمدهای مشاع0
 –0درآمدهای غیرمشاع 0
آنچه که به عنوان درآمد مشاع و غیرمشاع در صورتهای مالی بانک مطرح میشود از ویژگیهای بانکداری اسلامی
میباشد و در بانکهای جهان مرسوم نیست.

Interest revenue
Non-Interest revenue
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 درآمدهای مشاع
بخشی از درآمد بانک است که به واسطه مشارکت با افراد به دست میآید .دریافت سپردههای مدتدار از مشتریان،
سرمایهگذاری سپردهها در کسب وکارهای مختلف و ارائه تسهیلات مدتدار به مشتریان سبب ایجاد درآمدی برای بانک میشود
که این درآمد ناشی از اختلاف نرخ سود سپردهها و تسهیلات اعطایی و همچنین سود حاصل از سرمایهگذاریها است ]. [9
بخشی از درآمدهایی که مشاع میباشند شامل موارد زیر است ]:[01
 سود تسهیلات اعطایی
 وجه التزام(خسارت) دریافتی بابت تسهیلات اعطایی
 سود سپردهگذاریها در بانکهای دیگر
 سود سهام شرکتها و سرمایهگذاری
 سود حاصل از فروش سهام شرکتها
 سود دریافتی از محل سرمایهگذاریها و مشارکت حقوقی
 سود جایزه سپرده قانونی
 سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

 درآمدهای غیرمشاع
دستهای دیگر از درآمدهای بانک است که به واسطه دریافت کارمزد خدمات ارائه شده و ارائه مشاورههای مالی و
سرمایهگذاری حاصل میشود ].[00
از جمله این درآمدها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
-0خدمات بانکداری الکترونیک
 -0خدمات ارزی
 –3خدمات اعتبار اسنادی
 –4خدمات ضمانتنامه بانکی
-5کارمزد نگهداری اسناد و اوراق بهادار مشتریان
 -6صدور انواع چکها
اهمیت این درآمد (غیرمشاع) را باید در تفاوت آن با درآمدهای مشاع جستوجو نمود و این تفاوت را اینگونه میتوان
بیان نمود که اگر در کسب درآمدهای مشاع که ناشی از اختلاف نرخ سود سپردهها و تسهیلات اعطایی و همچنین سود حاصل
از سرمایهگذاریها است و با توجه به بهای تمام شده پول که از دو آیتم اصلی:
 -0هزینههای تخصیص منابع (بهرهای)
 -0هزینههای غیرپولی (شامل هزینههای اداری ،پرسنلی و هزینه مطالبات ) تشکیل شده است ].[8
در نتیجه با معوق شدن تسهیلاتی که بانکها درآمد خود را مخصوصاً در سالهای قبل بر سود کسب شده از آنها متمرکز
نمودهاند نهتنها آن هزینهها پوشش لازم پیدا نمیکند بلکه هزینههای دیگر تحمیل شده ناشی از این معوقات را که در حال
حاضر به عنوان بیماری سیستم بانکی محسوب میگردد ،تحمیل بانکها می نماید و از ارزش آن درآمد (مشاع) کاسته شده و
اهمیت آن را کمرنگتر مینماید ].[0
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نمودار .7روند درآمد و هزینههای بانکهای کشور( 7میلیون ریال)

مطابق نمودار شماره -0در ایران درآمد بانکها از محل کارمزد دریافتی بسیار ناچیز است و عموم ًا بانکها از درآمدهای
حاصل از اعطای تسهیلات و سرمایهگذاریهای مستقیم بهرهمند میشوند .روند درآمدزایی در بانکهای توسعهیافته دنیا در
حال تغییر است و دریافت درآمد سود و سرمایهگذاری جای خود را به درآمد کارمزدی داده است .درنتیجه افزایش سهم
درآمدهای غیرمشاع را به عنوان محور ثابت ساختار درآمدی بانکها یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای جلوگیری از وقوع بحران
در عرصه پولی و بانکی کشور دانست.
بنابراین برای ایجاد شرایط درآمدزای مطلوب در بانکداری امروز این نوع درآمد (غیرمشاع) را باید با برنامهریزی صحیح و
بلندمدت در بانکها بی ش از پیش ایجاد و تقویت نمود ،در واقع پایدار بودن درآمدهای غیرمشاع،عدم وجود ریسکهای
اقتصادی دولتی در درآمدهای غیرمشاع که در پایان منجر به تحول نظام بانکی میشود از جمله ضرورتهای مهم تحقیق حاضر
میباشند.
بانکها برای رسیدن به درآمدهای پایدار لازم است که بخشی از درآمدهای فعلی خود را جهت فراهم کردن و افزایش
زیرساختهای عوامل کسب درآمدهای غیرمشاع هزینه بنماید و در آینده ای نزدیک با افزایش درآمد حاصل از درآمدهای
غیرمشاع به سطحی از درآمد پایدار برسند .
ساختار این مقاله به این شرح می باشد ،در بخش بعدی مقاله روش تحقیق و فرآیند آن تشریح شده است .سپس در بخش
سوم مقاله مدل کسب درآمد غیرمشاع بانکی به همراه متغیرهای تاثیرگذار تشریح شده است و بخش پایانی نیز پس از
مدلسازی ریاضی در نرم افزار  Vensimبه بررسی و تحلیل در مورد نتایج حاصل از زیرسیستم و متغیرهای شناسایی شده
اختصاص دارد.

 -2روش شناسی تحقیق
ماهیت صنعت بانکداری به عنوان یک صنعت اقتصادی تلقی میگردد زیرا با اقتصاد کشور در ارتباط است .به همین دلیل
تحلیل و بررسی آن با توجه به عوامل متعدد تاثیرگذار ،باید در قالب یک نگاه سیستمی انجام و بازخوردها دیده شود.
تحلیل سیستمی به منظور بررسی و مطالعه رفتارها و درک سیستمهای پیچیده در طوول زموان اسوتفاده مویشوود ایون
رویکرد میتواند تعاملات پیچیده درون سیستم را به صورت واضح توسط نمودارهای خود (نموودار حلقوههای علوی و معلوولی و
منبع  :گزارش عملکرد سالانه بانک مرکزی در سال 0395
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نمودار سطح-جریان) مدلسازی نموده و نشان دهود .اسوتفاده از ایون حلقوههای بوازخوردی و نرخهوا و سوطحها در مدلسوازی،
خصوصیت بارز سیستم دینامیک نسبت به مدل ریاضی ،آماری و غیره است ] .[00از طرفی سیستم دینامیک میتواند با استفاده
از مدلهای خود رفتار سیستمهای کاملاً پیچیده و غیرخطی را توصیف نماید.متدولوژی سیستم دینامیک به عنووان یوک ابوزار
تحقیق مفید ،تخصص و دانش موجود(نزد خبرگان سازمان و روال آنها) و دادهها و اطلاعات سیستم را اخذ کورده و بوه کموک
قدرت تحلیلی کامپیوتر و شبیه سازی ،یک چارچوب یکتا و یکپارچه برای تحلیل مسأله فراهم میآورد .چهوارچوب موورد نظور،
نتایج فرضیات ،سناریوها و سیاستهای مختلف را به صورت بصری نشوان داده مودل توسوعه داده شوده تصومیم گیرنوده را در
طراحی سیاستهای منطقی و ارائه راهکارهایی برای تسکین اثرات مخرب احتمالی ،یاری میرساند ].[03
لذا تحلیل سیستمی یکی از موثرترین ابزارها برای انجام تحلیل بر روی درآمدهای غیرمشاع بانکی کشور است.
حل مساله توسط متدولوژی پویایی شناسی سیستم در پنج مرحله به انجام میرسد:
 -0شناسایی و بررسی مساله

-0
-3
-4
-5
-6

 تعریف مساله
 شناسایی متغیرهای کلیدی و مفاهیمی که باید در نظر گرفته شود.
 تعیین بازه زمانی شبیه سازی
 بررسی رفتار تاریخی مفاهیم و متغیرهای کلیدی
رسم نمودارهای علت و معلولی
رسم مدل ریاضی (نمودارحالت-جریان)
تعیین پارامترها ،رابطههای رفتاری و حالتهای اولیه سیستم از طرق مختلفی مانند بررسی نظریهها ،مطالعات موردی و غیره
شبیه سازی و اعتبارسنجی مدل ،تحلیل حساسیت
تعریف سناریوهای مختلف ،ارزیابی ،انتخاب و تعیین سیاستهای بهینه

در گام نخست این پژوهش  ،وضعیت فعلی صنعت بانکداری و درآمدهای غیرمشاع در طول سالهای اخیر مورد بررسی
قرار گرفت .این امر به ایجاد درک درست و مناسب از مسیر انجام پژوهش کمک شایانی نمود.به منظور بررسی پژوهشهای
گذشته ،مرور ادبیات مو ضوع صورت گرفت .در طول انجام این پژوهش همواره از نظرات خبرگان صنعت بانکداری کشور استفاده
شده است .بدین منظور جلساتی با خبرگان صاحب نظر در حوزههای مختلف که برای انجام این مطالعه نیاز است صورت گرفت.
در گام بعدی با اطلاعات بدست آمده مسأله تعریف و فرضیه پویا مشخص شد .به منظور ترسیم نمای کلی از ارتباطات و
عملاً زیرسیستمهای موثر بر درآمدهای بانک ،نمودار زیرسیستمها ترسیم شد .در ادامه عوامل موثر بر توسعه درآمدهای
غیرمشاع شناسایی و رفتارهای دینامیکی آنها در قالب نمودارهای علی-معلولی مشخص خواهند شد.
به منظور بررسی دقیق پارامترهای کمی اثرگذار ،همچنین رفتارهای آنها در طول زمان ،نمودار انباشت -جریان ایجاد
شد .این نمودار ،مدلسازی ریاضی مورد نیاز برای تحلیل سناریوهای مختلف است .با توجه به پیش بینیها و تحلیل روند بازار،
سناریوپردازی انجام شد و در نهایت این سناریوها با مدل ریاضی ،شبیهسازی شد .در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده،
راهبردهای پیشنهادی به منظور توسعه درآمدهای غیرمشاع بانکی ارائه شده است.
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مطالعه مرور ادبیات

تحلیل آمار و دادههای موجود و مطالعه وضع فعلی

مصاحبه با خبرگان

تعریف مسأله و فرضیه پویا

ترسیم نمودارهای زیرسیستمها

تهیه نمودار علی-معلولی

ترسیم نمودار SFD
(مدلسازی ریاضی)

تدوین سناریو و ارائه
سیاستهای پیشنهادی

شکل  . 7فلوچارت روند انجام کار

 -7مدلسازی ،بررسی و تحلیل دادهها
بر اساس مطالعات صورت گرفته و تئوری هایی که از ادبیات تحقیق استخراج شد ،در پژوهش حاضر متغیرهای اصلی که
مجموع آنها درآمد غیرمشاع بانک را میسازد ،به صورت زیر در نظر گرفته شده است.
این متغیرهای اصلی که مجموعاً به درآمدهای غیر مشاع بانکی منجر می شوند در جدول زیر آمدهاند:
جدول -7راههای کسب درآمد غیرمشاع بانکی
ردیف

انواع درآمدهای غیر مشاع بانکی

7

درآمدهای حاصل از کارمزد تراکنشهای دستگاههای خودپرداز

2

درآمدهای حاصل از کارمزد تراکنشهای پایانههای فروش

7

درآمدهای حاصل از کارمزد خدمات الکترونیک

7

درآمدهای حاصل از کارمزد ثبت سفارش

7

درآمدهای حاصل از کارمزد حواله ارزی

7

سایر درآمدهای غیر مشاع بانک

در واقع می توان گفت که تغییر در این متغیرها ،تغییر در درآمدهای غیرمشاع بانکی را در پی خواهد داشت .لذا برای
اینکه بتوانیم درآمدهای غیرمشاع یک بانک را بررسی کنیم و پس از آن اقداماتی را در جهت افزایش و کنترل آن انجام دهیم
میبایست بتوانیم انواع درآمدهای غیرمشاع مذکور در جدول فوق را به درستی شناسایی و ثبت کنیم.
علاوه بر عوامل موثر بر ایجاد درآمدهای غیرمشاع باید به این نکته توجه داشت که حصول این درآمدها ،هزینههایی نیز در
بردارند که باید در نظر گرفته شوند .در واقع آنچه مهم است کسر این هزینهها از درآمدهای حاصل شده است که در واقع میزان
سود عایدی بانک را برآورد کنیم .هزینه ارائه خدمات مبحث مهمی است که بانکها را ملزم به بهره برداری از خدمات بانکداری
الکترونیکی مینماید .البته محاسبه هزینه هر واحد تراکنش با کانالهای الکترونیکی مشکل است.
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بنابراین برای هر کدام از منابع درآمدی هزینههایی نیز به صورت زیر در نظر گرفته شده است:
• هزینه اولیه دستگاههای خودپرداز و پایانه فروش
• هزینه تعمیرات و نگهداری دستگاههای خودپرداز و پایانه فروش
• هزینه ایجاد و به روزرسانی خدمات الکترونیک برای بانک در طول یک سال
• هزینه حوالههای ارزی برای بانک در طول یک سال
• هزینه ثبت سفارش برای بانک در طول یک سال
• سایر هزینههای مربوط به خدمات غیرمشاع بانکی مربوط به سایر درآمدهای غیرمشاع

-7مدل مفهمومی سیستم کسب درآمدهای غیرمشاع بانکی
شکل شماره  0حلقههای علی و معلولی اصلی سیستم مورد مطالعه را نشان میدهد.
در این نمودار براساس نظر خبرگان متغیرهای درآمد حاصول از تراکنشهوای خوودپرداز ،درآمود حاصول از تراکنشهوای
پایانههای فروش ،درآمد حاصل از کارمزد خدمات الکترونیکی ،درآمد خدمات حواله ارزی ،درآمدهای حاصل از ثبوت سوفارش و
سایردرآمدهای غیرمشاع ،به عنوان منابع اصلی کسب درآمدهای غیرمشواع بوانکی در نظور گرفتوه شوده اسوت.تعوداد خودمات
الکترونیکی در سال مجموع میزان استفاده مشتریان وفادار و مشتریان فعال از خدمات اینترنت بانک ،موبایل بانک و تلفن بانوک
که خود تحت تاثیر ضریب استفاده این مشتریان از خدمات ارائه شده میباشد .ضریب اسوتفاده از خودمات بوه نسوبت پوذیرش
استفاده از این خدمات بستگی دارد.
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شکل  .2مدل علی و حلقوی سیستم درآمد غیرمشاع بانکی
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پس از شناسایی متغیرهای نرخ و انباشت در نمودار علی و معلولی شکل  ،0مدل ریاضی ایجاد و سپس شبیه سازی شده اسوت.
در ادامه ،ابتدا نتایج حاصل از شبیهسازی مدل در حالت پایه ارائه شده اسوت و سوپس بوا اسوتفاده از آن بوه تحلیول و ارزیوابی
سناریوها و سیاستهای بهبود کسب درآمدهای غیرمشاع بانکی پرداخته میشود.

 -7مدل کمی کسب درآمد غیرمشاع بانکی :
مدل انتشار باس توسط فرانک باس( )0969برای انتشار نوآوری رشد و یکی از مشهورترین مدلهای رشد محصوولات جدیود
میباشد و به طور گسترده در موضوعاتی چون بازاریابی ،استراتژی ،مدیریت فناوری و سایر هزینهها مورد استفاده قرار میگیرد.

شکل. .7مدل انتشار باس

نرخ پذیرش(نرخ جذب مشتری)  :عبارت است از مجموع پذیرش ناشی از تبلیغات دهان به دهان و پذیرش ناشوی از تبلیغوات و
دیگر عوامل خارجی
پذیرندگان بالقوه(مشتریان بالقوه)  :پذیرندگان بالقوه از نظر باس محصول جدید را از طریوق قورار گورفتن در معور تبلیغوات
میپذیرند و در هر دوره زمانی مقدار ثابتی است.
پذیرندگان (مشتریان فعال)  :پذیرندگان بالقوه ای که پس از در معر انواع تبلیغات قرار گرفتن ،محصول را خریداری کرده اند.
هنگامی که یک فناوری یا محصول جدید معرفی میگردد ،نرخ پذیرش به طوور کامول از افورادی تشوکیل میشوود کوه دربواره
فناوری جدید از منابع اطلاعاتی خارجی مانند تبلیغات کسب اطلاع میکنند[03 ].
باس فر کرد احتمال آنکه یک پذیرندهی بالقوه محصول یا فناوری جدید را از طریق قرارگرفتن در معر تبلیغوات و حجوم
آنها و دیگر عوامل خارجی بپذیرد ،در هر دورهی زمانی مقدار ثابتی است .بنابراین عوامل خارجی سبب میشوند در هر دورهی
زمانی کسر ثابتی از جمعیت پذیرندگان بالقوه ،محصول یا نوآوری جدید را بپذیرند .از ایون رو ،نورخ پوذیرش ،یعنوی  ARبرابور
است با :
)AR=ciP(A/N
()0
پذیرش ناشی از تبلیغات  +پذیرش به واسطه تبلیغات دهان به دهان = AR
() 0
پذیرش به واسطه تبلیغات = aP
()3
پذیرش به واسطه تبلیغات دهان به دهان=ciPA/N
() 4
که در آن پارامتر  a؛ یعنی میزان اثربخشی تبلیغات ،ضریب نرخ پذیرش تبلیغات(دوره زمانی.)0/
دو منبع پذیرش مستقل از یکدیگر فر میشوند .با جمع زدن دو معادله بالا ،مدل به طور خلاصه به شکل زیر بیان میشود :
AR=aP+ciPA/N
() 5

-7مدل ریاضی
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شکل. .7نمودار حالت-جریان مدل درآمدهای غیرمشاع بانکی
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نمودار موجودی -جریان ،ترجمه متغیرهای بکار رفته در نمودارهای علت و معلوولی بوه متغیرهوای انباشوتی (موجوودی) و
متغیرهای تغییردهنده(نرخ) است .متغیرهای موجودی متغیرهایی هستند کوه در طوول زموان ،کوم و زیواد میشووند و قابلیوت
ترسیم در طول زمان را دارند .رفتار این متغیرها بر این اساس قابل مشاهده است .شکل  4نمودار جریان مدل را نشان میدهود.
با توجه به حلقه های علی و معلولی ،مکانیزم تحقیق و توسعه ،تبلیغات رسمی ،تبلیغات دهان به دهان و زنجیره مشتریان بالقوه،
مشتریان فعال ،مشتریان وفادار مدلسازی شده است .لذا این مدل دارای  4متغیر حالت 7 ،متغیر نرخ و  37متغیر کمکی است.
متغیرهای حالت عبارتند از  :مشتریان بالقوه ،مشتریان فعال،مشتریان وفادار و سطح سود حاصل از درآمد غیرمشاع و متغیرهای
نرخ عبارتند از نرخ خالص افزایش در مشتریان بالقوه ،نرخ جذب مشتری ،نرخ از دست دادن مشتری فعال ،نرخ حفظ مشوتری،
نرخ از دست دادن مشتری وفوادار ،درآمودها و هزینوهها و موابقی متغیرهوای موجوود در مودل در شوکل  4متغیرهوای کمکوی
میباشند .بخشی از روابط ریاضی به کار رفته در مدل به شرح ذیل میباشد:

 سطح سود حاصل از درآمدهای خالص غیرمشاع بانک (:)BNSR
نماد متغیر

نام متغیر

واحد

R

درآمدها

میلیون ریال

C

هزینهها

میلیون ریال

()6

BNSR= R-C + IBNSR(1390) 1

 هزینهها (:)C
نماد متغیر

نام متغیر

واحد

POSTC

هزینه تراکنشهای پایانههای فروش

میلیون ریال

ATC

هزینه تراکنشهای خودپرداز

میلیون ریال

CTC

هزینه خدمات حواله ارزی

میلیون ریال

OSC

هزینه خدمات ثبت سفارش

میلیون ریال

ONSC

سایر هزینههای مربوط به خدمات غیرمشاع

میلیون ریال

ESUC

هزینه ایجاد و به روز رسانی خدمات الکترونیک

میلیون ریال

()7

C=POSTC+ATC+CTC+OSC+ONSC+ESUC2

مقدار آغازین در سال  + 0391انتگرال( درآمدها – هزینهها)

0

2هزینه تراکنشهای پایانههای فروش +هزینه تراکنش های خودپرداز  +هزینه خدمات حواله ارزی +هزینه خدمات ثبت سفارش +سایر هزینههای مربوط به خدمات
غیرمشاع +هزینه ایجاد و به روز رسانی خدمات الکترونیک
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 درآمدها (:)R
نماد متغیر

نام متغیر

واحد

POSTR

درآمد حاصل از تراکنشهای پایانه فروش

میلیون ریال

OSR

درآمد خدمات ثبت سفارش

میلیون ریال

CTR

درآمد خدمات حواله ارزی

میلیون ریال

ATR

درآمدهای حاصل از تراکنشهای خودپرداز

میلیون ریال

ESFEER

درآمدهای حاصل از کارمزد خدمات الکترونیک

میلیون ریال

ONSR

سایر درآمدهای غیر مشاع بانکی

میلیون ریال

R=POSTR+OSR+CTR+ATR+ESFEER+ONSR1

()8

 -1اعتبارسنجی:
پس از توسعه مدل و قبل از تحلیل نتایج و سناریوپردازی ،میبایست برخی آزمونهای اعتبارسنجی روی مدلهای پویایی
سیستم انجام شود تا از اعتبار و صحت مدل تحت شرایط مختلف اطمینان حاصل گردد .مهمترین آزمونهای اعتبارسونجی بوه
شرح زیر در خصوص مدل ارائه شده صورت خواهد گرفت:


 ارزیابی ساختار و پارامترها
 آزمون مدل هم خانواده
 آزمون شرایط حدی
آزمون تولید مجدد رفتار

کلیه آزمونهای ذکر شده برای مدل مساله انجام شده و اعتبار مدل را تایید نمود.به عنوان نمونوه نتیجوه آزموون شورایط
حدی که پس از صفر کردن متغیر دسترسی به تکنولوژی برای بررسی رفتار مدل در برابر شوکهای احتمالی انجام شوده اسوت
در ذیل آورده شده است.
خدمات اینترنت بانک

خدمات موبایل بانک
50 M

2

800 M

2

2

2
2

2

2

2

2

25 M

2

400 M

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1
2

2

2

2

2

2

2

1

2
1

1392

1

2

1

0

1

1

1402

1390

2

خدمات اینترنت بانک  :حالت پایه

نمودار .2خدمات اینترنت بانک در شرایط حدی دسترسی به تکنولوژی

1

1

1

1400

خدمات اینترنت بانک  :شرایط حدی 0

1

1

1

1

1

1
2

1394

1396
1398
)Time (Year

1400

1402

1

1

1

1

1

2

2
2

1
2

1
2

1

1

1396
1398
)Time (Year
1

2

1

1

1
2

1
2

1
2

1
2

1

1394

1

1390

خدمات موبایل بانک  :شرایط حدی 0

1
2

1

1

1392

1

2

0

2

خدمات موبایل بانک  :حالت پایه

نمودار .7خدمات موبایل بانک در شرایط حدی دسترسی به تکنولوژی

1درآمد حاصل از تراکنشهای پایانه فروش  +درآمد خدمات ثبت سفارش +درآمد خدمات حواله ارزی +درآمدهای حاصل از تراکنشهای خودپرداز +درآمدهای حاصل از
کارمزد خدمات الکترونیک +سایر درآمدهای غیر مشاع بانکی

172

S e rvic e /Y e a r

2

2

2

2

SYSTEMDYNAMIC02_044

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109

دسترسی به تکنولوژی که شامل دسترسی به موبایل و دسترسی به اینترنت است اگر صفر باشد،روشن است کوه خودمات
اینترنت بانک و هم چنین خدمات موبایل بانک اتفاق نیفتند شکل فوق نتایج را پس از صفرکردن متغیر دسترسی به تکنولووژی
در مدل نشان میدهد.

 -7نتایج شبیه سازی و سناریو پردازی:
ابتدا در این قسمت مدل جریان انباشت براساس شرایط فعلی شبیه سازی میشوود و نتوایج شوبیه سوازی در شوکل زیور
نمایش داده شده است.
مشتریان بالقوه روبه افزایش است که این میتواند ناشی از عواملی همچون افزایش جمعیت باشد .از طرفی مشتریان فعال
نیز در این سیستم در حالت پایه در حال افزایش است و به دلیل فعال بودن پذیرش به وسیله تبلیغات دهان به دهان در جامعه
و هم چنین رضایت مشتریان از بانک نیز در طول زمانهای گذشته تعداد مشتریان وفادار با توجه به مقدار اولیوه وارد شوده آن
در حال کم شدن و در ادامه در حال افزایش خواهد بود.

نمودار  .7تعداد مشتریان بالقوه درحالت اجرای پایه مدل

نمودار .7تعداد مشتریان فعال درحالت اجرای پایه مدل
وفادار مشتریان

1.01 M

1.005 M

995,000

990,000
1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402
)Time (Year
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

پایه حالت  :وفادار مشتریان

نمودار .7تعداد مشتریان وفادار درحالت اجرای پایه مدل
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در پژوهش حاضر سه سیاست تحت سه سناریو به صورت زیر در نظر گرفته خواهد شد تا بتوانند مبنایی برای تحلیلها
باشد:
سیاست

کاهش میانگین کارمزد خدمات
مختلف غیرمشاع -%01

افزایش تزریق سرمایه در تحقیق
و توسعه و بازاریابی +%01

افزایش تعداد دستگاههای
خودپرداز و پایانه فروش +%01

اجرای 3-0

اجرای 0-0

اجرای 0-0

افزایش میانگین تعداد تراکنش مشتریان
+%01

اجرای 3-0

اجرای 0-0

اجرای 0-0

افزایش دسترسی به تکنولوژی + %01

اجرای 3-3

اجرای 0-3

اجرای 0-3

کاهش نرخ تماس مشتریان -%01

اجرای 3-4

اجرای 0-4

اجرای 0-4

افزایش نرخ تماس مشتریان +%01

سناریو

نتایج نشان میدهد که بهترین نتیجه مربوط به سناریوی چهارم ،سیاست دوم میباشد .یعنی با افزایش نرخ تماس
مشتریان ،تمرکز بر سرمایهگذاری جهت تحقیق و توسعه و بازاریابی خدمات الکترونیک میتواند نتیجه بهتری را برای بانکها از
لحاظ سود ایجاد کند .پس از آن سناریوی دوم ،سیاست دوم یعنی با افزایش در دسترسی به تکنولوژی که در حال وقوع است،
با افزایش سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه میتوان نتیجه بهتری گرفت .بنابراین بانکها باید بدانند سرمایهگذاری در توسعه
خدمات الکترونیک و گسترش آن در جامعه اگرچه در لحظه هزینهای دارد اما از همان ابتدای اقدام به این کار هزینهها پوشش
داده میشوند چرا که تاثیرات مستقیمی وجود دارند که مشتریان را فعال و وفادار میکند و تراکنشهای انجام شده توسط آنها
موجب ضرر کردن بانکها نمیشود و در طولانی مدت نیز از لحاظ سودی نتایج قابل توجهی را به همراه دارد.
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 -7نتیجهگیری
علیرغم رشد فناوری و استفاده به موقع و خوب بانکها از فناوریهای مربوطه ،متأسفانه پارادیمهوای سونتی کسوبو کوار
همچنان در صنعت بانکداری ایران غالب بوده و به دلایل متعددی هرگز به صورت جدی به مقوله تغییر راهبوردی در کسوبکار
سنتی بانکداری ایران پرداخته نشده است[06] .
بانکها باید بدانند سرمایهگذاری در توسعه خدمات الکترونیک و گسترش آن در جامعه اگرچه در لحظه هزینهای دارد اما
باید به این هزینهها به چشم سرمایهگذاری برای رسیدن به درآمد پایدار و کمترین ریسک دست یابند و این هزینه بعد از مدت
کوتاهی به افزایش درآمد منجر خواهد شد و باید در نظر داشت که این سرمایهگذاری از همان ابتدا تاثیرات مستقیمی بر
مشتریان فعال و وفادار دارد و تراکنشهای انجام شده توسط آنها موجب افزایش سطح درآمدی می گردد.
همچنین بانکها باید به دنبال روشهایی برای افزایش دسترسی به تکنولوژی استفاده خدمات بانکی که میتوان به
عنوان مثال آسان کردن کاربری نرمافزار و سایت اشاره کرد تمرکز کنند و همچنین عواملی که منجر به نارضایتی مشتریان
میگردد را کنترل و کاهش دهند.
افزایش سرمایه گذاری در بانکداری الکترونیکی میتواند منجر به سودآوری بانکها شود .زیرا از طریق کاهش هزینههای
اداری و عملیاتی و افزایش ارائه خدمات و صرفه جویی در هزینههای مشتریان اعم از هزینههای زمانی و مکانی موجب جلب
مشتریان بیشتر و افزایش سطح سودآوری میشود .از طرفی بانکداری الکترونیکی باعث افزایش میزان سپردههای مشتریان در
بانکها شده و فضای مناسبتر و گستردهتر را در اعطای تسهیلات بانکها شکل میدهد .ارائه خدمات با کیفیت بهتر منجر به
افزایش سودآوری و تاثیرگذاری مثبت بر بازده حقوق صاحبان سهام بانکها میشود.
با توجه به نتایج بدست آمده فرضیههای زیر جهت پژوهش های آتی پیشنهاد میگردد :



درنظر گرفتن همزمان عوامل موثر بر درآمد مشاع و غیرمشاع و تاثیرات آنها بر یکدیگر



در نظر گرفتن عواملی نظیر رضایت مشتریان ،عرضه و تقاضا و متغیرهایی که در این مدل به عنوان متغیرهای
خارج از مدل در نظر گرفته شدهاند



در نظر گرفتن سایر پارامترهای موثر بر کسب درآمدهای غیرمشاع بانکی  ،مانند دستگاه های کیوسک بانکی،
کدهای  ،USSDانواع ضمانتنامههای بانکی و ....
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مدلی پویا برای بررسی نقش مصرف سیگار بر شیوع سرطان ریه
با رویکرد سیاست گذاری اجتماعی
هادی محمدی ،1عماد اکرمی ،2سینا نویدی ،3پویا اسدالله نژاد  ،4سید حسین

حسینی5

پردیس فنی دانشگاه تهران دانشکده مهندسی صنایع،
پردیس فنی دانشگاه تهران دانشکده مهندسی صنایعE.akrami@ut.ac.ir ،
پردیس فنی دانشگاه تهران دانشکده مهندسی صنایعsina.navidi@ut.ac.ir ،
پردیس فنی دانشگاه تهران دانشکده مهندسی صنایعP.asadollahnejad@gmail.com ،
موسسه آموزشی-پژوهشی سیستمهای مدیریتی الگو محور سمامs.h.hosseini@samamsystem.com ،
hadi.mohammadi@ut.ac.ir

چکیده
امروزه سرطان ریه بر اساس آمارهای جهانی کشندهترین و شایعترین نوع سرطان بدون در نظر گرفتن عامل جنسیت
شناخته میشود .این امر سبب شده است تا نرخ مرگ و میر ناشی از سرطان ریه در سالهای اخیر به شدت بالا رفته و
هزینههای مختلفی را به جوامع تحمیل نماید .از آنجایی که یکی از مهمترین عوامل شناخته شده ابتلا به این نوع سرطان،
استعمال دخانیات است ،در این مقاله قصد داریم تا با ایجاد یک مدل پویایی شناسی سیستمها و تحلیل آن ،عواملی همچون
نرخ سیگاری شدن افراد ،نرخ ابتلای افراد سیگاری به سرطان ریه ،تاثیرات سرمایهگذاری و اختصاص بودجه در بخشهای
مختلف توسط دولت ،سطح رفاه اجتماعی و ...را بررسی کنیم .دیدگاه سیستمی در بررسی مساله ،بررسی رابطه بین
هزینههای تحمیل شده به جامعه از مصرف سیگار و آسیبهای منتج از آن و ارائه راهکاری عملی برای کاهش و جبران این
آسیبها و هزینهها با بررسی دینامیکهای بوجود آورنده سیستم مذکور ،از نوآوریهای طرح حاضر محسوب میگردند.
سیاست پیشنهادی بر اساس بررسی تاثیر چند سناریوی مختلف بوده که طبق آن ،اعمال مواردی همچون افزایش سهم
بودجه برای پیشگیری و فرهنگسازی در مقابله با استعمال سیگار نسبت به بودجه درمانی و همچنین افزایش قیمت سیگار،
میتوانند نتایج مطلوبی را در کاهش آمار مرگ و میر ناشی از مصرف دخانیات و ابتلا به سرطان ریه در پی داشته باشد .در
نهایت در بخش سیاست گذاری مشاهده میشود که با افزایش 44درصدی قیمت سیگار و همچنین افزایش  01درصدی
بودجه پیشگیری از استعمال دخانیات ،در بلند مدت کاهش  8درصدی تعداد افراد سیگاری حاصل خواهد شد.

واژههای کلیدی :سرطان ریه ،مصرف سیگار ،مرگ و میر ،پویایی شناسی سیستمها

 0و * ن ویسنده مسئول :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه تهران
2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه تهران
3دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه تهران
4دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه تهران
5مدیر عامل موسسه آموزشی-پژوهشی سیستم های مدیریتی الگو محور سمام
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 -1مقدمه
سرررطان ریه یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در سررالهای اخیر در سررراسررر جهان بوده اسررت  .]0بر اسرراس آمارهای
موسرسره جهانی سررطان ،در میان مردم امریکا مرگ و میر بر اثر سرطان ریه بیشترین میزان را به خود در میان عوامل مرگ و
میر ناشری از سرطان اختصاص داده است  .]2این سرطان معمولترین نوع سرطان هم از نظر کشنده بودن و هم نظر رایج بودن
میباشرد  .]3در سرال  2102آمارهای کشرور امریکا حاکی از آن بود که سررطان ریه دومین سرطان تشخیص داده شده از نظر
تعداد در هر دو جنسیت زن و مرد بوده است .در این آمار در رتبه اول در میان مردان ،سرطان پروستات و در میان زنان ،سرطان
سینه بیشترین آمار را به خود اختصاص داده بودند 2و .]4امروزه با توجه به افزایش چشمگیر سرطان ریه در کشورهای در حال
توسرعه که تقریبا نیمی( )%4494از آمارهای سررطان ریه در دنیا را شامل میشوند  ،]5توجه به این موضوع و برنامه ریزی برای
کنترل و پیشگیری از آن مورد توجه بسیاری از محققان چه در زمینه پزشکی و چه در زمینههای مهندسی و مدیریت قرارگرفته
است.
اسرررتعمال دخانیات یکی از عوامل مهم ابتلا به سررررطان ریه در بین عوامل مختلف میباشرررد  .]2موارد بسررریاری(تقریباً
81درصرد) از مبتلایان به سررطان ریه به طور پیوسرته در معرض دود سیگار بودهاند و بررسیهای آماری نشان میدهد که افراد
غیرسیگاریای که در معرض دود سیگار قرار داشتهاند ،ریسک ابتلا به سرطان ریه بالاتری را نیز نسبت به افرادی که هرگز بطور
پیوسرته در معرض دود سریگار نبودهاند ،داشرتهاند .]7تحقیقات انجام شرده حاکی از آن است که ریسک ابتلا به سرطان ریه در
افرادی که سیگار استعمال میکنند ،بیشتر است  .]8همچنین تحقیقات بیشتر در این زمینه نشان داده است که ریسک ابتلا به
سرطان با طول دوره ترک سیگار در افراد سیگاری رابطه عکس داشته است  .]4این تحقیقات تاییدکننده تاثیر سیگار و دود آن
به عنوان یک عامل مهم در افزایش ریسرک ابتلا به سرطان ریه میباشند .در سال  2107بطور تقریبی  0.0میلیارد نفر در جهان
س ریگار اسررتعمال میکردند و درصررورتی که روند کنونی ادامه یابد این عدد در سررال  2121به 0.4میلیارد نفر در جهان خواهد
رسید .]01
در شکل زیر میزان بودجه سالانه اختصاص داده شده در ایالات متحده آمریکا برای مبارزه و پیشگیری ازاستعمال دخانیات
در طی تقریباً 21سرال گذشته مشاهده میشود .همانطور که از اعداد و ارقام مشخص است ،ایالته ا بودجه قابل توجهی را برای
این موضرروع اختصرراص دادهاند .با این وجود با توجه به درآمد قابل توجهی که عرضرره سرریگار به همراه دارد و همچنین افزایش
روزافزون گرایش اقشار مختلف به استعمال سیگار بصورتهای مختلف و هزینههایی که این موضوع به سیستم بهداشت و درمان
و همچنین سرررمایههای انسررانی یک کشررور در دراز مدت تحمیل مینماید ،مدیریت و کنترل صررحیح و توجه به آن مسرراله
پراهمیتی بنظر میرسرد .در این مقاله به مدلسازی مساله مذکور پرداخته و سیاستهایی در جهت کاهش هزینهها و آسیبهای
ناشی از استعمال دخانیات در جامعه در قالب مدل تعریف شده پیشنهاد خواهد شد .دادههایی آماری برای مدل ،مربوط به کشور
ایالات متحده آمریکا بوده و پیشبینیهایی مبتنی بر این مدلسررازی تا سررال  2121انجام گرفته اسررت .لازم به رکر اسررت که با
توجه به کلیت مشررابه مدل برای جوامع مختلف میتوان نتایجی را بصررورت کلی بر اسرراس مدل برای جوامع دیگر نیز اسررتنتا
نمود.

737

SYSTEMDYNAMIC02_045

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109

شکل  .1بودجه اختصاص داده شده برای مبارزه و پیشگیری از استعمال سیگار در ایالات متحده آمریکا به تفکیک سال[]11

در این تحقیق شراخص میزان اسرتعمال دخانیات در جامعه به عنوان یکی از اصرلیترین عوامل منجر به سرطان ریه و به
تبع آن مرگ و میر بررسی خواهد شد و بر اساس میزان استعمال دخانیات ،طبقهبندی مشخصی برای افراد جامعه صورت گرفته
و دینامیکها و عواملی که هر یک از گروههای این طبقهبندی را متاثر میکنند ،با جزییات بیشتری مورد بررسی قرار میگیرد.
در پژوهش حاضرر از رو پویاییشرناسری سریسرتمها استفاده شده است .دلایل استفاده از چنین رو پیچیدهای برای
مدلسازی بصورت زیر خلاصه میشود : ]28



مسرراله مورد بررسرری در طولانیمدت اتفاق افتاده و در طولانیمدت اثرگذار اسررت .این موضرروع باعف فعال شرردن
دینامیکهای آرامی در سیستم میشود که اثرات بازخوردی را به همراه دارند.
متغیرهای مختلفی(مثل اقتصررادی ،تکنولوکیکی ،جغرافیایی و )...بر رفتار سرریسررتم تاثیرگذارند که خود با یکدیگر در
تعاملاند.

 روابط غیرخطی مختلفی بین متغیرهای سیستم و همچنین حلقههای بازخوردی برقرار است.
فرضریه دینامیکی در این تحقیق بدین صورت است که میتوان با سرمایهگذاری در بخش فرهنگسازی و پیشگیری از استعمال
دخانیات بجای سررمایهگذاری در بخش درمان و اختصراص یارانه به آن ،آسیبها و هزینههای مربوط به این مساله را در جامعه
کاهش داد.
از متغیرهای اصرلی و دینامیکهای دخیل در مسر له میتوان به میزان مصرف سیگار در افراد(با معیار مصرف سه عدد در
روز برای تمیز دادن افراد سریگاری و غیرسیگاری) ،سرطان ریه و نرخ آن برای هر یک از گروهها ،نرخ شناسایی و درمان سرطان
ریه ،میزان مرگ و میر بر اثر این نوع سررطان و هزینههای ناشری از اسرتعمال سیگار و سرطان ریه ،اشاره کرد .در اینجا پس از
تقسریمبندی افراد بر اسراس میزان مصرف سیگار به سه گروه سیگاری قدیم ،سیگاری جدید و غیرسیگاریها ،نرخهای سیگاری
شرردن را برای هر گروه در ارتباط با یکدیگر بر اسرراس آمارهای موجود در نظر گرفته و در ادامه نرخهای ابتلا به سرررطان ریه در
هریک از این گروهها بدسررت خواهد آمد .سر س نرخهای مربوط به تشررخیص ،درمان و مرگ و میر ناشرری از سرررطان ریه را نیز
مورد بررسررری قرار داده و هزینرههای مربوط به قسرررمت درمان و همچنین هزینههای مربوط به مرگ و میر برای جامعه مورد
بررسی قرار میگیرد .در آخر با توجه به تحلیل انجام شده و ارتباطات اجزای مختلف سیستم تعریف شده ،راهکارهایی با رویکرد
دینامیکهای سیستم برای پیشگیری و یا کاهش آسیبها و هزینههای مذکور پیشنهاد خواهد شد.
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دیدگاه سیستمی در بررسی مساله ،بررسی رابطه بین هزینههای تحمیل شده به جامعه از مصرف سیگار و آسیبهای
منتج از آن و ارائه راهکاری عملی برای کاهش و جبران این آسریبها و هزینهها با بررسری دینامیکهای بوجود آورنده سرریستم
مذکور ،از نوآوریهای طرح حاضرر محسوب می گردند .با توجه به اینکه در حال حاضر بسیاری از جوامع بخصوص کشورهای در
حال توسررعه بدنبال راهی برای کاهش هزینههای مربوط به مصرررف سرریگار هسررتند  ،]5ارائه راهکاری عملی در این زمینه با
اهمیت و کاربردی است.
با توجه به شکل  2مشاهده میشود که در شروع قرن بیست میلادی آمار افراد سیگاری به صورت نمایی شروع به افزایش
میکند که دلیل آن را میتوان در بهبود وضرعیت تولید انبوه سیگار ،روا حمل و نقل ،بازاریابی هدفمند شرکتهای دخانیات و
تغییرات اجتماعی و شرکسرتن تابو سریگار در جامعه جستجو کرد .همانطور که مشاهده میشود ،در حوالی سال  0445با پایان
جنگ جهانی اول نرخ افزایش تعداد افراد سرریگاری میزان ثابتی را نشرران میدهد .در ( 0425نقطه او نمودار) اولین کنفرانس
بین المللی نقش س ریگار در ابتلا به سرررطان ریه برگزار گردید که تا حدی باعف کاهش گرایش افراد به اسررتعمال س ریگار ش رد.
همچنین در ادامه با اجرای سریاسررتهایی مانند ممنوعیت پخش و توزیع سریگار و یا دو برابر شرردن مالیات سریگار این نرخ در
کشرور آمریکا روند نزولی داشرته اسرت .همچنین در این نمودار یک فاصرله  31سراله بین سیگاری شدن افراد و مرگ ناشی از
سرطان ریه مشاهده میشود.

شکل  .2میزان مصرف سرانه سیگار و نرخ مرگ و میر ناشی از سرطان ریه در آمریکا

1

در جدول شرماره یک انواع متغیرهای دخیل در مدل مسراله شرامل متغیرهای درون زا ،برون زا و مستثنی مشخص شده
اسرت .لازم به رکر اسرت که متغیرهای مسرتثنی متغیرهای تاثیرگذاری در مسراله مورد بررسری هستند اما در مدلسازی لحا
نشدهاند.
جدول  .1چارت کرانه مدل
درون زا

برون زا

مستثنی

تعداد افراد سیگاری جدید (فرد)

تعداد افراد سیگاری قدیم (فرد)

سایر عوامل موثر بر ابتلا به سرطان ریه (غیر از سیگار)

تعداد افراد مبتلا به سرطان ریه (فرد)

متوسط قیمت سیگار (دلار بر پاکت)

تعداد افراد سرطانی تشخیص داده نشده (فرد)

تعداد افراد سرطانی تشخیص داده شده (فرد)

سابقه خانوادگی استعمال سیگار(1و)0

میزان رضایت از زندگی (کیفی)

تعداد افراد سرطانی درمان شده (فرد)

سن افراد مبتلا به سرطان (سال)

درصد کنجکاوی درتجربه سیگار کشیدن (درصد)

تعداد افراد سرطانی درمان نشده (فرد)

متوسط سن سیگاری شدن (سال)

درصد مشکلات خانوادگی افراد جامعه (درصد)

www.cancer.gov
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درون زا
تعداد افراد سرطانی فوت شده (فرد)

برون زا

مستثنی

جنسیت افراد مبتلا به سرطان (مرد/زن)

ویژگی های شخصیتی افراد جامعه (کیفی)

هزینه های درمان افراد سرطانی (دلار در سال)

متوسط درامد خالص ماهیانه (دلار در ماه)

هزینه های ناشی از فقدان فرد از جامعه (دلار در سال)

هزینه های ناشی از فرهنگ سازی ریسک فاکتور
های سرطان ریه (دلار در سال)

میزان افسردگی افراد جامعه(کیفی)

سراختار این مقاله بدین صورت است که در بخش بعدی مرور ادبیات و سایر مقالات مرتبط بررسی خواهد شد و در بخش
سوم رو تحقیق بیان میشود .در بخش بعد مدل مفهومی مساله را ارائه کرده و با استفاده از نرم افزار  Vensimمدل مورد نظر
پیاده سررازی میشررود .سرر س به بررسرری انواع سرریاسررتهای کلان و تاثیر هر کدام از آنها پرداخته خواهد شررد .در نهایت به
نتیجهگیری و انتخاب سیاست مناسب بر اساس سناریوهای بررسی شده ،برای مبارزه با مصرف دخانیات و سرطان ریه و کاهش
آمار مرگ و میر ناشی از آن پرداخته میشود.

 -2مرور ادبیات
پس از دههها سرررمایهگذاری قابل توجه برای مقابله با بیماریهای خاص ،سرریاسررت گذاران جهانی سررلامت به اهمیت
سرررمایهگذاری در سرریسررتمهای سررلامت پی بردند] .[12در سررالهای اخیر گاوی ( 0یک نهاد مبارزه با بیماریها) و پ فار2
(برنامهای برای مبارزه با بیماری است که مربوط به ریاست جمهوری ایالات متحده است) سرمایه گذاریهای خود را برای تقویت
سریستمهای سلامت افزایش دادهاند ] .[13سرطان ریه دومین سرطان رایج و کشندهترین سرطان در امریکا شناخته شده است.
شرناسرایی سرریع سرطان ریه به عنوان یک عامل کلیدی در درمان آن محسوب میشود ،در حالی که تنها  02درصد از بیماران
در مراحل اولیه شناسایی میشوند].[14
در پژوهشهای مشرررابه در سررریسرررتمهای سرررلامت (برای مثال در پژوهشررری مربوط به یک بیماری قلبی) ،تکنیکهای
شبیهسازی پویاییشناسی سیستمها و رو های مدلسازیای که با رو های آماری ترکیب شدهاند مورد استفاده قرار گرفتهاند.
] [26پویاییشرناسری سریستمها یک رویکرد برنامهریزی با بنیان قوی استراتژیکی بوده که به تازگی در سیستمهای سلامت به
کار گرفته شررده اسررت (در مطالعات ارزیابی  ،مدل سررازی و شرربیه سررازی )] .[15,16,17علاوه بر این ،یک رویکرد جامع برای
مدلسرازی تصویری روابط در سیستمهایی است که پیچیدگی بالایی دارند ،روابط غیر خطی در سیستم موجود است و حلقههای
بازخورد و تاخیرها در سرریسررتم به کار گرفته شرردهاند ،و در نهایت از آن برای طراحی سرریاسررتهای مداخله گرایانه اسررتفاده
میشود].[18,19
مصررف سریگار مهمترین عامل مرگهای قابل پیشرگیری در کشرورهای توسرعه یافته اسرت] .[20به طور خاص مصرف
دخانیات عامل  %70مرگ و میر های ناشری از سررطان ریه میباشد .سرطان ریه معمولاً هنگامی مشخص میشود که به مرحله
پیشرفتهای رسیده است و وقتی کشف شد احتمال زنده ماندن فرد مبتلا ضعیف خواهد بود] .[21تقریبا  85%از سرطانهای ریه
در مصرررف کنندگان فعلی و سررابق سرریگار رخ میدهد .بر اسرراس آمارها تنها پیشررگیری از  01%مرگهای سررالیانه که به دلیل
سررطان ریه رخ می دهد منجر به نجات جان  02111نفر می شرود که بیشرتر از تعداد تمام کسانی است که در آمریکا به دلیل
سرطان تخمدان یا مغز فوت میشوند .انستیتوی ملی سرطان در پروپوزال بودجه سال  2112خود به پیش بینی ریسک سرطان
به عنوان بخشی از یک فرصت فوق العاده اشاره کرده است].[9,22,23
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گاندینی و همکاران 0در پژوهش خود به بررسرری سرریسررتمی رابطه بین سرررطان و کشرریدن سرریگار در یک جامعه آماری
بزرگ ،با اسرررتفاده از دادهها و مطالعات صرررورت گرفته مربوط به سرررال  0420الی  2113پرداختند .هدف از این تحقیق ،کمی
کردن و بررسی میزان ریسک ایجاد شده بوسیله کشیدن سیگار در مورد  03سرطان مختلف بوده است .نتیجه حاصل از بررسی
انجام شرده در بدسرت آوردن میزان ریسرک در مورد هر سرطان به این ختم شده است که سرطان ریه بیشترین میزان شاخص
ریسرک را بر اثر کشیدن سیگار به خود اختصاص داد .در ادامه پارکین دی ام و همکاران 2در پژوهش خود از دادههایی از کشور
بریتانیا در سرالهای  0451و  0441در مورد کشریدن سریگار ،ترک سریگار و ارتباط آنها با سرطان ریه استفاده کردند .نمونه
بررسری شرده در این تحقیق بیماران مبتلا و غیرمبتلا به سررطان ریه که سرنی کمتر از 75سال داشتهاند بوده است .متغیرهای
مورد بررسری در نتیجهگیری های گزار شرده اجتناب از کشریدن سیگار و ارتباط آن با احتمال ابتلا به سرطان ریه بوده است.
نتیجهگیری انجام شررده در این مقاله حاکی از این بود که افرادی که سرریگار را حتی در میان سررالی ترک کردهاند ،تا حد قابل
توجهی از ریسرک ابتلا به سررطان ریه کاسرتهاند و افرادی که قبل از میانسرالی نیز سیگار را ترک کردهاند تا  41درصد احتمال
ابتلای مرتبط با مصررف دخانیات در سررطان ریه را کاهش دادهاند .از این مقاله رابطه علت و معلولی بین ریسک ابتلا به سرطان
ریه و ترک سریگار در افراد با سنین مختلف استخرا شده است] .[3با استناد به پژوهش مارگاریت آر و همکاران 3دسته بندی
افراد سریگاری به دو دسرته جداگانه بوده اسرت] .[24هم چنین با استناد به پژوهش آماندا جی دین و همکاران 4میتوان گفت
سررطان ریه دومین سررطان از نظر آمار تعداد افراد مبتلا میباشرد در این پژوهش آمده است که تنها  % 02افرادی که مبتلا به
این سرطان هستند در مراحل ابتدایی تشخیص داده میشوند و بسیاری از این افراد شناسایی نمیشوند].[14
در پژوهش مارتین توبیاس و همکاران 5مدلسرازی سریسرتم دینامیکی و شربیه سازی جهت آگاهی و متقاعدسازی دولت
جهت افزایش بودجه جلوگیری از اسرتعمال دخانیات انجام شرده است که به تصمیمی در ماه مه  2117مبنی بر افزایش بودجه
برای ترک سریگار به  42میلیون دلار در طول  4سرال منجر شد] .[25همچنین خوان کارلوس مارتین 2تعداد مرگ و میر را به
وسریله رگرسیون خطی پیش بینی کرده است .در مقاله مذکور به بررسی رابطه بین تعداد افراد سیگاری و تعداد بیماران قلبی و
مبتلایان به سررطان ریه پرداخته شرده اسرت در صرورتی که اطلاعات کاملی از تاثیر بیماری قلبی وجود نداشته است] .[26در
رابطه با هزینههای سررطان میتوان گفت که در ایالات متحده هزینه انجام شیمیدرمانی و رادیو درمانی برای یک بیمار مبتلا به
سرطان ریه بطور میانگین برابر با  08721دلار در سال میباشد].[27

 -3مدل پویاییهای سرطان ریه
در این تحقیق هدف ،بررسی مدل دینامیکی تاثیر سیگار بر مرگ و میر ناشی از سرطان ریه و ارائه سیاستی مناسب جهت
کاهش مرگ و میر و هزینههای مختلف ناشرری از این سرررطان میباشررد .در ادامه نمودارهای زیرسرریسررتم و علی و معلولی برای
درک بیشتر دینامیکهای حاکم و تاثیرگذار بر سیستم رکر شدهاند.
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 -3-1نمودار زیر سیستمها
سه زیرسیستم جمعیت،سرطان ریه و سیاستهای پیشگیری از گرایش به استعمال سیگار به عنوان زیرسیستمهای اصلی
در مدل در نظر گرفته شده است که هر کدام از این زیر سیستمها خود شامل بخشها و زیر سیستمهای دیگری میباشند که با
توجه به شکل 3در ادامه به اختصار توضیح داده شده است.

شکل  .3زیر سیستم های مدل دینامیکی



زیرسیستم جمعیت:
در این بخش جمعیت سرریگاریها و غیر سرریگاریها و نیز عامل مهاجرت به عنوان یک عامل موثر در تغییر جمعیت،
مورد بررسی قرار میگیرد .از آنجایی که طبق گزار سرجن جنرال ،0درصد بالایی از جمعیت افراد سیگاری را افراد
بالای  05سرال تشرکیل میدهند ،لذا بخشبندی در جمعیت بر اساس سن به دو دسته افراد  05-1سال و بالای 05
سال انجام شده است ،که تمرکز در مدل بر جمعیت بالای  05سال بوده است.
همچنین جهت بررسری جمعیت از حیف مصررف سریگار ،دسرته بندیهای مختلفی صرورت گرفته اسررت که شامل
جمعیت افراد سریگاری سرابق ،سیگاریهای فعلی و افراد در معرض دود سیگار میباشد ،که در این تحقیق صرف ًا زیر
بخشهای اول و دوم در نظر گرفته شدهاند.

Surgeon general reports
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 زیرسیستم سرطان ریه:
یک عامل موثر در مرگ و میر ناشی از سرطان ریه ،تشخیص به موقع این بیماری و زمان مراجعه برای درمان میباشد.
لذا نرخ مرگ و میر افراد بسرته به زمان تشرخیص متفاوت خواهد بود .بدین منظور ،در مدلسازی برای بررسی مرگ و
میر ناشی از سرطان ریه ،این دو بخش به صورت مجزا در نظر گرفته شدهاند.
 زیرسیستم سیاست گذاری:
با توجه به شررکل شررماره  4و عوامل موثر در گرایش به سرریگار و یا ترک آن ،با سرریاسررتگذاری درهر یک بخشهای
اقتصرادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سرلامت میتوان در جهت کاهش مرگ و میر و آسریبهای ناشری از سرطان ریه گام
برداشت.
ازجمله مواردی که در سریاسرتهای اقتصرادی و اجتماعی میتوان در نظر گرفت ،بحف قیمت سیگار و درآمد افراد و
همچنین بحف اشرتغال و تسهیلات رفاهی میباشد .بدین صورت که درآمد و همچنین اشتغال افراد بعنوان معیارهایی
از سرطح رفاه ،عوامل موثری در تمایل افراد به اسرتعمال سریگار محسروب میشروند .لذا با ارتقا شاخصهای رفاهی از
جمله درآمد و یا در نظر گرفتن تسررهیلات رفاهی در بخشهای مختلف ،میتوان در کنترل نرخ اسررتعمال دخانیات و
ابتلا به سرطان ریه پیشرفتهایی را حاصل کرد.
در خصروص سیاست گذاریهای فرهنگی نیز می توان به تاثیر سطح آگاهی عمومی و نیز تاثیرات تبلیغات مختلف در
گرایش به استعمال دخانیات اشاره کرد.
اقدام دیگری که دولت ها میتوانند در جهت کاهش مرگ و میر ناشری از سرطان ریه انجام دهند،اعطای یارانه درمانی
و قرار دادن بودجهای برای بخش سلامت و درمان میباشد.
در این پژوهش،تاثیر اعمال سریاست گذاریهای مربوط به اشتغال زایی و درآمد ،ایجاد تسهیلات رفاهی و اعطای یارانه
درمانی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج شبیه سازی حاصل و اعمال سیاستها ارائه شده است.
 -3-2نمودار های علی معلولی
مطابق با شکل  4به دلیل آنکه در هرجامعهای اکثریت افراد سیگاری را جمعیت بالای  05سال آن جامعه تشکیل میدهند،
برای بررسی مرگ و میر ناشی از سرطان (که در اینجا مواردی که از استعمال دخانیات منتج شدهاند ،مد نظر هستند) جمعیت
بالای  05سال به عنوان جامعه هدف در نظر گرفته شده است .این جمعیت در قالب سه گروه افراد غیرسیگاری(هرگز استعمال
دخانیات نداشتهاند) ،افراد سیگاری(در حال حاضر سیگار میکشند) و افرادی که در گذشته سیگاری بودهاند و ترک کردهاند،
دسته بندی شدهاند .عواملی نیز روی این گروه به غیر از زاد و ولد و مرگ ومیر موثرند که در مدل رکر شده است .برای مثال نرخ
مهاجرت که جمعیت جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد .در ادامه با تکمیل تدریجی نمودار علی و معلولی به بررسی عوامل موثر بر
روی جمعیت هر یک از دستههای رکر شده پرداخته میشود.
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شکل  .4حلقه علی معلولی یک -حلقه جمعیت سیگاری و غیر سیگاری

همانطور که در شکل  5نیز مشاهده میشود افراد سیگاری ممکن است سیگار را ترک کنند و به سیگاریهای سابق تبدیل
شوند و بالعکس ،برای سیگاریهای سابق نیز احتمال مجدد سیگاری شدن در نظر گرفته شده است .درواقع هر دو گروه با توجه
به آمار و اطلاعات ،دارای ریسک ابتلا به سرطان ریه میباشند که از این افراد عدهای خواهند بود که متوجه ابتلای خود به سرطان
ریه نشده و در اثر تشخیص دیرهنگام و یا عدم تشخیص ،بدون طی مراحل درمانی ،فوت میکنند .در مقابل گروه دیگری که
سرطانشان تشخیص داده میشود ،هزینههایی را برای درمان متحمل میشوند که درصدی از آنها بعد از طی مراحل درمانی
بهبود یافته و درصدی نیز فوت میکنند.
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شکل  .5حلقه علی معلولی دو -حلقه سرطان ریه

در شرکل  2حلقه سریاسرتگذاری به مدل اضرافه شده است .سیاستگذاری در نظر گرفته شده بدین صورت است که با
توجه به آمار هزینههای بالای درمان برای افراد مبتلا ،و همچنین هزینههای دیگری که جامعه در اثر فقدان فرد متحمل میشود،
سریاستی مبتنی بر بکارگیری این هزینهها در بخش پیشگیری میتوان در نظر گرفت و به نوعی استفاده از هزینههای پیشبینی
نشده در بخش دیگری از حلقه نشان داده شده مد نظر است .درواقع بجای تمرکز بر درمان پس از واقعه و جبران آسیب ،بدنبال
ارائه راهکاری موثر برای پیشگیری خواهیم بود .درنهایت ،شبیهسازی و مدل ارائه شده چارچوبی را فراهم خواهد کرد تا بتوان با
بهرهگیری از آن ،سررریاسرررتگذاری را به سرررمتی پیش برد که بجای تحمیل هزینههای هنگفت در بخش درمان برای جامعه،
هزینههایی به مراتب کمتر در قسررمتهای دیگر جهت پیشررگیری در نظر گرفته شررود .هرچقدرهزینه در نظر گرفته و درواقع
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سرمایهگذاری صورت گرفته برای پیشگیری بیشتر باشد ،میتواند تاثیرات بیشتری را هم در جهت کاهش جمعیت افراد سیگاری
و به تبع آن کاهش هزینههای جانی و مالی داشته باشد.
در شرکل 2حلقههای تعادلی ) (B1و ) (B2به ترتیب مربوط به زاد و ولد و مرگ و میر جمعیت زیر  05سال و بالای 05
سررال اسررت .حلقه ) (B3ارتباط بین جمعیت بالای  05سررال و تعداد افراد سرریگاری یک جامعه و مرگ و میر ناشرری از عوامل
گرایش به سرریگار را نشرران میدهد .با افزایش تعداد افرادی که سرریگار اسررتعمال میکنند ،مرگ و میر افزایش یافته و جمعیت
بالای  05سرال جامعه کاهش خواهد یافت .حلقه ) (R1نشرانگر این موضروع اسرت که بخشی از افرادی که در گذشته دخانیات
اسرتعمال میکردند و ترک کردهاند ،بعد از مدتی ممکن اسرت دوباره به سریگار کشریدن روی آورده و جمعیت افراد سیگاری را
افزایش دهند .در این شررکل که مدل علی و معلولی کلی در آن مشررخص اسررت ،به عوامل مختلف مبثر بر روی آوردن افراد به
استعمال سیگار ،عوامل مبثر بر میزان اختصاص بودجه برای پیشگیری از استعمال دخانیات پرداخته شده و همچنین ت خیرهای
موجود در سریسرتم مشخص شدهاند .در این مدل فاکتورهایی از جمله سطح تحصیلات ،سوابق خانوادگی در مصرف دخانیات و
میزان افسردگی افراد و ...مجموعاً در قالب "تاثیر عوامل دیگر بر مصرف دخانیات"در نظر گرفته شدهاند .تحقیقات نشان میدهد
هرچه سرطح تحصریلات افراد بالا میرود ،احتمال روی آوردن آنها به استعمال سیگار نیز بطور معمول کمتر خواهد شد .اگر در
خانوادهای سرابقه اسرتعمال دخانیات وجود داشرته باشد ،فرزندان از ریسک بیشتری برای مصرف دخانیات در آینده برخوردارند.
قیمت سیگار نیز عامل تاثیرگذار دیگری است که ت ثیری معکوس بر استعمال آن دارد و مهمتر از همه میزان افسردگی افراد که
در این مدل تحت ت ثیر عوامل رفاهی از جمله میانگین درآمد ماهیانه و جمعیت شرهرنشرینی است ،ت ثیر چشمگیری در مصرف
دخانیات دارد .همانطور که اشراره شد جمع تاثیر این عوامل بصورت تابعی در مدل (به نام تاثیر دیگر عوامل بر مصرف دخانیات)
اعمال شرده اسرت .در این مدل همانگونه که پیشتر نیز گفته شرد سریاسرت ،سیاستی پیشگیرانه است .یعنی بودجهای را برای
مبارزه با مصررف دخانیات در نظر میگیریم .ت مین این بودجه بدین صرورت اسرت که درصردی از درآمدی که از فرو سیگار
حاصل میشود را میتوان برای مبارزه با مصرف زیان بار آن با توجه به بازخورد دریافتی از هزینههای جانی و مالی تحمیل شده
به جامعه ،سررمایه گذاری کرد(حلقه  .)R3لازم به رکر اسرت که در مدل حلقههای علی و معلولی ت خیرهایی مشراهده میشود
مانند ت ثیر سررمایهگذاری برای پیشرگیری از اسرتعمال سریگار که مشرخصراً فاصله زمانی معینی بین اعمال سیاست مربوطه و
تاثیرگذاری آن وجود دارد و همچنین ت ثیر مصرف سیگار بر مبتلا شدن به سرطان ریه که طبق آمار واقعی یک شکاف  31ساله
را باید برای آن در نظر گرفت .شرکاف موجود از زمانی که سررطان ریه شناسایی میشود تا زمانی که فرد درمان میشود در نظر
گرفته شرده اسرت .همچنین باید شکافی را بین سرطانهای ریه شناسایی نشده و یا درمان نشده با زمان فوت افراد مد نظر قرار
داد.
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 حلقه سیاست گذاری- حلقه علی معلولی سه.7 شکل

 نمودار جریان انباشت-3-3
 با گام های زمانی یک ساله0471  این مدل از سال.این قسرمت به بررسی نمودار جریان انباشت مدل پرداخته شده است
. نشانگر مدل جریان انباشت است7  شکل. شبیه سازی شده است2121 تا سال
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 نمودار جریان انباشت مساله.7 شکل

 نتایج شبیه سازی و کالیبراسیون مدل-3-4
.) انجام شده است که نتایج آن تشریح میشودvensim( در ادامه شبیهسازی و تحلیل مدل با استفاده از نرم افزار ونسیم
 مشرراهده8  همانطور که در شرکل شرماره.ابتدا به بررسری مدل جمعیت و مقایسره آن با دادههای واقعی پرداخته شرده اسرت
 لازم به رکر. بررسی شده است2020  میلیون نفر بوده تا سرال215  که در حدود0471  جمعیت کل آمریکا در سرال،میشرود
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اسرت که دادههای تاریخی جمعیت در سرالهای  2107الی  2020از طریق رگرسیون خطی برآورد و از آن جهت کالیبراسیون
مدل و بالا بردن دقت آن اسرتفاده شرده اسرت .فاصرله ایجاد شرده در بین منحنی شبیهسازی و منحنی واقعی حاصل از خطای
آماری موجود در دادهها میباشرد .از جمله این خطاها میتوان به تقریب زدن نرخ تبدیل افراد زیر  05سررال به بالای  05سال و
همچنین نرخ مرگ و میر افراد زیر  05سال اشاره نمود .منحنی آبی بر اساس دادههای تاریخی و منحنی قرمز نتایج شبیه سازی
را نشان میدهند.

شکل  .7نتایج واقعی و شبیه سازی جمعیت آمریکا در بین سال های  1777الی 2727

در شرکل شرماره  4به بررسری نتایج شبیه سازی جمعیت افراد سیگاری فعلی پرداخته شده است .همانطور که مشخص
اسرت رفتار مدل مطابق نمودار مرجع بوده و لذا رفتار مدل به لحا اعتبار منطقی به نظر میرسد .این رفتار را میتوان اینگونه
توجیه نمود که ابتدا جمعیت افراد سریگاری به صررورت کنترل نشردهای رشررد کردهاند (تا سرال  ،)0441سر س به دلیل اعمال
سریاستگذاریهای مختلف این رشد متوقف و روند کاهش تعداد افرادی که استعمال دخانیات دارند ،آغاز شده است .افرادی که
در آن سرال اسرتعمال سریگار داشرتهاند ،حدود  31سرال بعد مبتلا به سررطان ریه شدهاند لذا نمودار معین کننده مبتلایان به
سرطان ریه سی سال بعد به نقطه او خود رسیده است و به دلیل کاهش سیگاریها از  0441به بعد تعداد افرادی که مبتلا به
سرطان ریه شدهاند نیز بعد از آن دوره کاهش پیدا کرده است.
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شکل  .7نتیجه ی شبیه سازی برای سیگاری های فعلی

شرکل  01منحنی مربوط به تعداد مبتلایان به سررطان ریه که بیماری آنها تشرخیص داده شرده اسرت را بصورت سالانه
نمایش میدهد .همانطور که مشراهده میشرود با کاهش آمار تعداد افراد سریگاری در جامعه میزان مبتلایان تشخیص داده شده
رو به کاهش بوده است .همچنین مطابقت قابل قبولی بین ارقام نمودار با دادههای واقعی وجود دارد.

شکل  .4نتایج شبیه سازی تعداد مبتلایان جدید به سرطان ریه در سال
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 -3-5نتایج شبیه سازی در بستر سناریو
در ادامه به در نظر گرفتن سرناریوهای مختلف و تحلیل نتایج به دست آمده پرداخته میشود .در این مدل پنج سناریو را در
جهت بهبود مدل و کاهش جمعیت سرریگاری مورد بحف قرار میگیرند و تاثیر هر کدا از آن ها به صررورت تکی و توام بررسرری
خواهد شد .این سناریو ها عبارتند از:


بررسی و مقایسه تاثیر افزایش نسبت تخصیص بودجه کل به جلوگیری از سیگاری شدن افراد ،در مقابل تاثیر پرداخت
سوبسید پرداخت شده به بخش درمان سرطان ریه بر روی نرخ سیگاری شدن



بررسی تاثیر افزایش قیمت سیگار بر روی نرخ سیگاری شدن افراد



بررسری تاثیر توام افزایش قیمت سیگار و همچنین افزایش نسبت تخصیص بودجه کل به جلوگیری از سیگاری شدن
افراد ،در مقابل تاثیر پرداخت سوبسید پرداخت شده به بخش درمان سرطان بر روی نرخ سیگاری شدن افراد

 -3-5-1سناریو شماره یک :افزایش بودجه فرهنگسازی و پیشگیری از تمایل افراد به سیگاری شدن
با توجه به اینکه بودجه کل ثابت است بنابراین افزایش بودجه در جهت فرهنگسازی و پیشگیری از گرایش افراد به سیگاری
شردن به معنی کاهش بودجه برای پرداخت سروبسرید درمان میباشرد .در این سناریو سهم بودجه جهت جلوگیری از سیگاری
شردن از  71درصرد به  81درصرد میرسرد و بودجه سروبسرید درمان به  21درصرد کاهش مییابد .نتایج این سناریو مطابق با
شکل 00خواهد بود.

شکل  .5مقایسه تعداد افراد سیگاری در سناریو یک

همانطور که در شرکل مشراهده میشرود ،در کوتاه مدت تاثیر این سرناریو با شیب بیشتری نسبت به حالت اصلی افزایش
می یابد که ایده آل نیسرت ،اما در بلندمدت نیز با توجه به شریب بیشتر این حالت ،کاهش بیشتری را در گرایش افراد به سیگار
شراهد هسرتیم .لذا اسرتفاده از این سناریو می تواند باعف بهبود روند کاهش گرایش افراد به سیگار شود و یک سناریو تاثیرگذار
محسروب میگردد .همچنین در ادامه برای بررسری صحت این سناریو در جهت معکوس نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است یعنی
سرهم بودجه جهت جلوگیری از سریگاری شردن از  71درصرد به  51درصرد میرسرد و بودجه پرداخت سروبسید درمانی برای
بیماران سررطانی  51درصرد بودجه کل خواهد بود .مشاهده می گردد چه در فاز افزایشی و چه در فاز کاهشی شیب کمتری را
نسربت به سرناریوی شرماره یک و همچنین حالت اصرلی مدلسرازی شده ،دارا میباشد .لذا میتوان نتیجه گرفت که اعمال این
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سرناریو در کوتاه مدت می تواند نتایج مطلوبی را با توجه به کاهش شریب نمودار در فاز افزایشری ،داشررته باشد .اما در بلندمدت
نتایج حاصررل مطلوب نبوده و کاهش تمایل افراد به مصرررف دخانیات با نرخ کمتری کاهش خواهد یافت که مطلوب نیسررت( .به
دلیل افزایش نیافتن بی مورد مقاله نمودار ا و نتایج این بررسی در پیوست یک آمده است).
 -3-5-2سناریو دو :افزایش قیمت سیگار
در این سررناریو به بررسرری افزایش قیمت سرریگار ( 01دلار) بر روی نرخ سرریگاری شرردن افراد(تعداد افرادی که دخانیات
اسررتعمال میکنند) و تعداد مبتلایان به سرررطان ریه پرداخته شررده اسررت و نتایج حاصررل با حالت اصررلی در نظر گرفته شررده
(میانگین قیمت  5950دلار) مقایسه میشود.

شکل  .7مقایسه تعداد افراد سیگاری در سناریو دو

در شکل  02نتایج حاصل از اعمال سناریو دو مبنی بر افزایش قیمت سیگار نشان داده شده است .با توجه به نتایج حاصل از
شربیه سرازی این سناریو ،افزایش قیمت سیگار در کوتاه مدت باعف کاهش شدید گرایش افراد به استعمال سیگار شده است .در
ادامه تاثیر این سرناریو کاهش یافته و گرایش به سریگار در طی سرالهای بعدی افزایش یافته است .درواقع در میانمدت اعمال
سناریو شماره دو تطابق قابل توجهی را با حالت پیش فرض مدل دارد .دربلندمدت نیز اعمال این سناریو مطلوب به نظر میرسد
زیرا تعداد افرادی که سیگار استعمال میکنند ،کاهش قابل توجهی را نسبت به حالت پیشفرض مدل داشته است.
 3-5-3سناریو سه :افزایش توام قیمت سیگار و بودجه فرهنگسازی و پیشگیری از تمایل افراد به سیگاری
شدن
در این سرناریو به بررسری تاثیر کاهش قیمت سیگار ( 01دلار) در مقایسه با حالت پیشفرض (میانگین قیمت  5955دلار) و
همچنین افزایش سرهم بودجه جهت جلوگیری از سریگاری شردن از  71درصرد به  81درصد بر روی نرخ سیگاری شدن افراد
(تعداد افرادی که دخانیات اسرتعمال میکنند) و تعداد مبتلایان به سرطان ریه پرداخته شده است و نتایج حاصل با حالت اصلی
در نظر گرفته شده است .نتایج این سناریو مطابق با شکل 03خواهد بود.
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شکل  .7مقایسه تعداد افراد سیگاری در سناریو سه

در شرکل  03نتایج حاصرل از شربیهسازی اعمال سناریو سه در مقایسه با حالت پیشفرض مشاهده میشود .با توجه به این
سرناریو مشراهده می شرود که چه در کوتاه مدت و چه بلند مدت این سناریو بسیار اثر بخش خواهد بود و نسبت به حالت پایه
سبب کاهش چشم گیر تعداد افراد سیگاری می شود .در واقع در این سناریو با افزایش قیمت سیگار باعف کاهش تعداد سیگاری
ها در کوتاه مدت میشود ولی همان طور که مشاهده میشود پس از مدتی این اثر خنثی می شود (در پیوست دو توضیح داده شده
اسرت) ولی با اختصراص درامد ناشی از افزایش قیمت سیگار در بخش پیشگیری از سیگاری شدن مشاهده می شود که در سال
 2118تعداد افراد مبتلا به سرریگار با شرریب چشررمگیری نسرربت به حالت عادی شررروع به کاهش می کنند که نتایج آن بسرریار
مطلوب می باشد.
 -3-7پیشنهاد سیاست
با توجه به نتایج حاصرل از شربیهسرازی اعمال سناریوهای مختلف در بخش قبلی ،میتوان سیاستهایی را در جهت کاهش
گرایش افراد به استعمال دخانیات در جامعه و به تبع آن کاهش نرخ مرگ و میر بر اثر سرطان ریه و سایر عوارض در نظر گرفت.
همانطور که اشراره شرد ،با اعمال سرناریوهای شرماره  0و  2و  3نتایج مطلوبی در راسرتای نیل به این هدف در شربیهسازیها
حاصل شد.
در بلندمدت یکی از سرریاسررتهای تاثیرگذار میتواند افزایش میزان سررهم بودجه و سرررمایهگذاری در بخش فرهنگسررازی و
پیشررگیری از گرایش جامعه به سرریگار نسرربت به سرررمایهگذاری برای پرداخت سرروبسررید برای درمان مبتلایان به سرررطان ریه
میباشرد که تاثیرات مطلوبی را در جهت کاهش هزینهها و آسیبهای ناشی از استعمال دخانیات طبق نتایج شبیهسازی خواهد
داشررت .همچنین یکی دیگر از سرریاسررتهایی که اعمال آن تاثیرات مطلوبی را چه در کوتاهمدت و چه در بلندمدت نشرران داد،
افزایش قیمت سریگار میباشرد .لذا بهترین حالت استفاده از سناریو سه می باشد که میتواند سیاست قابل قبولی را در راستای
کنترل آسیبهای مصرف دخانیات چه در سیاستگذاری بلندمدت و چه در کوتاه مدت حاصل کند.

 -4نتیجهگیری
در این تحقیق هدف بررسی عامل مصرف دخانیات در ابتلا به سرطان ریه و مرگ و میر ناشی از آن و پیشنهاد سیاستی
کلان برای کنترل آسیبهای این موضوع بود .در ابتدا با تعریف مرز مساله و مشخص کردن متغیرهای مختلف مدلی برای
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- نمودار زیرسیستمها و همچنین نمودار حالت، فرآیند مدلسازی نمودارهای علی و معلولی.شبیهسازی مساله مورد نظر ارائه شد
، در ادامه پس از در نظر گرفتن روابط و تصحیح و بهبود مدل بر اساس رفتار نمودار مرجع و اعتبارسنجی.جریان را شامل می شد
.سناریوهایی جهت آزمون تاثیر سیاستهای مختلف مورد بررسی قرار داده شد
با توجه به مدل دینامیکی برآورد شده مشاهده شد که چنانچه دولت در جهت کاهش تمایل افراد به مصرف دخانیات در
 در بلند مدت نتیجه بهتری نسبت به سرمایهگذاری مستقیم در بخش سلامت و در واقع افزایش سوبسید،جامعه سرمایهگذاری کند
 همچنین باید به این نکته توجه کرد که استعمال دخانیات علاوه بر اینکه نقش مستقیمی در.ناشی از سرطان حاصل خواهد شد
ابتلا به سرطان ریه دارد یکی از فاکتور های تاثیرگذار در ابتلا به سایر بیماریها بوده و عوارض و هزینههای جانبی مختلفی را
. لذا با سرمایهگذاری در این بخش میتوان در جهت سلامت جامعه قدمهای مهمی را برداشت.تحمیل میکند
از دیگر نتایج مدلسازی انجام شده میتوان به این موضوع اشاره کرد که افزایش قیمت سیگار نقش به سزایی در کاهش
گرایش افراد به استعمال سیگار نخواهد داشت در واقع نرخ روی آوردن به استعمال سیگار پس از دوره کوتاه مدتی از روند
 دوباره به همان روند سابق خود باز خواهد گشت و تنها زمانی افزایش قیمت سیگار مورد قبول است که درآمد ناشی از،کاهشی
.آن در بخش جلوگیری از سیگاری شدن افراد هزینه شود
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چکیده
صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از مهمترین بخشهای صنایع پایین دستی نفت و گاز ،نقش غیرقابل انکاری در تکمیل
زنجیره ارزش این منابع ،ایفا میکند .ایران کشوری با ذخایر عظیم نفت و گاز بوده که تاکنون با توجه به این منابع ،صنعت
پتروشیمی در کشور آنچنان که باید ،به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است .بر این اساس ،این تحقیق در گام اول ،با
استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمها به مدلسازی دینامیک شکلگیری بودجه توسعه ظرفیت پرداخته است .در گام
بعدی ساختارهای تخصیص بودجه بین مجتمعهای تولیدی پتروشیمی با قابلیت تولید محصولات مختلف ،مدلسازی شدهاند و
موارد مهم دیگری نیز از قبیل میزان ظرفیت تولید ،میزان تولید ،درآمدهای حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات
پتروشیمی  ،مدلسازی شده است .بر اساس نتایج مدلسازی در حالت پایه ،صنعت پتروشیمی در سال  4141شمسی (0402
میلادی) دارای ظرفیت تولید بالغ بر  441میلیون تن انواع فرآوردههای پتروشیمی شامل  4400میلیون تن متانول0402 ،
میلیون تن آمونیاک و اوره 44 ،میلیون تن اتیلن و پروپیلن 000 ،میلیون تن پلی پروپیلن و  2.02میلیون تن سایر محصولات
خواهد بود که به میزان محسوسی کمتر از هدفگذاری انجام شده در سند چشم انداز  4141کشور ،خواهد بود .همچنین
درآمد ناشی از فروش داخلی و صادرات محصولات پتروشیمی در سال  0402میلادی حدود  04میلیارد دلار (به قیمت دلار
سال  )0444در سال خواهد رسید .بر طبق سیاست سوم که مؤثرترین سیاست پیشنهادی این تحقیق معرفی شده است ،از
یکسو میبایست افزایش سهم پتروشیمی از بودجههای توسعه صنعت نفت و گاز و صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار
گیرد و از سوی دیگر تخصیص سرمایه مورد نظر به منظور تولید سبد محصولات با ارزش بیشتر نسبت به وضع کنونی ،انجام
گیرد تا در نهایت با توسعه و پیشرفت صنعت پتروشیمی ،کشور را برای همیشه ،از بند خام فروشی رها کرد.
واژههای كلیدی :صنعت پتروشیمی ،سرمایهگذاری ،پویایی شناسی سیستمها ،سیاستگذاری ،ایران

 4و * نویسنده مسئول :کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی ،دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها ،دانشگاه تهران
 0مدیر عامل ،مؤسسه آموزشی -پژوهشی سیستمهای مدیریتی الگو محور سمام
 0استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها ،دانشگاه تهران
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 -1مقدمه
ایجاد صنعت پتروشیمی در ایران قدمتی حدودا  24ساله دارد و به  4004هجری شمسی باز میگردد .این صنعت از زمان
پیدایش خود در کشور ،مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است و به رغم تحریمهای گاه و بیگاه صنعت نفت و گاز در
سالهای پس از انقلاب اسلامی ،از پیشرفت قابل توجهی برخوردار بوده است .فراهم کردن بسترهای لازم برای سرمایهگذاری
بخش خصوصی ،کاهش وابستگی به دولت ،گسترش و توسعه دانشبنیان ،تأمین خوراک صنعت پتروشیمی از طریق یکپارچگی
با صنعت نفت و بسیاری موارد دیگر از دستاوردهای تلاشگران این صنعت ،در دهههای اخیر است ] .[1صنایع پایین دستی و به
خصوص صنعت پتروشیمی مزایای فراوانی دارد که در صورت توسعه آن ،این صنعت تبدیل به یکی از چرخ دندههای اصلی
موتور محرکه رشد اقتصادی خواهد شد .از جمله این مزایا میتوان به مواردی همچون سرمایهبری کمتر ،اشتغالزایی بیشتر،
ارزش افزوده بیشتر ،تنوع بیشتر محصولات تولیدی و صادراتی و مخاطرات کمتر نسبت به صنایع بالادستی اشاره کرد .اما نسبت
رشد این دسته از صنایع ،نسبت به بخش صنایع بالادستی نفت و گاز بسیار کم و غیر قابل مقایسه بوده است ].[1
سرمایهگذاری به عنوان یکی از مهمترین عوامل نیل به توسعه در تمامی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی شناخته
می شود و در صورت جذب سرمایه لازم و اختصاص بهینه آن در بخشهای مختلف ،راه رسیدن به توسعه پایدار هموار خواهد
شد ] .[2این نکته در صنعت پتروشیمی ،از آنجا اهمیت دوچندانی پیدا میکند که بر طبق سیاستهای کلی اصل  11قانون
اساسی ] ، [3صنعت پتروشیمی تا حد قابل توجهی به بخش خصوصی واگذار شده و دولت بر طبق قانون ،حق ورود مستقیم به
حوزه سرمایهگذاری و احداث مجتمعهای پتروشیمی را ندارد بلکه میبایست با اجرای سیاستهای مناسب و ایجاد
زیرساختهای لازم ،شرایط حضور و جذب سرمایه بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی را مهیا کند.
ایران یکی از کشورهایی است که با برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز ،از منابع انرژی طبیعی ارزشمند و استراتژیک
بهره میبرد و با در اختیار داشتن حدود  42700میلیارد بشکه ذخایر نفت اثبات شده ( %44از کل ذخایر اثبات شده نفت خام
جهان) و همچنین  0000تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی ( %47از کل ذخایر اثبات شده گاز طبیعی جهان) در مجموع از
لحاظ مجموع ذخایر هیدروکربوری در جایگاه نخست جهان قرار گرفته است .[4] .بهرهمندی از این میزان ذخایر طبیعی انرژی
علاوه بر مزایای بی شمار و فراهم نمودن امکان رشد با سرعت بیشتر ،باعث وابستگی اقتصاد کشور به این منابع شده و در طی
سال های طولانی ،با توجه به ضعف ساختاری بازارهای سرمایه و همچنین عدم پیشرفت صنایع پایین دستی ،اقتصاد کشور
نتوانسته است استقلال خود را از این منابع به دست آورد ] .[5خام فروشی و عدم استفاده از درآمدهای ناشی از صنعت نفت و
گاز در جهت توسعه ،از جمله مشکلاتی بوده است که برای سالهای طولانی گریبانگیر دولتها بوده و تاکنون به رفع اساسی
مشکل خام فروشی منابع نفت و گاز کشور پرداخته نشده است .توسعه صنایع پایین دستی به عنوان یکی از راه حلهای معضل
خام فروشی ،علیرغم حصول پیشرفت های قابل توجه ،همچنان در مسیر توسعه دراز مدت ،قرار نگرفته است و نواقص فروانی بر
سر راه توسعه این صنعت وجود دارد ].[6
توسعه صنعت پتروشیمی می بایست علاوه بر برآورده کردن اهداف کمی تعیین شده برای ظرفیت تولید محصولات
پتر وشیمی ،ارزش تولیدات را نیز تحت تأثیر قرار دهد تا پیشرفت و توسعه دراز مدت در تمامی بخشهای این صنعت مهم ،قابل
دسترس باشد .میزان سهم محصولات اساسی صنعت پتروشیمی نسبت به ظرفیت کل و درآمد کل در شکل  4نمایش داده شده
است.
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شکل  .1سهم هریک از عمده محصولات در ظرفیت تولید و درآمد صنعت پتروشیمی ][7

مسئله ای که لزوم انجام این تحقیق را امری ضروری مینماید شامل دو بعد خواهد بود :اول اینکه به لحاظ کمی و
همینطور ارزش افزوده محصولات تولیدی ،اختلاف معناداری به رغم داشتن منابع عظیم نفت و گاز میان توسعه پایدار صنعت
پتروشیمی و سطح فعلی وجود دارد .اختلاف بین هدفگذاری انجام شده برای ظرفیت تولید در برنامه ششم توسعه با وضعیت
ظرفیت تولید فعلی در شکل  0مشخص شده است.

برنامه ششم توسعه

شکل  .2اختلاف ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی با هدف گذاری برنامه ششم توسعه ][7

دوم آنکه سرمایهگذاری ،علاوه بر نیاز به تأ مین به میزان مورد نظر ،فارغ از آنکه هر مقدار باشد باید به نحوی بهینه در
جهت توسعه ظرفیت مجتمع های پتروشیمی به منظور تولید سبد محصولات با ارزش به کار گرفته شود تا بیشترین عایدی و
سود نصیب کشور شده و توسعه دراز مدت ،به وقوع بپیوندد .با توجه به شکل  ،4آشکار است که توسعه برخی محصولات ،درآمد
را به میزان محسوسی افزایش نخواهد داد.
دراین تحقیق با مدلسازی سرمایهگذاری به عنوان یکی از مهمترین عوامل رشد صنعت پتروشیمی ،پیش بینی از آینده
این صنعت در ایران صورت گرفته است و ساختارهای تخصیص بودجه این صنعت به منظور بررسی پیشرفت و رشد تولید
فرآوردههای با ارزش افزوده بیشتر ،مورد بررسی قرار گرفته اند.
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جنبه نوآوری این تحقیق ،بررسی صنعت پتروشیمی به عنوان یک بخش پایین دستی و تعیین فاکتورهای مؤثر بر رونق
و بهبود آن با استفاده از ابزارهای تحلیل سیستم و آینده پژوهی خواهد بود .اکثر مطالعات پیشین در کشور صنایع بالادستی
نفت و گاز را مورد بررسی قرار داده اند و به ندرت مطالعاتی در زمینه توسعه صنایع پایین دستی ،صورت گرفته است که بیشتر
این موارد محدود به بررسی موارد فنی بوده است .بررسی صنعت پتروشیمی با استفاده از ابزار تحلیل سیستم در چارچوب ارائه
تصویری جامع از کل سیستم و نحوه تخصیص بهبودیافته جریان سرمایه به منظور افزایش منافع اقتصادی در صنعت
پتروشیمی ،مسئلهای است که تا کنون در هیچ یک از مطالعات گذشته ،مشاهده نشده است.
این تحقیق با ایجاد درکی مناسب برای محققان حوزه انرژی می تواند در پیشرفت و گسترش مطالعات این حوزه ،مؤثر
واقع شود .مدیران و کارشناسان فعال در صنعت پتروشیمی میتوانند با تکبه بر آینده نگریهای ارائه شده ،به تدوین برنامه
مناسب برای آینده صنعت پتروشیمی بپردازند.
ساختار این مقاله به این شرح است که در بخش دوم ،مرور مطالعات گذشته صورت میگیرد ،بخش سوم شامل بررسی
روش تحقیق خواهد بود و در بخش چهارم ،مدل توسعه داده شده شامل مدل کیفی و مدل ریاضی ،نتایج شبیهسازی سیاستها
و سایر یافتههای این تحقیق ارائه میشوند .نهایتا در بخش پنجم ،نتیجهگیری حاصل از انجام تحقیق ارائه میشود.

 -2مرور ادبیات
مطالعاتی وجود دارند که از رویکرد سیستمی در حوزههای مختلف سیستمهای اقتصادی و اجتماعی استفاده کردهاند کهه
از میان این تحقیقها ،تعدادی این رویکرد را در حل مسائل مربوط به حوزههای مرتبط با صنعت نفت و گاز ،مورد استفاده قهرار
دادند .در تحقیقی که توسط چادوری و ساهو [8] 1انجام شد ،عوامل مؤثر بر اکتشاف و استخراج نفت و گاز طبیعهی بهه وسهیله
رویکرد سیستمی در هند مورد بررسی قرار گرفتند و مدل سیستم دینامیک صنایع بالادستی نفت و گاز در این کشور ارائه شهد.
مطالعه رفتار دینامیک صنعت گاز طبیعی در پژوهش دیگری به وسیله رویکرد پویهایی شناسهی سیسهتمها مهورد بررسهی قهرار
گرفت و به وسیله سناریوهای برگرفته از این مدل ،سیاست های بلند مدت انرژی مورد بحهث قهرار گرفهت و تهدوین شهد ].[9
حسینی و همکاران [10] 2در مطالعه خود ،نقطه پیک تولید نفت خام در ایران را بررسی کردند .در این مطالعهه بها اسهتفاده از
رویکرد پویایی شناسی سیستمها ،عوامل مؤثر بر تعیین نقطه پیک تولید تعیین و میزان تأثیر گهذاری ههر یهک مشهخص شهد.
تولید و توسعه نفت غیر متعارف در آینده مطالعه دیگری بوده است که توسط حسهینی و شهکوری [10] 3انجهام شهد .در ایهن
مطالعه آینده بازار نفت اعم از متعارف و غیر متعارف تحت سناریوهای قیمتهای متفاوت نفهت و بها اسهتفاده از مهدل سیسهتم
دینامیکی بررسی شد .حسینی و همکاران [12] 4در مطالعه دیگر خود در حوزه بازار نفت با استفاده از رویکهرد سیسهتمی ،بهه
ارائه یک مدل مفهومی از پویاییهای قیمت نفت پرداختهاند .در این مطالعه اثر عوامل مختلف بر قیمت نفت با مرور ادبیاتی کهه
صورت گرفته است ،مشخص شده است و با استفاده از ابزارهای رویکرد سیستمی همچون نمودارهای علی و معلولی ،نحوه تأثیر
این عوامل مشخص شده است .در نهایت مدلی توسط این تحقیق ارائه شده است که می تواند برای فعالهان حهوزه بهازار نفهت و
سیاست گذاران مورد استفاده قرار گیرد.

Chowdhury, S. and K. C. Sahu

1

Hosseini, Shakouri Ganjavi., Kiani., Mohammadi Pour & Ghanbari

2

Hosseini & Shakouri Ganjavi

3

Hosseini., Shakouri Ganjavi & Peighami

4
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عمده تحقیقاتی که صنعت پتروشیمی را مورد بررسی قرار داده اند ،به صورت تک بعدی و نه به عنوان یک سیستم جامع
یکپارچه صورت گرفته و بیشتر بر اساس یک یا چند متغیر مواردی همچون بهبود فناوری تولید ،کاهش آلودگی ناشی از تولید
و مسائل زیست محیطی ،کاهش ضایعات و دیگر موارد از این دست را مورد بررسی قرار دادند .بررسی مسئله تأخیر در
پروژه های صنعت پتروشیمی که از مهمترین عوامل عدم پیشرفت صنعت پتروشیمی در ایران است با استفاده از رویکرد
سیستمی در مطالعهای مدل شده است و با استفاده از این مدل ،راه حلهای مناسبی جهت کاهش این تأخیرها ارائه شده است
] .[13ارزیابی عملکرد مالی و همچنین انتشار آلایندهها از جمله بررسیهای دیگری بوده است که در صنعت پتروشیمی ایران
صورت گرفته است و راهکارهایی جهت بهبود وضعیت این بخشها ،ارائه شده است مانند محمدی و همکاران [14] 1که
پتانسیل بهبود وضع بازده انرژی و کاهش انتشار آلاینده ها را در صنعت پتروشیمی ایران بررسی کرده اند .شاوردی و

حشمتی2

] [15در مطالعه دیگری در این حوزه ،هفت شرکت بزرگ و فعال در صنعت پتروشیمی ایران را به لحاظ مالی و با استفاده متد
تصمیمگیری چند معیاره مورد ارزیابی قرار دادهاند و یا مدیری و همکاران [16] 3که صنعت پتروشیمی ایران از جهت انتشار
آلایندهها مورد مطالعه قرار داده است و بحث های مربوط به پایداری را دنبال کرده است .ولی زاده و همکاران [17] 4در تحقیق
خود به بررسی رابطه قیمت انرژ ی و بازده مصرف انرژی در صنعت پتروشیمی ایران با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی
پرداختهاند بدین ترتیب که در ابتدا با استفاده از تابع تولید کاب داگلاس به اندازهگیری میانگین بازده مصرف انرژی در صنعت
پتروشیمی پرداخته و سپس با استفاده از روش  ، 5ARDLاثر متغیرهای مستقل بر وابسته ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته
است .در انتها برا اساس یافته های این تحقیق مشخص شده است که قیمت انرژی اثر قابل ملاحظهای بر بازده مصرف انرژی در
صنعت پتروشیمی ایران دارد.
بخش دیگری از مطالعات نیز به بررسی توسعه صنعت پتروشیمی در نقاط مختلف دنیا با استفاده از رویکردهای مختلف
پرداخته اند .از جمله این مطالعات ،بررسی توسعه صنعت پتروشیمی و در نهایت توسعه صنایع نفت و گاز در نروژ از طریق
توسعه یک مدل یکپارچه بر مبنای فاکتورهای اقتصادی بوده است ] .[18این مدل مشخص کرده است که منابع نفت خام و
گاز طبیعی به منظور نیل به توسعه چگونه باید مورد استفاده قرار گیرند و برای تولید چه محصولاتی در زمان حال و آینده
استفاده شوند .گورکان و کارتال [19] 6در مطالعه خود توسعه صنعت پتروشیمی در ترکیه را مورد بررسی قرار دادند .یک مدل
برنامهریزی خطی با هدف کمینه کردن هزینه تولید محصولات پتروشیمی و با در نظر گرفتن روابط بین تقاضای خوراک ها و
مواد واسط شیمیایی با تولید محصولات ،در این تحقیق توسعه داده شد و تحت شرایط مختلف حل شد تا در نهایت ساختار
بهینه صنعت پتروشیمی ارائه شود .بررسی کاهش تولید آلایندهها و تقاضای انرژی در مجتمعهای پتروشیمی مالزی در مطالعه
دیگری بررسی شده است .در این پژوهش 44 ،اقدام کلیدی به منظور کاهش انتشار آلایندهها ارائه شده است و با استفاده از
تکنیکهای سناریو نگاری ،مشخص شده است که تا سال  0404با انجام این اقدامات ،انتشار آلایندهها تا  24درصد کاهش یابد
].[20
به عنوان نتیجهگیری از مرور مطالعات گذشته میتوان بیان کرد که بیشتر مطالعات صورت گرفته تا کنون به بررسی
صنایع بالادستی نفت و گاز پرداخته و اکثر تحقیقاتی که صنعت پتروشیمی را مورد بررسی قرار دادند ،بیشتر از دیدگاه مسائل
فنی و عموما بررسی یک یا دو متغیر ر ا مد نظر قرار داده اند .صنایع پایین دستی و به خصوص صنعت پتروشیمی تا کنون به
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عنوان یک سیستم جامع و با دیدگاه مدیریتی و سیاست پردازی کمتر مورد بررسی قرار گرفته و تحقیق جامعی در این زمینه
تا کنون در کشور صورت نگرفته است .این تحقیق با استفاده از رویکرد سیستمی ،به بررسی جامع صنعت پتروشیمی در ایران
می پردازد تا با استفاده از آن ،بتوان با برنامه ریزی جامع و به کارگیری سیاستهای مناسب ،در دستیابی به توسعه صنایع
پایین دستی و کاهش خام فروشی منابع با ارزشمند نفت و گاز کشور کمک کرد.

 -3روش تحقیق
با توجه به وجود پیچیدگی های فراوان در ساختار صنایع پایین دستی نفت و گاز و به خصوص صنعت پتروشیمی و نظر
به اینکه مساله شرح داده شده در یک افق بلند مدت ،رخ داده است و عوامل متعدد سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فناورانه و
غیره بر آن اثر گذار بودهاند ،نیاز به ابزاری است که ضمن توانایی تحلیل پیچیدگیها ،بتواند ساختار فوق را تا سطح قابل قبولی
از جزئیات ،مدل سازی کند و روابط غیر خطی و بازخوردهای بین متغیرها را در بر گیرد تا با استفاده از مدل ساخته شده،
راهکارهای مؤثری را طراحی کرده و در اختیار ذینفعان مختلف و سیاست گذاران قرار دهد .بدین منظور ،در این تحقیق از
رویکرد پویایی شناسی سیستمها استفاده شده است زیرا که تمام ویژگیهای فوق را دارا بوده و رویکردی است که برای بررسی،
تحلیل و پیش بینی رفتار سیستمهای پیچیده استفاده میشود.
بر طبق اصول استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمها ] ،[21گام های اجرایی این تحقیق مطابق زیر به اجرا
درآمدند.
در قدم اول ،مسأله به صورت دقیق ،تشریح میشود که این مهم در قسمت پیشین انجام گرفت .در قدم بعدی ،با استفاده
از نظرات خبرگان و مرور ادبیات موضوع ،عوامل مؤثر شناسایی میشوند و فرضیه پویای مسئله بیان میشود .نمودارهای علی و
معلولی در قدم سوم ترسیم میشوند و در قدم بعدی ،مدل کمی شامل نمودار انباشت-جریان ارائه میشود و با استفاده از روابط
ریاضی و جمعآوری دادهها از منابع مختلف ] ،[23],[22],[7شبیهسازی صورت میگیرد .در بخش بعدی اعتبارسنجی مدل
صورت گرفته و رفتار شبیه سازی شده با دادههای واقعی مقایسه میشوند .در گام آخر ،سه دسته سیاستهای پیشنهادی به
منظور افزایش منافع اقتصادی ،ارائه میشوند.
دامنه تحقیق از منظر زمانی برای شبیه سازی و تجزیه و تحلیل سناریوهای مختلف ،از سال  0444تا  0402میلادی و
همچنین برای اعتبارسنجی مدل ،از سال  0444تا  0442میلادی در نظر گرفته شده است .گامهای شبیه سازی مدل سالانه و
تمامی متغیرهای مالی مانند قیمتها و هزینهها با انتخاب سال  0444به عنوان سال پایه ،تورم زدایی شده اند.

 -4مدل ،یافتهها و سیاست های پیشنهادی
دلایل بسیاری برای عدم پیشرفت صنعت پتروشیمی و عدم بروز رشد لازم این صنعت در ایران وجود دارند اما دلیل اصلی
بروز این مساله که به عنوان فرضیه پویا در این تحقیق بیان میشود این است که با توجه با این نکته که سرمایهگذاری
می بایست به حد کافی برای رسیدن به توسعه در هر سیستمی صورت گیرد ،سرمایه گذاری لازم برای افزایش ظرفیت ،ورود
تکنولوژی و سایر عوامل لازم به حد کافی در صنعت پتروشیمی ایران صورت نگرفته است .بر طبق اصل  11قانون اساسی و
سیاست واگذاری صنعت پتروشیمی به بخش خصوصی ،دولت حق ورود مستقیم برای سرمایهگذاری به منظور افزایش ظرفیت
را در سالهای اخیر نداشته است و صنعت پتروشیمی به میزان قابل توجهی ،به بخش خصوصی واگذار شده است ].[24
بنابراین حجم سرمایه لازم می بایست به وسیله بخش خصوصی و یا از طریق سرمایه گذاری خارجی تأمین شود که با توجه به
سیاستهای نامناسبی که در سالهای اخیر اجرایی شدهاند ،سرمایهگذاری کافی صورت نگرفته است .در ادامه ،سرمایهای که
تحت عنوان بودجه توسعه ظرفیت ،جذب صنعت پتروشیمی میشود ،میبایست علاوه بر افزایش ظرفیت تولید ،تکمیل زنجیره

762

SYSTEMDYNAMIC02_046

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109

ارزش را نیز در بر داشته باشد .اما بررسی بهبود شرایط تخصیص جریان سرمایگذاری به منظور افزایش ظرفیت ،تا کنون به
شکل مطلوبی صورت نگرفته است که منجر به در نظر گرفتن سود کوتاه مدت به جای سود بلند مدت و پایدار حاصل از تکمیل
زنجیره ارزش برای سرمایه گذاران شده است.
به منظور تکمیل مدل و تخصیص بهبود یافته بودجه توسعه ظرفیت برای تولید محصولات با ارزش بالا ،که سیاست اصلی
پیشنهادی در این تحقیق است ،لازم است تا در حد کفایت ،بین محصولات مختلف ،تفکیک صورت گیرد .تفکیک صورت گرفته
در این تحقیق بدین شکل صورت گرفته است:
 متانول

 آمونیاک و اوره
 اتیلن و پروپیلن
 پلیپروپیلن

 سایر محصولات
 -4-1مدل كیفی
درآمد حاصل از فروش گاز طبیعی از دو طریق حاصل میشود .فروش داخلی که بر اساس قیمتهای مصوب داخلی شکل
میگیرد و فروش خارجی که با توجه به قیمتهای جهانی ،صورت میگیرد .با توسعه ظرفیت صنعت پتروشیمی ،تقاضای
داخلی گاز طبیعی به منظور تأمین خوراک صنعت پتروشیمی ،افزایش پیدا میکند که این منجر به افزایش فروش داخلی و
کاهش صادرات گاز طبیعی می شود .با افزایش درآمد صنعت گاز ،درآمد کل صنعت نفت و گاز افزایش پیدا خواهد کرد که در
ادامه ،افزایش بودجه توسعه این صنعت در بخشهای مختلف ،به وقوع خواهد پیوست .شکل  0شامل حلقه افزایشی توسعه
درآمد و تولید گا ز طبیعی و حلقه تعادلی تأثیر افزایش ظرفیت پتروشیمی بر صادرات گاز طبیعی است.
قیمت جهانی گاز طبیعی

قیمت داخلی گاز طبیعی +
سایر مصارف داخلی گاز طبیعی

+

غیر از پتروشیمی
+
+
فروش داخلی گاز طبیعی

صادرات گاز طبیعی
+

+

+

+
درآمد صنعت گاز
+
درآمد کل صنعت نفت و
گاز
+

تقاضای داخلی گاز طبیعی به

تولید گاز طبیعی

وسیله پتروشیمی

+

+

بودجه توسعه صنعت
گاز

+
منابع مالی صندوق توسعه
ملی

تولید صنعت پتروشیمی
+

+

ظرفیت تولید صنعت
پتروشیمی

سرمایه گذاری بخش خصوصی در
+

صنعت پتروشیمی

شکل  .3حلقه افزایشی توسعه درآمد و تولید گاز طبیعی و
حلقه تعادلی تأثیر افزایش ظرفیت پتروشیمی بر صادرات گاز طبیعی ][25
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درآمدهای سالیانه صنعت نفت و گاز بر طبق قانون بودجه به سه بخش خرانه کشور ،صندوق توسعه ملی و صنعت نفت و
گاز کشور واریز میشود .سهم صنعت نفت و گاز شامل صرف هزینههای استخراج و تولید محصولات ،هزینههای سرمایهای
(صنایع بالادستی و پایین دستی نفت و گاز) ،هزینههای جاری این صنعت و هزینه واردات میشود .همچنین صندوق توسعه
ملی با ارائه تسهیلات و وام به بخش خصوصی موجب توسعه ظرفیت صنایع پالایشگاهی و صنعت پتروشیمی در کشور میشود.
چگونگی تخصیص درآمد صنعت نفت و گاز بین بخشهای مختلف ،در قالب نمودار علی معلولی در شکل  1ارائه شده است.

تولید نفت و گاز

میزان تولید صنعت
پتروشیم ی
+

ظرفیت تولید صنعت
پتروشیمی
+

+
منابع مالی صندوق
توسعه ملی

+
سهم پایین دستی از تسهی ت
صندوق توسعه ملی

ظرفیت تولید صنا یع
ا یشگاه ی

ظرفیت تولید نفت و
گاز

+
+
+
درآمد کل صنعت نفت و
گاز

+

+

+
بودجه توسعه صنعت نفت
و گاز

بودجه توسعه صنایع
+
پا یشگاهی
+
-

+

 +بودجه توسعه با دستی

+
بودجه توسعه پایین
دستی
-

سهم صنعت پتروشمی از
تسهی ت صندوق توسعه ملی

+
+
بودجه توسعه صنعت
+
پتروشیمی

سهم با دستی از بودجه توسعه
صنعت نفت و گاز

شکل  .4نحوه تخصیص سهم درآمدی صنعت نفت و گاز بین بخشهای مختلف ][25

با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،افزایش در درآمدهای صنعت نفت و گاز موجب افزایش ذخایر مالی صندوق توسعه ملی
می شود .در ادامه صندوق توسعه ملی با ارائه تسهیلات بیشتر موجب افزایش سرمایهگذاری در صنایع پایین دستی شامل صنعت
پتروشیمی و پالایشگاه می شود و بنابراین با افزایش بودجه توسعه با تأخیر مشخصی ،ظرفیت تولید افزایش پیدا میکند .با
افزایش ظرفیت تولید ،میزان تولید و در ادامه فروش محصولات افزایش پیدا میکنند که در نهایت درآمد نیز افزایش پیدا
میکند .این حلقه در بخش بودجه توسعه ظرفیت در صنایع بالادستی نیز تکرار میشود که افزایش در بودجه توسعه صنایع
بالادستی با تأخیر موجب افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز طبیعی میشود که در ادامه با افزایش نرخ تولید ،در نهایت
درآمدهای صنعت نفت و گاز افزایش پیدا خواهد کرد.
 -4-2مدل انباشت -جریان
مدل انباشت-جریان به دلیل حجیم بودن به سه بخش تفکیک شده است که در ادامه ارائه میشوند.
درآمد صنعت نفت و گاز کشور بر اسهاس میهزان فهروش نفهت خهام و گهاز طبیعهی ،فهروش فرآوردهههای پالایشهگاهی و
پتروشیمی ،واگذاری پالایشگاههای دولتی به بخش خصوصی و دیگر موارد شکل میگیرد .هزینههای صهنعت نفهت و گهاز نیهز
شامل هزینه استخراج منابع و سایر هزینههای متغیر تولید نفت خام ،گاز طبیعی و سایر فرآوردههای نفتی و همچنهین هزینهه
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 ساختار تشکیل بودجه توسعه صنعت پتروشیمی بر طبهق سههم صهنایع پهایین دسهتی و.واردات محصولات مورد نیاز میباشد
سپس سهم صنعت پتروشیمی انجام میگیرد و از منابع مالی صندوق توسعه ملهی بهر اسهاس ضهرایب مشهخص و بهه منظهور
. ارائه شده است2 جریان این بخش در شکل- نمودار انباشت.[26] سرمایه گذاری در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد

oil production unit
cost lookup

Total Oil Industry
Revenue

<Time>

Oil production
unit cost

Oil production rate
lookup

Oil production rate

Total oil
production costs

fraction of oil industry
development budget

Oil industry
financial reserve

Annual Budget of
Oil Industry

Oil Industry
Development Budget

Oil Revenue
Allocated to NDF

<Time>
NDF Financial
Reserve

Petrochmical
Budget

Petrochmical capacity
expansion Budget

Downstream
Projects Fund

Total petrochemical
capacity expansion
budget

Other projects
Fund

Requiered Goverment
Budget from Oil

Fraction of NDF for
Mid&downstream budget
<Time>

Fraction of petrochemical
capacity from
mid&downstream budget

Mid&Downstream
Budget

import costs
lookup

Annual input to
NDF

Fraction of
petrochemical lookup

Fraction of
mid&downstream from
development budget

Govermentall cost of
gasoline and refinery
product import

Fraction of revenue for
oil industry budget

Fraction of oil industry
revenue for NDF

Mid&down budget
fraction lookup

private petrochemical
development budget

fraction of NDF for
petrochemical
development

جریان شکلگیری بودجه توسعه ظرفیت- نمودار انباشت.5 شکل

پس از تشکیل بودجه توسعه ظرفیت صنعت پتروشیمی حاصل از درآمدهای وزارت نفت (تا قبل از زمان واگذاری
 با توجه به تفکیک،پتروشیمی به بخش خصوصی) و سرمایهگذاری بخش خصوصی تحت حمایت صندوق توسعه ملی
 ساز و کار تخصیص بودجه مورد نظر بین سبد محصولات،مجتمعهای تولیدی پتروشیمی بر اساس سبد محصولات تولیدی آنها
. ارائه میشود2 جریان در شکل-مختلف و نحوه توسعه ظرفیت به وسیله نمودار انباشت
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Ammonia & Urea fraction
from development budget

Ammonia & urea
petrochemical capacity
expansion rate
Ethylene&propylene
fraction from development
budget

Total petrochemical
capacity expansion
budget

ammonia & urea
plant life time
Ammonia & Urea
production capacity

ammonia & urea
petrochemical capacity
depreciation rate

Ammonia & Urea total
petrochemical production

ammonia & urea
expansion capacity cost
per unit
Ethylene&propylene
plant life time

Ethylene&propylene region
petrochemical capacity
expansion rate

Ethylene&propylene
production capacity

Ethylene&propylene
total petrochemical
production

Ethylene&propylene region
petrochemical capacity
depreciation rate

Ethylene&propylene
expansion capacity cost
per unit
Polypropylene
plant life time

Polypropylene fraction
from development budget

Polypropylene
petrochemical capacity
expansion rate

Polypropylene
production capacity

Polypropylene
petrochemical capacity
depreciation rate

Polypropylene
production

Polypropylene expansion
capacity cost per unit

methanol fraction from
development budget

methanol plant
life time

methanol petrochemical
expansion capacity rate
<Ammonia & Urea fraction
from development budget>

<Ethylene&propylene
fraction from development
budget>

Methanol production
capacity

methanol capacity
depreciation rate

methanol expansion
capacity cost per unit
other products
plant life time

other products fraction
from development budget

<Polypropylene fraction
from development budget>

Methanol petrochemical
production

other products
expansion capacity rate

Other products capacity
other products capacity
depreciation rate

Other products
production

other products expansion
capacity cost per unit

جریان توسعه ظرفیت صنعت پتروشیمی به تفکیک محصول- نمودار انباشت.6 شکل

 در این قسمت نحوه فروش،پس از تشکیل ساختار ظرفیت تولید و تولید هریک از سبدهای محصولات در بخش قبل
 تفکیک، میزان محصول قابل فروش از مقدار تولید انجام شده.محصولات به تفکیک فروش داخلی و صادرات تبیین می شود
می شود و سپس میزان سهم فروش داخلی و صادرات از یکدیگر تفکیک شده و با توجه به قیمتهای داخلی و همچنین قیمت
 به دلیل. مشخص میشود، میزان درآمد هر سبد از محصولات،فرآوردهای تولیدی در بازار بین المللی محصو لات پتروشیمی
 در این، خوراک مورد نیاز خود را از مجتمعهای تولیدی اتیلن و پروپیلن تأمین میکنند،اینکه مجتمعهای تولیدی پلی پروپیلن
 خوراک واحدهای پلیپروپیلن (که فرض شده است فقط از پروپیلن، ابتدا از میزان قابل فروش پروپیلن و اتیلن تولیدی،قسمت
 ساختار فوق که با توجه به. استفاده میشوند،است) تأمین میگردد و سپس ما بقی به منظور فروش در بازار داخلی و صادرات
. نشان داده شده است7 تکمیل زنجیره ارزش در مدل شبیه سازی شده است در شکل
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Ethylene&propylene
export

Unsaleable parameter from
ethylene&propylene
production

Ethylene&propylene
total petrochemical
production
<Time>

e&p saleable
production

eth&pro global
price lookup

Ethylene&propylene
global price
<Time>

eth&pro domestic
price lookup

ethylene&propylene
production fraction from
capacity

non-Polypropylen fraction
from e&p domestic
production

ethylene&propylene
production fraction from
capacity lookup

ethylene&propylene
revenue

Ethylene&propylene
domestic price

Ethylene&propylene
domestic sale
Polypropylene
export
Unsaleable parameter from
polypropyleene production

<Time>

Polypropylene
production

polypropylene production
fraction from capacity
polypropylene production
fraction from capacity
lookup

polypropylene
domestic parameter

polypropylene
domestic lookup

poly glob.price
lookup

Polypropylene
global price

<Time>
poly domes.price
lookup

Polypropylene
revenue

Polypropylene
domestic price

Polypropylene
domestic sale

جریان نحوه فروش محصولات و شکلگیری درآمد- نمودار انباشت.7 شکل

 تشکیل میشوند و در نهایت درآمد کل،درآمد سایر دستههای محصولات مطابق با ساز و کار تشریح شده در قسمت قبل
. حاصل میشود،صنعت پتروشیمی از مجموع درآمدهای دستههای محصولات
 اعتبارسنجی-4-3
 ارزیابی ساختار و مقایسه با ساختار مدل،به منظور اعتبارسنجی در این تحقیق از روشهای عدم مشاهده رفتار عجیب
 در این قسمت فقط به روش تولید،[ و تولید مجدد رفتار استفاده شده است که به دلیل محدودیت فضای نگارش25] مشابه
 نتایج بررسی مقایسه شبیهسازی با دادههای تاریخی در رابطه متغیرهای درآمد کل و میزان تولید.مجدد رفتار پرداخته میشود
. ارائه شده اند.  و8 محصولات در شکلهای
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شکل  .7اعتبار سنجی از روش تولید مجدد رفتار -درآمد محصولات پتروشیمی

شکل  .7اعتبار سنجی از روش تولید مجدد رفتار -میزان تولید محصولات پتروشیمی

مدل در باز تولید رفتار کیفی دادههای تاریخی بر اساس اشکال فوق و مقایسه سایر نتایج شبیهسازی ،مطلوب عمل نموده است.
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بر اساس نتایج شبیه سازی در سال  ،0402ایران دارای ظرفیت تولید حدود  441میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی
و میزان تولید نزدیک به  82میلیون تن خواهد بود .همچنین بر اساس نتایج شبیه سازی مدل ،صنعت پتروشیمی ایران در سال
 ،0402نزدیک به  04میلیارد دلار (به قیمت دلار سال  )0444درآمد از فروش محصولات خود ،کسب خواهد کرد.
 -4-4سیاستهای پیشنهادی
سیاست اول مربوط به داخل مرزهای صنعت پتروشیمی و سیاست دوم مربوط به بخش کلان اقتصادی کشور میشود.
تخصیص بهبودیافته بودجه توسعه ظرفیت صنعت پتروشیمی در سیاست اول بررسی میشود و سیاست دوم شامل افزایش
سهم صنایع پایین دستی و در ادامه افزایش سهم صنعت پتروشیمی از تسهیلات صندوق توسعه ملی ،خواهد بود .سیاست سوم
از ترکیب سیاست اول و دوم شکل میگیرد .در سیاست پیشنهادی اول (تخصیص بهبود یافته) ،پس از بهبود و تعیین سهم
هریک از سبدهای محصولات ،تغییرات به صورت مقطعی و نه یکباره در سهم دریافتی بودجه توسعه ظرفیت هریک از سبدهای
محصولات در طی چند سال اعمال شده اند تا سیاست های پیشنهادی قابلیت پیاده سازی و اجرا داشته باشند .نتیجه از طریق
مد نظر قرار دادن درآمد کل صنعت پتروشیمی به عنوان معیار ارزش محصولات ،حاصل شده است.


متانول :کاهش  81درصد سهم بودجه توسعه ظرفیت طی سالهای  044.تا 0400



آمونیاک و اوره :کاهش  84درصد سهم بودجه توسعه ظرفیت طی سالهای  044.تا 0400



اتیلن و پروپیلن :افزایش  22درصدی سهم بودجه توسعه ظرفیت طی سالهای  044.تا 0404



پلی پروپیلن :افزایش  2برابر سهم بودجه توسعه ظرفیت طی سالهای  044.تا 0402



سهم صنایع پایین دستی از تسهیلات صندوق توسعه ملی :افزایش  82درصد طی سال های  044.تا 0400

 سایر محصولات :در هر سال سهم بودجه این دسته از محصولات از تفریق مجموع سهم  1دسته دیگر از کل به دست
آمده است
سیاست پیشنهاد ی دوم همانطور که پیش تر نیز بدان اشاره شد شامل افزایش سهم صنایع پایین دستی و سهم صنعت
پتروشیمی از تسهیلات صندوق توسعه ملی است .جزئیات ارائه این سیاست پیشنهادی شامل موارد زیر است:

 سهم صنعت پتروشیمی از تسهیلات صنایع پایین دستی صندوق توسعه ملی :افزایش  44درصد در سال 044.
نتایج شبیه سازی مدل در حالت های اجرای سیاستها در شکل  44ارائه شده است.

شکل .17نتایج شبیه سازی سیاستها
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نتایج شبیه سازی حاکی از آن بوده است که با اجرای سیاست اول ،ظرفیت تولید تغییر محسوسی نداشته است و اجرای
سیاست دوم و سوم منجر به افزایش  1درصدی ظرفیت تولید کل در مقایسه با حالت پایه ،در سال  0402شدهاند .همچنین با
اجرای سیاست اول ،درآمد کل نسبت به حالت پایه 2 ،درصد افزایش ،با اجرای سیاست دوم حدود  1/0درصد افزایش و با
اجرای سیاست سوم که شامل اجرای سیاست اول و دوم به صورت همزمان میشود ،درآمد کل بیش از  40درصد افزایش پیدا
کرده است.
لازم است علاوه بر تحلیل کمی اجرای سیاستها در انتهای افق شبیهسازی (سال  0402میلادی) ،مجموع منافع حاصل
از اجرای سیاست سوم به عن وان مؤثرترین سیاست پیشنهادی در این تحقیق ،در سالهای پس از اجرا تا انتهای افق شبیهسازی
محاسبه شود .نحوه محاسبه این نکته مهم در شکل  44مشخص شده است.

شکل  .11منافع حاصل از اجرای سیاست سوم در طول سالهای پس از اجرا

منافع حاصل از اجرای این سیاست در طول سالهای پس از اجرا برابر با  2722008میلیون دلار منافع بیشتر نسبت به
وضعیت کنونی بوده است.

 -5نتیجهگیری
نتایج تحقیق حاکی از آن است که با ادامه روند فعلی ،توسعه صنعت پتروشیمی نه تنها از لحاظ ارزش محصولات و
درآمدهای حاصل ،بلکه از نظر تولید و نیل به اهداف مدون این صنعت ،قابل دسترس نخواهد بود .با توجه به عدم دخالت
مستقیم دولت در توسعه ظرفیت تولید در صنعت پتروشیمی ،این صنعت نیازمند بهبود قوانین و سیاستها خواهد بود تا با
حضور مؤثر بخش خصوصی در سرمایه گذاری ،شاهد افزایش میزان ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در کشور بود .نیل به
هدف تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی ،نیازمند بهبود تخصیص بودجه توسعه ظرفیت به منظور افزایش ظرفیت
محصولات با ارزش بیشتر نسبت به محصولات کم ارزش ،خواهد بود .افزایش سریع تولید محصولات کم ارزش همانند متانول،
آمونیاک و اوره ،در زمانی که تقاضای جهانی چندانی برای آن باقی نمانده است ،نیازمند تدبیر و آیندهنگری بیشتری است .بر
اساس بهبود شرایط تخصیص بودجه توسعه ظرفیت ،سهم این دسته از محصولات به تدریج میبایست کاهش یافته و افزایش
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ظرفیت محصولاتی مانند پروپیلن و پلیپروپیلن با توجه به ارزش بالای این محصولات و زنجیره ارزش فرآورده های حاصل از
آنها در هدف سرمایه گذاران جای گیرد.
با توجه به نتایج شبیهسازی ،اجرای سیاست سوم  ،میزان ظرفیت تولید را نسب به حالت پایه در سال  ،0402به میزان
چهار درصد افزایش داده است .همچنین درآمد کل در حالت پایه بر اثر اجرای این سیاست بیش از  40درصد رشد یافته است
که این امر نشانگر آن است که توسعه صنعت پتروشیمی ،نیازمند اصلاح جریان سرمایهگذاری و همچنین نیازمند افزایش
حمایت از سمت دولت و صندوق توسعه ملی خواهد بود تا بتوان در آینده ای نه چندان دور ،شاهد پیشرفت و توسعه همه
جانبه این صنعت و قطع خام فروشی منابع نفت و گاز در کشور بود.
مهمترین موضوعی که از دیدگاه کلان در تحقیقات آتی قابل بررسی خواهد بود ،مدلسازی سایر بخشهای منتفع از
درآمد نفت و گاز کشور و اضافه کردن آنها به مدل این تحقیق است که منجر به شکل گیری مدل جامع تاثیر متقابل صنعت
نفت و گاز و اقتصاد می شود.

مراجع
[]1
[]2
[]3
[]4
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چكيده
هدف مقاله ،تبیین ارتقاي شناخت مساله ،بالابردن سطح ادراك در مسالهشناختی و ارائه راهبردهاي كشف ،ساخت و عرضه
شیوههاي متنوع نظاممند براي برنامهها و پاسخيابی و حل مسائل است؛ لذا اين رشته علمی با تهیه و تبیین چارچوبهاي
افكار ،تلاش میكند تا روشهاي اصلی بررسی ،تحلیل و ابزارهاي ارتقاي كیفیت تحلیل سیستمی تصمیمگیري مخاطبان
خود را براي هدايت بهتر فعالیت در محیط ،فراهم و ارائه نمايد .مقاله درصدد است با تكیه بر مدلسازي و الگويابی به
تصمیمگیري و فراهم ساختن خطوط راهنما براي توانمندشدن چند سويه راهبردي سیستمی بپردازد تا ارتقاي سطح
شناخت و حل مسائل مديريت در دنیاي واقعیات حادث شود .راهحلهاي كارآمد اين روششناسی با ايجاد ديدگاههاي
ابعادنگر و چند لايهاي ،بر پايه تحلیل مؤلفههاي مختلف و روابط پیچیده میان آنها ،ارائه میشود .رويكرد مقاله ،تبیینی-
بنیادي و مسألهمحور است ،لذا ،مدلسازي و الگويابی را بر اساس نیمكرههاي چپ و راست و نیمه بالايی و پائینی مغز انسان
تبیین میكند و نقش آنها را در شناخت مسائل و ارائه راهحل تشريح مینمايد .در اين روششناسی با رعايت سلسله مراتب
سازهها و ابعاد متغیرهاي مكنون و آشكار ،با ارزشآفرينی حوزهاي ،دانش مواجهه با مسائل پیشروي عرضه میشود .علم
پويايیشناسی سیستمها ،ابزاري براي سفر به آينده است .آينده نیازمند داشتن برنامه است با اين علم نه تنها میتوان چنین
برنامههايی را تنظیم كرد بلكه میتوان به شناخت و ارزيابی امور گذشته و حال وضعیتهاي مورد نظر نیز پرداخت تا بر آن
پايه و نیز انتظارات ،به هدفگذاري ،سیاستگذاري تدوين برنامه ،معماري ،مهندسی و راهكاريابی پرداخت .توانايی شناخت
امور و مسائل و ارائه راهحل از ديگر دستاوردهاي نوشتاري اين مقاله است .
واژههای کليدی :طیفهاي كاركردي و جلوهگري مساله ،اقتضائات مسالهشناختی ،راهبردهاي حل مسأله.

مقدمه
موضوع اين مقاله ،دغدغه اصلی اينجانب در شناخت مسائل است .در واقع ،اين مقالهه كوششهی بهراي پاسهخ بهه يكهی از
مهمترين موضوعهايی است كه مدتها ،ذهن نويسنده را به خود مشغول كرده است اما حیفم آمد كه يافتههاي خهود را در ايهن
مرحله ،نشر نداده و در اختیار اشخاصی قرار ندهم كه دغدغههايی مانند بنده دارند .از اينرو ،معتقدم يكی از مسائل حاد جامعهه
و به ويژه جامعه علمی كه امروزه با آن مواجهه و روزانه با آن دستوپنجه نرم میكنند ناشی از ضعف شناخت و مساله شهناختی
1و * عضو هیئت علمی دانشكده مديريت و حسابداري ،دانشگاه شهید بهشتی
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است .درهمتنیدگی موضوع هاي بسیار متنوع و گسترده شدن ارتباطات و احساس بالارفتن سطح سواد ،مساله واقعی كمسهوادي
اين زمانه را مطرح میكند .تعاملات رندانه ،حركات بدون تامل و اشخاص فهراري از تفكهر و تحلیهل بها اخهذ نتیجهه تیزبینانهه،
وضعیت بغرنج پیچیدگی ناتوانی در شناخت و حل مسائل ،موجب از بینرفتن اعتماد به عزّت انسهانی و بهروز بحهران در هويهت
انسان تحصیل كرده میشود .براي بالا بردن توانمندي شناخت مسائل ،شهناخت روششناسهیهاي سیسهتمهاي نهرم ،ضهروري
است.
از اينرو ،بايد اذعان داشت كه مسالهاي به خودي خود وجود نخواهد داشت يا بوجود نخواهد آمهد بلكهه  )1مسهاله بايهد
درباره موضوعی باشد )2 ،شخصی با آن موضوع سروكار داشته باشد )3 ،آنگاه شناخت مساله مطرح میشود و  )4شخص مهذكور
تصمیم به حل مساله بگیرد.
شناخت مسأله تصمیم و انتخاب راهكارهاي حل آن همواره چالشهی پهیشروي تصهمیمگیران اسهت .نمیتهوان پیشهینه
مستقلی براي مساله شناختی يافت؛ بیشترين پیشینه آن به حوزه حل ابتكاري مسائل و تصمیمگیري هوشهمندانه و خلاقانهه بهر
میگههردد كههه مشههبكی و قربههانیزاده ()1303؛ حمیههديزاده(1373 ،1301و 1376و )1379؛ لههامزدين و لههامزدين ()1306؛
مشههايخی()1379؛ جكلنههد ()1704؛ سههیگريف و لههرد()2888؛ هیتههر()2884؛ آلههدر ( ،)2813هیسههتر و آدامههز()2814؛
ياكینوس( )2812و هیچینز(2817و )1772در اين زمینه قلمزنی كردهاند.
براي شناخت مساله و دستیابی به انتخاب راهكار مطلوب براي حل آن و دستیابی به نتايج موردانتظار ،بايد مراحلی بطور
همزمان و نیز متوالی طی شوند كهه "فراينهد مسالهشهناختی" نامگهذاري میشهود .وجهود دو گهانگی بهین "شهناخت ،ادراك و
تصمیمگیري" و "اجرا و عملكرد" ،تنها يك علت كلیدي دارد و آن ناشی از ضعف شناخت مسأله تصمیم ،بهرهگیهري از فراينهد
تصمیم ،فنون مرتبط با راهكارها و اجراي مناسب آنها میباشد .اساساً ،زمانی كه مسئلهاي بروز میكند نشانگر پايین بودن سطح
توانمندي شخص نسبت به موضوع مورد تصمیم است .لذا براي بالابردن توانايی حل اين نابرابري بايد سطح توانمندي شخص در
آن حوزه ارتقاء يابد .از اين رو ،هدف اين نوشتار پاسخيابی به سؤالات زير است:
 .1مساله چیست و چه طیفی دارد؟
 .2شناخت چیست و چه ابعادي دارد؟
 .3اقتضائات مسالهشناختی چیست؟
 .4چگونه میتوان در حل مسائل به نظميابی و چارچوب دست يافت؟
 .2از چه رويكردها و راهبردهايی میتوان براي حليابی مسائل بهرهگیري كرد؟
 .6پويايیشناسی سیستمهاي به چه حوزههايی میتوان تفكیك و طبقهبندي كرد؟
 .9چه چالشها ،فرصتها و تهديدهايی پیشروي پويايیشناسی سیستمهاي قرار گرفته است؟
به هر حال ،مسالهشناختی با سه معضل توصیفی ،تبیینی و كاركردي روبرو است  .اين معضلات بشرح زير هستند:
الف) مسأله توصیفی كه به مفهوم آگاهی مربوط است و پايه اولیه آگاهی ،ادراك و اطلاعات است؛
ب) مسأله تبیینی مساله كه مربوط به ويژگی بنیادي آن است و پايه اين تبیین ،قیاس و تجريد است؛
ج) مسأله كاركردي كه به چرايی وجود مساله ربط دارد و اين كه مساله چه نقشی در ساير حالات ذهنی و رفتارهاي انسان ايفها
میكند.
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مباني نظری
چيستي مساله
مساله .مساله پديدهاي نیست كه آشكاراً خود را نمايان كند .مدتها انسان را دچار سردرگمی كرده تا اگر توجهی حاصل شهد
شكل و تا حدودي ماهیت خود را نمايان سازد .كاركرد انسان ابتدا به دلیل ضعفی در حوزهاي از توانمنهدي خهاص ،دچهار وضهعیت
نابسامان شده ،سپس اگر هوشیاري بوجود آمد كمكم به وجود جنبههايی از مساله پی برده میشود .بنابراين ،ابتدا طیهف كهاركردي
مساله بتدريج پديدارشده سپس طیف جلوهگري آن ،عرض اندام میكند .البتهه مسهأله هنگهامی موجوديهت میيابهد كهه وضهعیتی
مفروض در ابتدا وجود دارد و حلكننده میخواهد آن وضعیت ،به صورت مطلوب تغییر يابد اما در اين كار ناتوانی بهروز میكنهد .در
واقع ،شخص هنگامی كه تصمیمی میگیرد بايد بتواند براي مسائل احتمالی پیشروي آينده آن تصمیم ،چارهانديشی كرده و راهحل
ارائه كند لیكن به دلیل پرهیز از اين تدبیر ،در طول تحقق حیات آن تصمیم ،احتمالاً به سبب ناديده گهرفتن راهحهل بهراي حالهات
احتمالی وضعیتهاي آتی ،دچار مساله میشود.
مساله ،با دو طیف معنايی بررسی میشود )1:طیف كاركردي و  )2طیف جلوهگري.
 )1طيف کارکردی .اين طیف در زمانی مطرح میشود كه انسان فكر نمیكند دچار مساله شده است .اين موارد عبارتند از:
 1.1خواستن ،طلب كردن و استدعا نمودن؛
 1.2جستجوي كسی بودن ،كسی را جوياشدن ،پرسیدن ،پرسیدن چیزي را كه از آن چیز مردم پرسش كنند :سؤال؛
 1.3حاجتداشتن ،درخواست ،نیاز ،خواهش؛
 1.4مطلب علمی ،قضیه و فرضیه علمی؛
 1.2سؤال و پرسش علمی؛
 1.6طرح دعوي ،از آن جهت كه بر آن يا بر دلیل آن سؤال وارد میشود و نیز بر قضیه علمی كه بیان آن را خواستار باشند.
 )2طيف جلوهگری .در اين طیف ،مساله پس از درگیري انسان به يكی از ابعاد ششگانه طیف كاركردي ،بتهدريج خهود را نمايهان
میسازد؛ فلذا مساله نشانگر بهم خوردن وضعیت جاري و حتی آتی موضوع مورد درگیري است؛ از اينرو ،باعث بروز اخلهال و بهرهم
خوردن نظم و تعادل میشود .جنس اخلال از ماهیت خاص پديدهها نظیر امور اجتماعی ،اقتصادي و فرهنگی با مراتب رفتاري خهود
نشات میگیرد؛ بنابراين ،امري مرتبط به هدفها ،ساختارها ،فرايندها ،سازوكارها ،رفتارها و عملكردهاي آن امور است.
گفتنی است كه مسأله ،در كاركرد «تاريخ پديده» شكل میگیرد و هر پديده تاريخ و سرگذشت مختص به خود را دارد ،لذا ههر
پديده مسائل خاص خودش را خواهد داشت.
چيستي شناخت مساله
جوهرهء

دانش و مهارتی همراه با هنر و فهن
مسالهشناختی ،تابع فرآيند كشف ،فهم و درك وجود و آثار مساله/مسائل است كه
شخص را طلب میكند .اين توانمندي به انسان كمك كرده تا بتواند مشكلات ،ضعفها ،تهديدها و عیهوب بهالقوه و بالفعهل فعالیهت
پديدهاي را شناخته تا براي رفع آنها اقدام كند .در واقع ،مسالهشناسی ،فعالیتی عملی در محیطهاي واقعی است ،اين فعالیت عملی،
جنبههاي شناختی خود را ناظر به واقعیت خارجی پديده دانسته و متأثر از نظام ارزشی و شرايط آن پديده است .مساله هنگامی بروز
میكند كه پديدهاي از يكی از اين جنبهها فاصله بگیرد )1 :زمان )2 ،مكان )3 ،شرايط )4 ،نظام ارزشی )2 ،كاركرد و  )6تطابق منافع
با ارزشهاي دستهبنديهاي آن.
ارکان مساله .اين اركان بر پايه تصمیمگیرندگان ،فعالیتها ،محدوديتها ،اهداف و شهرايط كلهی شهكل میگیرنهد كهه
شرح هر يك ارائه میشود:
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 .1مسالهشناختي .شناسايی ،ارزيابی شرايط ،يافتن نوع مساله /مسائل و پیدا كردن هدف و محدوديتها ،نخستین گهام
است .مساله ،شكاف بین انتظارات و كاركردها است .مساله ممكن است از فرصتها ،تهديدها ،قوتها يها ضهعفها نشهات گیهرد.
تصمیمگیري منوط به بروز مساله است .اگر مسالهاي پیش نیايد ،تصمیمی اتخاذ نخواهد شد .تصهمیم دو جنبهه دارد )1 :جنبهه
درونی :كه نشانگر نیت ،قصد و اراده انجام كاري است ،و  )2جنبه برونی :كه نشانگر انتخاب يك ههدف از میهان چنهد ههدف يها
انتخاب يك راهكار از میان چند راهكار يا انتخاب يك سري عملیات از میان چند سري عملیات است .اين انتخاب معمولها بايهد
بصورت بهینه باشد .بهینگی در چارچوب شناخت مساله و روشها ،فنون كمّی و كیفی بهر اسهاس شهرايط ،توانمنهديها ،زمهان،
منابع مالی ،فیزيكی و انسانی ،محدويتها و امكانات شكل میگیرد.
 .2تصميمگيرندگان .انتخاب حالتهاي مختلف فعالیت بستگی به شخصی دارد كه كار انتخاب راهكار را انجام میدهد.
هر تصمیمگیرندهاي تمايلات متفاوتی دارد بايد مشخص كرد كدام مسأله تصمیمگیرنده ،مد نظر قرار گیرد تا چهارچوب مسهاله،
مطابق آن توصیف شود؟
 .3اهداف .تعیین هدف(ها) ،بخش بسیار مشهكل فراينهد ،چارچوببنهدي و نظميهابی مسهاله اسهت .سرچشهمه ههدف،
انتظاراتی است كه پس از حل مساله ،دستيافتنی میشود.
هدف کلي .تصمیمگیران ،اغلب ،علاوه بر معیار يگانهاي كه از تركیب ارزشی ههدفهاي مختلهف شهكل میگیهرد ،بايهد
معیارهاي چندگانهاي نیز در تناسب با هدفهاي كلی حل مسأله مشخص كنند ،اين كار با سنجش هر ههدف و محهدوديتهاي
آن با مقیاس مشترك انجام می گیرد .درعمل ،به ندرت قادر خواهیم شد اين كار را به نحو احسن انجام داد ،اگر لازم باشهد يهك
اَبَر تابع هدف براي تصمیمگیرنده تدوين كرد ،اين تابع گاهی به صورت تركیب وزنی از يكايك هدفها صهورت میگیهرد كهه در
آن ،وزنها از طرف تصمیمگیرنده تعیین و توزيع میشود .استفاده از نظريهه مطلوبیهت و سهطح رضهامندي بهراي تعیهین تهابع
دستيافتنی چند هدفه مفید است .در مواقعی هم تلفیهق اههداف امكانپهذير نیسهت ،در ايهن صهورت بايهد بهه مجموعههاي از
فعالیت هاي كارآ ،اكتفا كرد .در صورتی كه نتوان فعالیت ديگري را از منظر تمامی اهداف شناسايی و تدوين كهرد كهه بتهوان بها
كیفیت بهتري عمل كند ،كارايی مناسب كسب شده است .اهداف را هم میتهوان بهه صهورت محهدوديتهاي خفیهف بررسهی و
تحلیل كرد ،نكته اينجا است آيا با محدوديتهاي موجود ،پاسخی براي مسأله وجود دارد يا خیر.
 .4فعاليتها .در واقع قسمتی از فرايند مسالهشناختی ،كشف فعالیتهاي ممكن براي دستیابی به پاسهخ اسهت .گهاهی
راهبرد ،سیاست و رويهها به صورتی هستند كه فعالیتهايی كه در آغاز ،ممكن به نظر میرسیدند اما در آينهده نتواننهد اجرايهی
شوند آنها را عملیاتی كرد .البته ،امكان دارد شرايط مسأله در چارچوب وسیعتري مجدداً شناسايی و طرحريزي شود.
 .5محدودیتها .در بعضی از مسائل ،فعالیتهاي ممكن است به صهورت محهدويت ،مشهخص شهوند .محهدوديتها بهه
محدوديتهاي سخت (اكید) و نرم (خفیف) تفكیك میشوند .محدوديتی سخت اسهت كهه از آن نمیتهوان تخلهف كهرد .البتهه،
محدوديت نرم ،انعطافپذير است
 .6اجرا .جنبه اصلی و ضروري حل مساله ،اجراي آن است .اين اجرا ،اغلهب بها آزمونههاي واقعهی ،اعتباريهابی نتهايج و
مدلهاي مرتبط ،تحلیل و تفسیر تحقق میيابند .توجه به اين نكات براي اجراي مناسب ضروري است :الف) برقراري ارتباط بین
محقق با گروههاي تاثیرگذار؛ ب) داشتن منابع و توانمندي براي تحقق پاسخها؛ ج) هزينه ،زمهان در دسهترس و زمهان اجهرا؛ د)
مهارتهاي ذاتی هر فن.
رویكردهای شناخت .شناخت مسائل ،رويكردهاي چهارگانهه واكنشهی ،فرآينهدهاي ذهنهی ،پهردازشكننهده اطلاعهات و
مسألهگشا و نیز شهود ،تصمیمگیري و فهم بشرح زير بها ويژگیههاي مخهتص بهه خهود دارد كهه از روانشناسهی شهناخت شهخص
تصمیمگیرنده تبعیت میكند:
 )1در رويكرد اول ،شناخت واكنشی به فعالیتهاي پیچیده انسان مانند استدلال ،برنامهريزي ،تصمیمگیري و ارتباط در چارچوب
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محدوديتها و شرايط است.
 )2در رويكرد دوم ،شناخت سروكار با فرآيندهاي ذهنی ادراك كردن ،بهياد سپردن ،استدلالكردن ،تصمیمگرفتن و حهلكهردن
مسأله دارد.
 )3در رويكرد سوم ،شناخت ،انسان را براساس فرايندهاي درونی ذهن خود ،موجهودي پهردازشكننهده اطلاعهات و مسهألهگشها
میداند كه از آنها آگاه بوده يا به راحتی میتوان از آنها مطلع شود .لذا شهیوهاي اسهت كهه در پیگیهري تبیهین رفتهار از راه
مطالعه ،شخص به اطلاعات موجود توجه كرده ،آنها را تفسیر و به كار میبرد .از اينرو ،تاكید بر اينكه انسان چگونه اطلاعهات
را كسب و تفسیر میكند ،به افكار و شیوههاي حل مسأله كنونی توجه داشته و آنها را در حل مشكلات به كار میگیرد .البته
بر امیال ،نیازها ،انگیزش و احساسات و تعارضات نهفته توجهی هم مینمايد.
 )4در رويكرد چهارم ،شناخت ،در واقع ،ادراك حل مساله از طريق شهود ،تصمیمگیري و فهم است .در اين فراينهدها ،شهناخت
تصهور ،اسهتدلال ،قضهاوت و ماننهد آن
نقشی مركزي دارد .شناخت ،تمامی اشكال آگاهی را در بردارد و شامل ادراك ،تفكرّ ،
است .انقلاب شناختی شامل تمام ديدگاه هايی میشود كه به اين مباحث اهمیت بالايی میدهد.

روششناسي تحقيق
اگرچه اين تحقیق ،جنبه تبیینی -بنیادي دارد لیكن بر مبناي تفسیرگرايی ،پديدارشناسی ،اسنادگرايی و اثبهاتگرايی از
يك سو و از سوي ديگر مبتنی بر الگويابی و مدلسازي به رشته تحرير درآمده است.
تفسيرگرایي .در اين ديدگاه ،واقعیات مشروط به تجربه انسان ،تصويرپردازي و تفسیر وي است .انسان با تجربهانهدوزي و
يادگیري ،واقعیات را در ذهن خود نمود میدهد تا جلوه پیدا كنند ،لذا پژوهشگر با تعامل با موضهوعهاي مختلهف تحقیقهی ،بهه
شناخت آن نائل میآيد.
پدیدارشناسي .مطابق اين ديدگاه ،محقق با هدف نظامبخشی به فلسفه و علهوم انسهانی ،در تعقیهب پهژوهش و آگهاهی
مستقیم نسبت به تجربیات و مشاهدات (پديدارها) بهگونهاي عمل میكند كه شناخت آنها بیواسهطه در ذههن و تجربهه انسهان
ظاهر شوند.
اِسنادگرایي .در اين ديدگاه ،شناخت پديدهها ،براساس علم و نظريههاي حاصل از تفسیر در چارچوب اسناد معتبر ذههن
شكل میگیرد .هسته اصلی آن با بهرهگیري از بیان اشخاص ،الفاظ و توضیحات ،تلاش میكند بهه حقیقهت فههم پديهده تحهت
مطالعه بپردازد .البته ساختهاي ذهنی در سازمان دادن تفكرات ،تجربیات ،هدايت كنش و واكنشهاي آتی مطابق رويكرد حهل
مسأله تصمیمگیري ،در برساخت نظريههاي مدلها ،الگوها و تبیین سازوكارها ،كمكرسانی میكنند.
البته در اسنادگرايی كه رويكرد فلسفی است به تفسیر ،روشن نمودن و معنا بخشیدن به پديدههاي مورد مطالعهه اقهدام
میشود .پديدههاي مبهم ،شكبرانگیز ،ناقص و نامفهوم با استفاده از چرخه شناخت مورد بررسی ،ادراك و بهه آنهها معنهی داده
میشوند .در اسنادگرايی لازم است از سه توانمندي نظريهپردازي ،تفسیر زمانی ،تحلیل و تفسیر استفاده به عمل آورد.
 .1نظريهپردازي .مطابق اين الگو فهمیدن متن ،امري طبیعی و ساده نیست بلكه توأم بها بهدفهمی و سهوءفهم نیهز همهراه
است .اين نظريه به دنبال يافتن شیوهاي واحد و مشخص براي تفسیر متون است كه بر تفسیر عینی ،تمركز میكند.
 .2تفسیر زمانی .مطابق اين الگو ،دانش در مرز پیشداوريهاي انسان قرار دارد ،لذا هر تفسهیري ،همیشهه چیهزي جديهد
است .از اين رو ،تمايل و علاقۀ اين نظريه بیش از علائق نسبت به متن است .در واقع ،معتقد است متن تنهها در فراشهد
خواندن ،تحقق می يابد .اين نوع تحقق ،فراشدي است كه در آن جهان متن و جهان خواننده بههم میرسهند و درههم
ادغام میشوند .لذا ،هدف تفسیر متن ،خود متن است نه نیت نويسنده و مؤلف.
 .3تحلیل و تفسیر .براساس اين نظريه ،زبان كه معمولا ريشه در سنتها دارد ،گزارههاي آن بهدلیل تعاملهات و ارتباطهات

083

SYSTEMDYNAMIC02_047

انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها دومین کنفرانس ملی
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109

میانفردي و اجتماعی احتمالاً دچار تحريف شده ،احساسات ممكن است موجب انتقال اشهتباه آن شهود؛ لهذا تفاسهیر
گاهی به درستی و به طور كامل شكل نمیگیرند زيرا تفاسیر بهه فرضهیات ،اعتقهادات و نظريهههاي انسهان از جههان
مرتبط میشوند.
اثباتگرائي .براساس تصور اثباتگرايان ،كه مبناي فكري خطی /تحلیلی تجزيهمدار دارند ،در شناخت پديدهها فقط يك
روش علمی وجود دارد كه بدان وسیله میتوان پديدههاي متنوع فیزيكی و رفتارههاي انسهانی را بها آن بررسهی كهرد .از ايهنرو،
اثباتگرايان معتقدند كه واقعیات و ارزشها بهطو ر مشخص ،متمايز در چارچوب عینیات وجود دارند لذا دانش كه مجموعهاي از
حقايق عینی و مستقل از مشاهدهگر است ،وجود دارد و حواس پنجگانه انسهان میتوانهد آن را درك كنهد .بنهابراين ،تفكهرات و
عقايدي كه حاصل حواس پنجگانه نیستند ،واقعیت قلمداد نمیشوند.
به هر حال ،روششناسی سیستمهاي نرم ،درصدد است به تبیین واقعیات اجتماعی انسان براساس پیشفرضهها ،دانهش،
تجربه و ترجیحات وي و شرايط فرهنگی ،بپردازد تا آنها را درك ،معنی و مفهوم بخشد .در واقع ،روششناسی سیسهتمهاي نهرم
از ديدگاههاي مطرح شده به تناسب توانمندي پژوهشگر استفاده به عمل میآورد .لذا اين روششناسی ،از جههانبینی تفسهیري
تبعیت می كند .در اين ديدگاه ،مشاهدات و حقايق براساس نظريه شكل گرفته و معانی آن به نظريه (ايده) مذكور وابسته است.
الگویابي و مدلسازی .ضرورت بهرهگیري از روششناسهیهاي نهرم ،شهناخت فراينهدها و توانمنهدي طراحهی الگهو و
مدلسازي را در چارچوب مغز انسان مطرح میكند.
مغز انسان بر پايه دو نیم كرة چپ و راست خود مدلسازي و الگوسازي میكند .الگوسازي بر اساس نیم كهرة راسهت مغهز
صورت میگیرد .اين نیم كره داراي اين ويژگیها است :تصّور كردن پديدهها در ذهن ،خلهق آينهده ،تحولسهاز ،طرفهدار تغییهر،
طراح ،زمینهساز كسبآمادگی ،تصّورگرا ،تمركز بررؤياها ،شهودي كاركردن ،خلق الگو و ايدههاي جديد .اما لازمۀ خلق ايهدههاي
جديد ،ايجاد آن در تخیل و تصّور است كه الگوسازي میكند .اگر رؤيا و تصّور افراد بهبود يابد -مطابق چرخه تفكر كن ،مطالعهه
كن ،بررسی و ارزيابی كن ،انتخاب كن و اجرا(.عمل) كن كه به اختصار چرخه تمباع اطلاق میشود -مراحل تحقق آن هم بهبود
خواهد يابد.
مدلسازي بر اساس نیم كرة چپ مغز تحقق میيابد .ايهن نهیم كهره بها ويژگیههايی مدلسهازي میكنهد كهه جنبهههاي
پیشبینیكنندگی براي آينده و ايجاد آمادگی براي روبروشدن با آن را داشته لذا تحولپذير ،همكار و سازوكار با تغییهرات اسهت
كه از توانمندي پیشبینی حوادث با تمركز روي هدف و نتايج ،بهرهمند است و دوستار منطقگرايی و تحلیلی بودن است لهذا از
الگوي پرسش چرا و يافتن پاسخ استفاده میكند.
نتايج نهايی فعالیت مغز خلاق به جاي قضاوت و داوري ،تولید انديشه و ايده(ها) و يافتن راهحل براي مشهكلاتی اسهت كهه
تصهور برآمهده از
ممكن است در آينده حیات آن پديده ،پیش آيد .هر چند قضاوت و داوري محدود به حقايق موجود است ولهی ّ
ايدهها و انديشهها میتواند به سوي مجهولات سیر كنند تا آن جا كه از دو بهعلاوه دو چیزي بیش از چهار و از ناپیهداها ،پیهداها
بسازد.
مغز انسان با داشتن دو نیم كرة بالايی و پايینی فعالیتهاي بیشتري را در ظرفیتسازي دنبهال میكنهد .نهیم كهرة بالهايی
مغز ،حیطه حافظۀ كوتاهمدت و نیم كرة پائینی حوزه حافظۀ بلندمدت است .نیم كرة بالايی محل تكوين رفتارههاي ارادي و نهیم
كرة پائینی محل شكل گیري امور غیرارادي است .كسب اطلاعات و آگاهی ابتدا از طريق نیم كرة بالهايی مغهز صهورت میگیهرد،
يادگیري اوّلیه در نیم كرة بالايی به عمل میآيد و با استمرار آن ،به بخهش پهايینی مغهز منتقهل میشهود ،درواقهع ،بهه حافظهۀ
بلندمدت سپرده شده و ملكۀ ذهن می شود .نیم كرة بالايی مغز همان ،ضمیر خودآگاه است و نیم كهرة پهائینی در نقهش ضهمیر
ناخودآگاه عمل میكند .رؤياهايی كه انسان در خواب میبیند و ايدههاي جديدي كه تولید میشود و افكاري كه در مغهز انسهان
جرقه می زند همه از محصولات نیم كرة پائینی مغز هستند .اگرچه آغازگر موضوع ،فكر و ايده نیم كرة بالهايی اسهت امها تهدبّر و
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تعقل روي آن و پیدا كردن راهحل در نیم كرة پائینی مغز صورت میپذيرد.
اشكال تصّور در انسان در يك طیف دو گانه است )1 :تصّور خلاق كهه كاملهاً قابهل كنتهرل و غالبهاً لهذتبخش اسهت .نظیهر
تصّورات بَصَري كه قدرت ديدن اشیاء در چشم مغز انسان را فراهم میكنند و عبارتند از :تصّورات گمانهزن ،تصّورات بازسازنده،
تصّورات ساختاري و مانند اينها؛  ) 2تصّورات غیرخلاق كه كمتهر قابهل كنتهرل هسهتند ماننهد خیالهات واههی ،خهواب ،نگرانهی،
افسردگی و نظیر اينها.
الگویابي .هدف اين مبحث ،چگونگی تشكیل الگوهاي شناختی ،تحلیل چنین الگوهايی و نحوة پیشبینی(يافتن راهحل)
با استفاده از نقشههايی است كه الگوهها ،آنهها را شهكل میدهنهد .نقشهه شناختشناسهی ابهزاري بهراي سهازماندهی اطلاعهات،
طبقهبندي و ارائه دانش ،بازيابی و غنیسازي آن است .اين نقشههاي شناختی بهه  )1صهورت سلسهلهمراتبی )2 ،نقطههاي و )3
خوشهاي میباشند.
از نقشههاي شناختی در مواردي استفاده میشود كه بايد مسألهاي را بخوبی شناخت تا متناسب با محتوي و زمینهههاي
آن به اخذ تصمیم پرداخت.
نقشه هاي شناختی ،مجموعه فنونی هستند كه براي بررسی ،ثبت مشاهدات افراد درباره محهیط و پديهدههاي پیرامهونی
استفاده میشوند .ثبت مشاهدات به صورت قیاسی /نموداري است .نمودارها ،حالات و مفاهیم نقشهههاي ذهنهی پديهدهاي را در
چارچوب خطوطی نشان میدهند كه نشانگر روابط میان اجهزاء اسهت .نقشهههاي شهناختی ،ابهزاري بهراي بازنمهايی دانهش در
چارچوب اشكال قیاسی /نموداري میباشند .در اين تكنیك از تعدادي گزاره (جملات خبري) استفاده میشود كهه ههر گهزاره از
يك جفت هسته معنايی و پیوند بین آنها تشكیل میشود .براي ارائه اطلاعات دربارة ماهیهت روابهط جههت هسهتهها از الفهاظی
استفاده میشود كه اطلاعات مرتبط را نشان دهند.
خصوصيات تفكر .تفكرات را از منظر مغز میتوان به چهاربخش با خصوصیات زير تفكیك كرد:
 .1تفكر تحلیلی .خصوصیات اين تفكر تكیه بر دادهها ،حقايق ،منطق و سودمندي كارها دارد .فهردي بها ايهن تفكهر،
منطقی ،واقعگرا ،انتقادي ،فنی و تخصصی ،تحلیلی و كمّی عمل میكند.
 .2تفكر ترتیبی .در اين تفكر ،ساختار ،جزئیات ،اصول و برنامهها ايفاي نقهش میكننهد .فهردي بها ايهن نهوع تفكهر،
محافظهكارانه ،ساختيافته ،ترتیبی سازمانيافته ،جزيینگر ،اصولی و برنامهريزيشده عمل میكند.
َصهري ،كهلنگر،
 .3تفكر تخیلی .اين تفكر مبتنی بر بینش ،زمینه ،آينده و نوآوري است .چنین فهردي ،ديهداري و ب َ
شهودي ،نوآورانه ،مفهومی و تخیلی كار میكند.
 .4تفكر میانفردي .در اين تفكر ،ارزشها ،نمادهها ،ارتباطهات و احساسهات ،نقشآفرينهی میكننهد .چنهین فهردي،
مردمگرا ،پويا ،هیجانی ،معنوي ،احساسی و ارزشی عمل میكند.
بنابراين ،اشخاص با خصوصیات تفكر تحلیلی ،از طريق منابع موثق ،يادگیري بیرونی دارند و به بررسهی و تحلیهل قضهاوت
روي میآورند؛ در حالی كه اشخاص با تفكر ترتیبی ،يادگیري رويهاي دارند و آن را براساس آزمايش ،تمرين ،ديدگاههاي عملهی
و مهارتها براي خود به وجود میآورند و تكیه بر سازماندهی جزئیات دارند .اما اشخاص با تفكر میهانفردي ،يهادگیري تعهاملی
دارند و آن را از طريق تجربه ،بازخورد ،مباحثه و ارزشها كسب و تكیه بر احساسات مهردم میكننهد .بهه هرحهال ،اشهخاص بها
تفكرتخیلی ،يادگیري درونی دارند و آن را با تكیه بر بینش تخیل از طريق كسب بینش و تجسم براي خود به وجود میآورند.
انسانها با هر يك از اين چهار حالت تفكر ،براي خود حاكمیتها يها حالهات مهرجح بههوجود میآورنهد كهه ايهن حالهت،
رجحان فكري(شناختی) شخص نامیده شده است .سطح مهارت بالاتر و واكنش سريع از مزاياي اين حاكمیت اسهت .ههر انهدازه
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رجحان انسان در يكی از شیوههاي تفكر بیشتر باشد ،بیمیلهی يها نهاراحتی نسهبت بهه حالهت مخهالف ،بیشهتر و قهوي خواههد
شد(لامزدين و لامزدين.)01-03 ،1306 ،

یافتههای تحقيق
اقتضائات مسالهشناختي .اين رويكرد نیز متناسب با اقتضائات خود جنبههايی بشهرح زيهر دارد كهه تعهدادي از آنهها را
میتوان براي آن نقطه قوت و تعدادي را هم محدوديت در نظر گرفت؛
 .1فراهم آوردن تعريف چند بعدي و دقیق از مسأله و آنچه كه در اين شرايط میتوان براي آن انجام داد؛
 .2توجه و تأكید بر محتوا و نیز فرايندهاي شناخت و حل مسأله و نیز كیفیت و ابعاد مسأله؛
 .3توانمندي ارائه راهحل واقعی و عملی كه از ابعاد متنوع فكري مشاركتكنندگان در حل مسأله شكل گرفته است؛
 .4فراهم ساختن معناشناختی ،ردهبندي موضوعی و كانونی از مسأله و نیز نمودارسازي راهحلها؛
 .2بهره گیري از تعاملات اجتماعی ،تعاطی افكار و مباحثات با تكیه بر رويكردهاي شهناختی الگوهها /نقشهههاي ذهنهی و
تصاوير برداشتی اشخاص؛
 .6بهرهگیري از مشاركت اشخاص به روش اشباع نظري و تهیه الگو /نقشه شناختی بر پايه تركیب ادراك آنها؛
 .9ضروري بودن حضور و نقشآفرينی دست كم يك شخص تسهیلگر ماهر براي شكلدهی يادگیري عمومی در گروه و
پايهريزي پیكرة شناختی واحد براساس دانشهاي ضمنی افراد؛
 .0زمان بري بالا و نیز نیازمند بودن به آستانه بالاي تحمل افراد در گوش دادن و فكر كردن به نظرات ديگران و نیز تأمهل
داشتن بر جمعبندي ،تسههیلگري و پهذيرش راهحهل نههايی پیشهنهادي .ايهن راهحهل ،در واقهع ،گزينهۀ راهبهردي
راهحليابی خواهد بود.
چارچوب و نظمیابي درمسائل .اين چارچوب و نظميابی را میتوان براي انواع مسائل تبیین و طبق مراحل نهگانه زير
انجام داد ..مسائل بر اساس طیف ساختاري خود به  )1مسائل خوش ساختار و  )2مسائل بد سهاختار طبقهبنهدي میشهوند لهذا در
دامنهاي از شرايط خوش ساختار تا بد ساختار خود را نمايان میسازند .مسائل خوش ساختار ،مسیرهاي روشن و واضهحی بهراي راه
حل دارند .اين گونه مسائل را "خوش تعريف شده" هم مینامند .اما مسائل بد ساختار كه"بد تعريهف شهده" ههم میگوينهد فاقهد
مسیرهاي روشن براي رسیدن به راه حل هستند و اما مراحل نهگانه عبارتند از:
 .1شناسايی موضوع ،زمینه و ابعاد مساله؛
 .2شناسايی و ارزيابی شرايط ،ماهیت و ساختار مساله ،اقدامات و حالتهاي ممكن و انتخابی؛
 .3شناسايی هدفهاي قابل بهبود در مساله؛
 .4شناسايی شرايط و محدوديتهاي فعالیتهاي پیشروي حل مساله؛
 .2شناسايی سازهها ،ابعاد(مؤلفهها) ،نماگرها( معیارها) ،شاخصها(سنجهها) و روش ساختاربندي آنها؛
 .6تقويت مهارتهاي الگويابی و مدلسازي مساله؛
 .9حل بهینه مساله براي يافتن پاسخهاي مناسب و نتايج منطقی؛
 .0ارزيابی و مقايسه نتايج واقعی با اهداف شناسايی شده مساله؛
 .7ايجاد فرايند بازخورد براي سیاستگذاري بمنظور تقويت و تصحیح برنامههاي مبتنی بر حل مساله.
البته شناخت محیط ،تكیهگاهها و مؤلفههاي كلیدي مساله براي استفاده از فرايند تهدوين راهحهل در چهارچوب الگويهابی و
مدلسازي ،حائز اهمیت هستند.
رویكرد حلیابي .هدف اين مبحث ايجاد ،تقويت ،ارتقاي سطح و توانمندي مسالهشناختی است .بنابراين،
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 )1مساله شناختی ،سازوكاري است كه خروجی آن ،يافتن و آگاهشدن است .اين سازوكار بر روانشناسی شناخت شهخص تكیهه
دارد )2 .لذا ادراك اشخاص حائز اهمیت فراوان است .بنابراين ،تحلیلگر با سیسهتمهاي ادراكسهازي اشهخاص كهار دارد نهه بها
دنیاي واقعیات پديدهها كه وي آنها را میبیند .در اين سازوكار تأكید بهر سهاختارهاي علّهی و روابهط مطهرح در آن اسهت .ايهن
ساختارها بر پايه روانشناسی درك فرد شكل میگیرند نه منطق ايشان )3 .هر میزان بینش افهراد وسهیع و بلنهد باشهد ،ديهدگاه
مناسبتري براي بررسی و تحلیل مسائل میتوانند ارائه دهند.
از اينرو ،با شناخت سه سازوكار معرفی شده ،میتوان رويكرد حليابی و تحلیل مسالهشناختی را بشرح زير تشريح كرد.
 .1وقایع و مسائل دنيای واقعيات .اين وقايع و مسائل براساس رويكردها و زنجیرههاي علّهی از تعاملهات روابهط علّهی-
معلولی شكل میگیرند و مطابق همان روابط ،مساله با الگوي سلسلهمراتبی رخدادها ،نمايان میشوند .اگهر نتهوان ايهن
زنجیره علّی را شناخت ،كمتر میتوان مسائل و نظم آنها را يافت و رفتار آنها را پیشبینی كرد.
 .2توصيف اشخاص .توصیف در شناخت جامع مسأله ،حهائز اهمیهت اسهت و مهمتهر از آن يهافتن راهكارهها بهر اسهاس
شناخت مسائل و نوع كارهايی است كه بايد انجام دهنهد .همگرايهی در ارائهه راهحهل ،بها نهوآوري افكهار و انديشهههاي
اشخاص ،شكل يكپارچه به خود میگیرد.
 .3راهحل اقتضایي .در نظر گهرفتن راهحهل بهراي حهل مسهايل ،متناسهب بها امكانهات ،توانمنهديها ،شهرايط ،زمهان و
محدوديتها است.
 .4دانش ضمني افراد .ارج نهادن به اين دانش و تلاش در جهت خلق دانش جمعی با مباحثه و مذاكرات دربارة راهحل و
مسأله مفروض شكل گرفته و غنی میشود.
 .5پيكربندی .پیكرهبندي ،شكلدادن چیدمانی يكپارچه براي سازهها ،ابعاد و اجزا مسأله و عرضه راهحل متناسهب بها آن
است.
 .6بينش .اين بینش كه بر پايه تفكرات ،انديشهها ،ايدهها ،ديدگاهها ،زواياي فكري (پارادايمها) و سهطح و كیفیهت ادراك
اشخاص ساخته میشود نقش بارزي در شناخت مسأله و عرضه راهحل دارد.
 .7پردازشها .در ارائۀ تحلیلها ،معمولاً از سه نوع پردازش استفاده میشود )1 :بینش مبتنی بر تشخیص روابهط علّهی،
 )2فهم درست از اصل موضوع )3 ،جهش ادراكی در پیشبینی نتايج و پیامدها .طبعاً ،ادراك و بصیرت افهراد در تطهابق
با پايۀ الگوهاي دانشی و خردي وي میتوانند در پردازش به تولید فكر ،قضاوت و ارائۀ راهكار بپردازند.
حل مسأله .حل مسأله در واقع ،پردازش شناخت راهحل براي تبديل موقعیت مفروض به موقعیت مطلوب است در حالی كه
شخص حلكننده براي حل آن به طور آماده ،روش واضحی ندارد .حل مسأله ،تفكر و رفتاري براي رسیدن به ههدفی اسهت كهه بهه
آسانی در دسترس نیست .اين تعريف مبتنی بر چهار ايده اساسی است:
 )1حل مسأله امري شناختی است و در درون ذهن و دستگاه شناختی حلكننده روي میدهد پس وجود آن را میتوان تنهها
به طور غیر مستقیم از رفتار حلكننده استنباط كرد.
 )2حل مسأله ،فرايند است لذا متضمن دستكاري معلومات در دستگاه شناختی يا ذهن حلكننده است؛ بنابراين ،بهر اجهراي
عملیات شناختی شخص روي بازنمايیهاي درونی دانش وي متكی است.
 )3حل مسأله جهتدار است و هدف آن ،حلكردن مسأله است.
 )4حل مسأله امري شخصی است زيرا دشواري تبديل حالت مفروض مسأله به حالتی مطلوب ،بستگی به دانش كنونی شخص
حلكننده مسأله دارد.
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چرخه حل مسأله .چرخه حل مسأله متشكل از شش مرحله  )1تشخیص مسهأله؛  )2تعريهف آن؛  )3تنظهیم راهبهرد حهل
مسأله؛  )4سازماندهی اطلاعات مسأله؛  )2تخصیص منابع؛ و  )6نظارت و ارزيابی است .اين چرخه ،ساختار بهازخوردي ههم دارد كهه
مبتنی بر خود چرخه دايرهوار حل مساله است.
راهبردهای حل مسأله .اين راهبردها مشتملاند بر موارد زير هستند:
 )1الگوریتم .الگوريتم ،راهبردهاي مرحلهاي براي حل مسأله است كه مستلزم پیروي از قاعده يا روش خاصی اسهت كهه
به راه حل صحیح میانجامد؛
 )2بينش .درك ناگهانی از يافتن راهحلی براي چگونگی حل مسأله است؛
 )3روشهای اکتشافي .اين روشها ،راهبردهاي غیر رسمی شهودي و حدسی هستند كه برخی اوقات به راه حلهی مهؤثر
منجر میشوند و گاهی به راه حل مؤثري نمیرسند .اين روشها چهار دستهاند )1 :تحلیهل در چهارچوب ههدف؛  )2حركهت بهه
سوي جلو؛  )3حركت به سوي عقب؛  )4ايجاد /تولید و آزمون.
روشهای فهم بهتر مسأله .در چارچوب اين روشها ،ده شیوه زير پیشنهاد میشود.
 )1بازنويسی صورت مسأله )2 .يافتن فرضیات مساله و به چالش كشهاندن آنهها )3 .تعیهین سلسهلهمراتب در مسهأله)4 .
خٌردكردن (شكستن) مسأله )2 .ايجاد نگاههاي متنوع به مساله )6 .استفاده از ساختار زبانی تاثیرگذار در مساله )9 .جذابسازي
مساله )0 .يافتن عوامل به شكسترساندن حل مسأله )7 .جمعآوري ،بررسی و تحلیل دادههاي مرتبط با مساله )18 .چندوجهی
گزارهنويسی مسأله.
تفكيک و طبقهبندی .علم پويايیشناسی سیستمها ،ابزاري براي شناخت وضعیت حال و سفر به آينده است .آينده
نیازمند داشتن برنامه است .با اين علم میتوان چنین برنامههايی ،تنظیم كرد و به شناخت و ارزيابی امور گذشته و حال
وضعیتهاي مورد نظر هم پرداخت تا بر آن پايه و نیز انتظارات ،به هدف گذاري ،تدوين سیاست و راهبرد ،و سپس معماري،
مهندسی و راهكاريابی پرداخت .توانايی شناخت امور ،مسائل و ارائه سیاست و راهحل از ديگر دستاوردهاي اين نوع از معرفت
بشري است.
بنابراين ،لازم است براي توسعه علم پويايیشناسی سیستمها به مثابه رشتهاي دانشگاهی براي بالا بردن كاركردهاي
سیستمی در صحنههاي اجتماعی ،اقتصادي ،فرهنگی و حتی حوزههاي سیاسی ،آن را به سه حوزه نرم ،سخت و خاكستري
تفكیك كرد تا بر اين اساس به شناخت ،تبیین و تحلیل چالشها ،فرصتها و تهديدهاي پیشروي رشد و توسعه آن پرداخت.
الف) هدف بنیادي پويايیشناسی سیستمهاي نرم ،ارتقاي شناخت ،تبیین نقشههاي شناختی ،بالابردن سطح ادراك در
مسالهشناختی و ارائه راهبردهاي كشف ،ساخت و عرضه شیوههاي متنوع نظاممند براي پاسخيابی و حل مسائل است؛ لذا اين
رشته علمی با تهیه و تبیین چارچوبهاي افكار ،تلاش میكند تا روشهاي اصلی بررسی ،تحلیل و ابزارهاي ارتقاي كیفیت
تحلیل سیستمی تصمیمگیري مخاطبان خود را براي هدايت بهتر فعالیت در محیط ،فراهم و ارائه نمايد .روششناسیهاي نرم
سیستم درصدد است با تكیه بر مدلسازي و الگويابی به تصمیمگیري و فراهم ساختن خطوط راهنما براي توانمندشدن چند
سويه راهبردي و سیستمی بپردازد تا ارتقاي سطح شناخت ،برنامهريزي و حل مسائل مديريت در دنیاي واقعیات حادث شود.
راهحلهاي كارآمد اين روششناسی با ايجاد ديدگاههاي ابعادنگر و چند لايهاي ،بر پايه تحلیل مؤلفههاي مختلف و روابط
پیچیده میان آنها ،ارائه میشود .روششناسی نرم ،ايدهياب و مسألهمحور است ،اين رويكرد ،با نقشهيابی بر اساس ديدگاههاي
راهبردي و اصول سیستمی ،راهكارهاي مهندسی چند هدفه ،ارائه میدهد .در اين روششناسی با رعايت منافع ذينفعان ،با
ارزشآفرينی حوزهاي ،دانش مسائل پیش روي عرضه میشود.
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ب) هدف پويايیشناسی سیستمهاي سخت ،تبیین فنون و روشهاي پیشرفته رياضی -تحلیلی پويايیشناسی و كاربرد
آنها براي تدوين راهبرد ،بهبود تصمیمگیري و ترسیم نقشه راه آينده است .اين شاخه ،به ايدهآفرينی در روشها و فنون و نیز
كاربرد و كاركرد تحلیلی از فنون و روشهاي شناسايی و ساختاردهی مسأله و ارائه راهحل براي ترسیم آينده وضعیت مورد
مطالعه و سپس تدوين برنامه برآن پايه میپردازد.
ج) اما هدف اساسی پويايیشناسی سیستمهاي خاكستري ،پرداختن به تبیین دامنهها و حدود تلفیقی سیستمهاي نرم و
سخت با تكیه بر فنون و روشهاي پیشرفته و كاربري رفتارهاي طبیعی ،احتمالی ،فازي و فراابتكاري آنها براي پوشش دادن
خلاهاي حادث از تعاملات سیستمهاي مرتبط است .اين شاخه ،توجه ويژه به كاربرد و كاركرد تحلیلی از فنون و روشهاي
ساختاردهی مسأله و ارائه راهحل براي ترسیم حالات آينده وضعیت مورد مطالعه و سپس تدوين برنامههاي سناريومحور مبذول
میدارد.
رويكردهاي روششناسی سیستمها از مدلها و الگوها به مثابه ابزاري استفاده میكنند كه میتوانند به تبیین ،توصیف،
تجريد و قیاس پديدههاي مورد مطالعه براي دستیابی به شناخت بر اساس خصیصهها ،شرايط ،حقايق و توانمنديهاي آن
پديدهها پرداخته كه امكان پیشبینی ،استنباط ،تعمیم ،تمثیل و استقراء را براي آن فراهم آورد.
چالشها ،فرصتها و تهدیدها .در تحقق و پیشبرد اين روششناسیها ،به شناخت ،تحلیل و چارهانديشی عملكرد
گذشته در سه حوزه چالشها ،فرصتها و تهديدها براي ارتقاي آمادگی راهبردي اين علم در جامعه نیاز است.
الف) در حوزه چالشها اين موارد مطرح میشود :شناختشناسی و ضعف شناخت از علم پويايی؛ كیفیت ،سطح ،طبقه و
نوع مسالهشناختی؛ ايستايی و پويايیشناختشناسیها و عملكردها؛ كیفیت پرداختن به روششناسیهاي نرم ،سخت و
خاكستري؛ تدوين منشور بنیادي در نیل به نهادينهسازي علم پويايیشناسی؛ جايگاهيابی علم پويايی در علوم انسانی ،اجتماعی
و تجربی؛ روي آوردن به سازوكارهاي پويايیشناسی در پوياسازي پديدهها؛ سیستمی برخوردكردن با رشد و توسعه علم
پويايیها /پويايیشناسی؛ پرهیز از كلامپروري/حرفنويسی به جاي محتوينويسی؛ پرداختن به طبقهبندي بر حسب سطوح
فعالیت پديدهها هنگام مدلسازي علّی و الگونويسی و به تبع آن ديگر مدلسازيها نظیر جريان و معادلات رياضی مرتبط.
ب) در حالی كه در حوزه فرصتها ،اين موارد قابل تامل است :تهیه و تدوين منشور(هرم) خلق ،آموزش و يادگیري دانش
در علم و رشته پويايیشناسی سیستمها؛ تدوين برنامههاي آموزشی فراگیر علم پويايی مطابق آن منشور بر حسب سلسله
مراتب اين دروس )1 :نظريه سیستمها؛  )2نظريه ،ساختار و كاركردهاي زمان؛  )3بررسی ،تحلیل و طراحی سیستمها؛  )4تفكر
سیستمی -راهبردي و تفكر پويايیشناسی سیستمها؛  )2مدلسازي و الگوشناسی؛  )6رياضیات علم سیستم و پويايی
سیستمها؛  )9نرم ،سخت و خاكستري پويايیشناسی؛  )0تصمیمگیري ،برنامهريزي و راهبرد در پويايیشناسی؛ )7
پويايیشناسی سیستمها؛  )18نقش و كاركردهاي علمپويايیشناسی در شبیهسازي و آيندهپژوهی؛  )11نقش و كاركردهاي
علمپويايیشناسی در اداره سازمانها ،نهادها و دستگاهها؛ برنامهريزي براي نحوه نشر علم سیستمها و پويايیشناسی؛ ايجاد
رشته علم سیستمها و پويايیشناسی در دانشگاهها؛ تدوين برنامههاي توانمندسازي و ارتقاي سطح مهارتهاي برنامهريزيهاي
سیستمی؛ ايجاد كرسی پويايیشناسی در فرهنگستان علوم.
ج) البته تهديدهاي شناسايی شده مشتمل بر اين مواردند :فراموشكردن/شدن هدف در تدريس پويايیشناسی سیستمها؛
هدفگذاري نكردن براي پیشرفت علم پويايیشناسی سیستمها؛ برخوردهاي جزيرهاي با درس پويايیشناسی سیستمها؛
ناآشنايی با تهیه نقشه براي نیل به مدلسازي علّی پديدهها از منظر علم سیستمها؛ نرمافزار زدگی؛ ضعف سوادآموزي از علم
سیستمها هنگام تدريس و استفاده از آن و در نهايت بیسوادپروري؛ پرهیز از بهرهگیري از دادههاي آماري در مدلسازي و
فقط پناه بردن به استفاده بسیار سطحی از نرمافزارها؛ ناآگاهی عمیق از علم مدلها ،الگوها و راهبردها در علم پويايیشناسی؛
ناتوانی در راهحلشناسی و ارائه راهحل و سیاستگذاري؛ نپرداختن به روايی و پايايی در علم پويايیشناسی؛ ناتوانی يا
نپرداختن به طبقهبندي مدلسازي علّی :اينكه اين مدلسازي به كدام جنبه از پديده مربوط میشود مثلا مربوط است به
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ساختار يا سازوكارهاي آن ،رفتار يا كاركردها ،هدفگذاري يا تدوين راهبرد؛ رعايت نكردن سطوح مدلسازي (در سطح
داخل پديدهها؛ در سطح خود پديدهها؛ در سطح حوزههاي همگن پديدهها؛ در سطح فراحوزهاي پديدهها؛ در سطح ملی/
منطقهاي /بینالمللی /جهانی پديدهها).

نتيجهگيری
مدلها و الگوها ،ابزارهاي مطالعه پديده هاي پیچیده جهان هستند و استفاده روزافزون دارند .آنها را میتوان جانشین
مناسبی براي سیستمهاي پديدههاي جهان واقعیات و نظامهاي كوچك و بزرگ آن دانست .هر مدل و الگويی ارزشی دارد كه
در ارتباط با چگونگی درك ما از رفتارهاي پديدههاي دنیاي واقعیات ،ترسیم مشخصات و قدرت پاسخگويی آنها متناسب با
شرايط ،تعیین و سنجیده میشود .مدلها و الگوها از اين جهت بر سیستمهاي واقعی برتري دارند كه قابل كنترل و در
دسترس هستند و به كمك آنها میتوان به مشاهده دقیق رفتار مؤلفههاي تشكیلدهنده و علل پديد آورندة پديدهها پرداخت
و اطلاعات مورد نیاز را به سرعت تحت شرايطی بهدست آورد كه حتی در دنیاي واقعیات قابل مشاهده نیستند .از مدلها و
الگوها به مثابه ابزاري استفاده میشود تا بتوان به تبیین ،تجريد و قیاس پديدههاي مورد مطالعه براي دستیابی به شناخت بر
اساس خصیصهها ،شرايط ،حقايق و امكانات آن پديدهها پرداخت كه امكان پیشبینی ،تعمیم ،تمثیل و استقراء را فراهم
میآورند .در واقع ،استفاده از مدلها و الگوها از اينروي گسترش يافتهاند كه همواره میل بسیاري به چارچوبسازي و نظميابی
متغیرهاي پديدههاي تحت مطالعه وجود دارد .بنابراين ،مدلها و الگوها ابزار تبیین پیشامدهاي گذشته و حال میشوند و
میتوانند پیشبینی و كنترل پیشامدهاي آتی را امكانپذير كنند .از اينرو ،با توجه به پیشرفت علم و دانش ،دستكم لازم
است  )1براي مطالعه پديدهها ،تمامی آنها را به مثابه سیستم ديد و از ويژگی و سازوكارهاي سیستمی و پويايی مرتبط با آنها
بهرهگیري كرد؛  )2در شكلگیري و رفتار پديدهها ،قانون علیّت حاكم است و رخدادي خارج از روابط علّی در طول زمان نه
مطرح میشود و نه وجود خواهد داشت؛  ) 3نظريه نسبیت بنیان ندارد و بجاي آن بايد از اصل تناسب داشتن و تناسبپذيري
پديدهها نسبت به يكديگر استفاده به عمل آورد؛ فلذا  )4وقوع تصادفی ،شانسی و اتفاقی رخدادها ،اساساً بیمعنا است .زيرا
همه آنها براساس نظم سیستمهاي بالاتر ،سیستمهاي همطراز يا سیستمهاي مراتب پايینتر ،شكلگرفته ،حركت و عملكرد
خاص خود را بصورت طبیعی در زمان حیات خود بروز میدهند .وقوع و كاركرد هر پديدهاي مطابق قانون سیستمی ،رخدادي
طبیعی و پويا دارد .از اينرو ،برنامهريزيها بايد بر اساس تفكر سیستمی و در تعاملات مرتبط مديريت شكل يافته و به صورت
آبشاري به همه سطوح زيرين آن رسانده شود تا برنامه كلان نهاد  /سازمان و واحدهاي راهبردي كسبوكار ،برنامههاي
تاكتیكی ،بخشی و ارزيابیهاي عملكرد تك تك كاركنان را هم در بر بگیرد.
هرچند كه طرح كلی و كلان ،در واقع ،همان برنامه راهبردي جهت آفرين با راهكارهاي منتخب است .بنابراين ،اين طرح،
«خانه» نهاد  /سازمان است ،مطمئناً؛ اين طرح خود خانه نیست اما با اجراي آن خانهاي ساخته میشود .براي نهاد /سازمان
تهیه برنامههاي سالانه بخشی و بودجههاي مبتنی بر راهبردهاي اصلی و اولويتهاي سالانه ،جزئیات لازم را فراهم میكنند ،تا
آن خانه ،قابل زندگی شود .كلید حركت آبشاري برنامهريزي به سمت پايین ،با پیوستگی و يكپارچگی سیستمی ،راهبردي و
انعطافپذيري همراه هست كه در عمل با برقراري ساختارها و رفتارهاي بازخوردي استمرار يافته و تقويت میشود.
غالب برنامههايی كه با شكست مواجه میشوند ،در آغاز به اندازه برنامههاي موفق ،خوب تهیه شدهاند؛ تفاوت میان اين دو
را بايد در مداومت پیگیر و سیستمی و در واقع مايه گذاشتن از خود در اجرا جست و جو كرد .پیروزي بلندمدت فقط و فقط با
نگرش و رفتارهاي سیستمی تحقق میيابد .اين نگرش از ارتكاب بیشتر اشتباهات معمول ممانعت میكند و منافع بسیاري را
براي نهادها و سازمانها به ارمغان میآورد.
براي حل مسائل ،برخوردارشدن از نگرش تازه «سیستمی» ،ضروري است .نگرشی جديد كه قادر است الگويی نیرومند و
نو را ارائه كند تا بتواند در مقابل پیچیدگیها و در هم ريختگیهاي ناشی از تغییر ،دوام و استمرار داشته باشد.
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چکیده
با توجه به افزایش محبوبیت بازارهای آنلاین  ،ارزیابی تفاوت بین رضااایت مشااتری در نین رسااانه هایی در ماابر بازار
آفلاین ضاروری می باشاد امروزه مدیران باید توجه بیشتری به اثرات بازارهای آنلاین بر رضایت مشتریان داشته باشند در
ساح جهانی ،یکی از مزایای ضوور در بازار آنلاین در برابر آفلاین ،دسترسی سسترده تر ااربران و مشتریان است نکته ی
مهم دیگری اه باید مورد توجه قرار سیرد این واقعیت است اه امروزه اسب و اارها به دنبال ضفظ مشتریان خود در ماابر
جذب مشاتری جدید هساتند  .در این مااله فروشگاه آنلاین و آفلاین یک ابزار فروشی به صورت محالعه ی موردی بررسی
شاده اسات و با اساتفاده از متدلوپی پویایی شاناسی سیستم ها تفاوت رضایت مشتریان در این دو بازار مورد بررسی قرار
سرفته اسات محالعات صاورت سرفته تا انون به ماایسه ی رضایت مشتریان بین اسب و اارهای متفاوت پرداخته اند ،اما
این محالعه به بررسای ماایساه ای رضاایت مشتریان در بازار های آنلاین و آفلاین در یک اسب و اار مشمی می پردازد
نتایج ضاصار از این تلا به صورت امی مورد بررسی قرار سرفته و با توجه به داده های جمع آوری شده از فروشگاه مورد
محالعه ،می توان فرضیه ای را محرح و آزمون نمود براساس محالعات صورت سرفته ،با توجه به پیشرفت تکنولوپی ،امروزه
فرو اساب و اارهای اینترنتی از همتای ماا زه ای خود بیشتر می باشد با استناد به این فرض ،اسب و اارهای نوپا می
توانند با صار هزینه های امتر با سرمایه سذاری در بمش آنلاین اسب و اار خود سود بیشتری اسب انند مدل سازی
دینامیک )از طریق شبیه سازی با نرم افزار  )Vensim PLE 7.3.4نیز این مورد را تایید میکند برای بررسی ضالت های
ممتلفی اه ممکن اساات در یک ساایسااتم به وجود آیند ،وزن های هریک از موامر موثر بر رضااایت و وزن های مربو به
اهمیت سارمایه سذاری در هربمش به صورت های ممتل تاییر داده شده و بررسی شدند محالعه ی سناریو های ممتل
این نتیجه را در پی داشت اه فرض اولیه ی ما مورد تایید این تحایق است
واژههای کلیدی :رضایت مشتری  ،تکنولوپی های رقیب ،پویایی شناسی سیستم ها
 1و * نویسنده مسئول :دانشجوی اارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشکده مهندسی صنایع پردیس فنی دانشگاه تهران
 2دانشجوی اارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشکده مهندسی صنایع پردیس فنی دانشگاه تهران
 3دانشجوی اارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشکده مهندسی صنایع پردیس فنی دانشگاه تهران
 4دانشجوی اارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشکده مهندسی صنایع پردیس فنی دانشگاه تهران
 5مدیر مامر ،موسسه آموزشی-پژوهشی سیستمهای مدیریت الگومحور (سمام)
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 -1مقدمه
رقابت بیشتر بین شرات ها بامث ایجاد ارتبا طولانی مدت تر بین شرات و مشتری خواهد شد طوری اه این روابط به
نوبه ی خود مسبب رضاتمندی و وفاداری مشتری بوده و در نهایت به سود برای شرات ختم خواهند شد ( Morgan & Rego,
 ) 2006شرات ها سود بیشتری از مشتریان وفادارشان خواهند داشت را اه این مشتریان ضساسیت امتری نسبت به تاییرات
قیمت دارند در ضمن ،هزینه ی ضفظ مشتریان قوی در ماایسه با جذب مشتریان جدید بسیار امتر می باشد مشتریان قدیمی
و وفادار ،اه به ملت تداوم رضایت شان به استفاده از سرویس های شرات ،منبع درآمد دائمی تامین اننده ی سود شرات
هستند ( )Mittal & Lassar, 1998بدین ترتیب ،می توان سفت ضفظ رضایت مشتریان بسیار قابر توجه و یکی از مهم ترین
اهدا استراتژیک مدیران موفق می باشد به نومی یک مدیر خوب باید بداند مامر به وجود آمدن وفاداری یست ،ه مواملی
بامث رضایت مشتریان شده و گونه می توان با دانستن پاسخ این سوالات استراتژی های موثری را برای سودآوری تعیین ارد؟
)(Pan, Sheng & Xi e, 2012
با توجه به ادبیات موجود در این ضوزه به نظر می رسد اه اسب و اارهای اینترنتی به سرمت در ضال پیشرفت هستند
همین پیشرفت بامث به وجود آمدن پیچیدسی های جدیدی شده است ،از جمله استراتژی های بازاریابی دیجیتال و برقراری
ارتبا با مشتریان از طریق وب این روند پیشرفت ،سوالات اساسی در خصوص اندازه سیری رضایت مشتریان در بازارهای آنلاین
را برمی انگیزد در ماایسه با بازار آفلاین ،در یک بازار آنلاین استفاده از همه ی سرویس ها راضت تر و به دلیر استفاده از تکنولوپی
های روز ،تمامی الیک ها و رفتارها در نهایت منجر به اسب تجربه ای فردی تر خواهد شد ( Wind & Rangaswamy,
 )2001بدین ترتیب اه الگوریتم های وب سایت می توانند پیشنهاداتی با توجه به رفتار مشتری به آنها ارائه انند در صورتی
اه خحای انسانی در ماازه (آفلاین) معمولا جلودار ارائه ی نین امکی می باشد مگر اینکه مشتری مستایما نین درخواستی
را انجام دهد
از آنجااه پیشرفت و شکر سیری سرویس های آنلاین با سرمت شمگیری در ضال وقوع می باشد ،این امر ضائز اهمیت
است اه یک اسب و اار برای باای خود بتواند از این سرویس ها استفاده اند و در مین ضال برای تأمین نیاز ااربران دیگر خود
اه لزوما دسترسی به اینترنت ندارند ،بمش آفلاین اسب و اار را بهبود ببمشد در ضایات ،در این تحایق هد اصلی شناخت
تفاوت های بمش های آنلاین و آفلاین یک اسب و اار می باشد محالعات انجام شده تا انون به ماایسه رضایت مشتریان در دو
اسب و اار متفاوت پرداخته اند ،درصورتی اه بررسی دو تکنولوپی متفاوت به اار سرفته شده در یک اسب و اار اه سبب
پیدایش دو قسمت متفاوت در یک اسب و اار شده است و بررسی رضایت مشتریان در استفاده از این تکنولوپی های رقیب
موضومی است اه می تواند امک شایانی به تصمیم سیری های آتی مدیران ارشد در ضوزه های متفاوتی از جمله سرمایه سذاری
های آتی داشته باشد
در این مااله به دنبال ماایساه ی وضعیت و تاییرات رضایت مشتریان از یک ماازه ی ابزارفروشی و فروشگاه اینترنتی این
اسب و اار هستیم جدول  1داده های مربو به فروشگاه اینترنتی ابزارفروشی مورد بررسی را نشان می دهند
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جدول  1داده های مربو به فروشگاه آنلاین ابزارفروشی
زمان ارسال

ارزانتر از رقبا

(ساعت)

امتیاز مشتری

محصولات

به سایت

فروش ماهانه

ماه

(به تومان)

6:16

1904

7.35

3060

83,509,000

مهر 69

5:52

2130

8.2

3084

72,395,000

آبان 69

6:33

1656

7.12

3148

76,822,000

آذر 69

6:41

1724

6.97

3176

105,545,000

دی 69

7:07

1852

9.13

3248

128,475,000

بهمن 69

7:52

1801

8.34

3287

102,348,000

اسفند 69

3:28

1925

7.66

3302

71,003,000

فروردین 69

6:25

1694

8.34

3424

135,069,000

اردیبهشت 69

6:31

1588

8.82

3479

12,586,000

خرداد 69

5:35

1930

8.55

3514

139,514,000

تیر 69

5:49

1880

7.76

3580

131,381,000

مرداد 69

تمام داده ها برای طول مدت  12ماه از فروشگاه اینترنتی و ماازه ی ابزار فروشی در تهران به طور واقعی جمع آوری شده
اند این داده های ماهانه در شکر  1رسم شده اند همان طور اه در شکر  1نیز قابر مشاهده است ،نوسان زیادی در فرو
اسفند  ۶7و فروردین  ۶6مشاهده می شود بر اساس توضیحات ارائه شده توسط مدیران این فروشگاه ،در اسفند  ۶7به دلیر ارائه
پیشنهادات تمفیفی برای مشتریان خود افزایش قابر توجهی در میزان فرو را شاهد هستیم اه این افزایش فرو با توجه به
پایان رویداد تمفیفی شرات و همچنین شروع تعحیلات نوروزی به مدت  2هفته ،با افت شدیدی در فرو فروردین  ۶6همراه
بوده است.

شکل 1نمودار مرجع
در این تحایق پس از بررسی اارهای انجام پیشین انجام شده ،به بررسی فرضیه دینامیکی و متایرهای در نظر سرفته شده
در مدل می پردازیم و سپس گونگی ساخت و منحق مدل مورد بحث قرار می سیرد و در پایان نتایج ضاصر تحلیر و بررسی
می شوند
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 -2پیشینه تحقیق
مایکر ج  ) 2۱12(1از معدود محااانی است اه با استفاده از پویایی های سیستم به مدل سازی ویژسی های اساسی یک
سیستم اقتصادی پرداخته است در این مااله مدلی بر پایه ی پویایی های سیستم به منظورنمایش رقابت بین شرات های ممتل
در زمینه هزینه های شرات ها ،ارائه شده است بازخورد های ضاصر از این مدل بدین صورت است اه ااهش قیمت یک شرات
سبب تشویق شرات های دیگر برای ااهش هزینه های خود و در نتیجه ااهش قیمت ها می شود تحت این شرایط قیمت ها و
هزینه های هر د و شرات به طور پیوسته ااهش می یابد اسر ه این رفتار سیستم به توانایی های هر  2شرات در پاسخ سویی
به رقابت قیمت ها اه در ضایات همان ااهش قیمت می باشد ،بستگی دارد ،اما شرایط دیگری در داخر شرات مانند سرمایه
سذاری اارا و یا شرایط بازار مانند سیاست قیمت سذاری االاها بر اساس تااضا ،می تواند این رقابت را تشدید اند به مبارت دیگر
توانایی تولید محصول با ایفیت قبلی و با هزینه امتر معادل تولید بیشتر محصول با همان هزینه قبلی است و نشانه ی رشد
اقتصادی می باشد[ ]1انگ و دولاایا ) 2۱۱3(2به بررسی موامر انگیزشی اه مشتریان را به خرید اینترنتی تشویق می اند،
پرداخته اند متایرهای بررسی شده در این مااله در دسترس بودن وب سایت فروشگاه اینترنتی ،نوع محصولاتی اه فروخته می
شودو ویژسی آنها و قیمت محصولات مورد بررسی قرار سرفته است[ ]2اییر و ایستمن )2۱14(3در محالعه ی خود بر روی
مشتریان یک فروشگاه اینترنتی به این نتیجه رسیدند اه مشتریانی اه تمایر به خرید اینترنتی دارند معمولا افراد تحصیر ارده
ای هستند اه آشنایی بیشتری با تکنولوپی دارند[ ]3هالند و جااوبز )2۱15( 4در محالعه ای در رابحه با خرده فروشی مدرن
توسط هنس فردریسزیک صورت سرفته اه در آن به رشد سریع بازار آنلاین در خرده فروشی در ایالات متحده اروپا اشاره شده
است هم نین در این محالع پیش بینی شده اه میزان رشد استفاده از خرید آنلاین در سال 2۱15نسبت به %13 ،2۱14
خواهد بود در انگلیس و دانمارک ،فرو آنلاین در خرده فروشی %1۱ ،از ار میزان فرو در سال  2۱14را تشکیر داده است
در صورت ریز شدن در بیزینس های ممتل  ،می توان مشاهده ارد اه در بازارهای ریزتر در این اشورها سهم فرو آنلاین به
 %3۱می رسد این آمار بامث نگرانی فرو شندسانی شده است اه بیزینس خود را صرفا به صورت آفلاین جلو می برند خرید آنلاین
دارای هزینه جست و جوی پایین تری ست و به راضتی می توان در آن اجناس ممتل و قیمت ها و ویژسی هایشان را با هم
ماایسه ارد[ ]4االیانام و تی سی ) 2۱13( 5استراتژی های بیزینس های ند روشی را اه توسط والمارت محرح شد توضی
می دهند :خرید آنلاین با اارت امتباری و تحویر سرفتن االا از ماازه ،سفار آنلاین و سپس پرداخت و تحویر االا به صورت
آفلاین و یا طراضی اپلیکشین هایی اه بتوانند سوشی های هوشمند مشتریان ضاضر در ماازه را شناسایی انند[ ]5لیبر و
سیورسن )2۱11( 7و ترنز )2۱15( 6دلایلی را برای توجیه استفاده از رو های ممتل در خرده فروشی محرح می انند برجسته
ترین دلیر این است تصور مشتری ست مبنی بر این اه راه های خرید آنلاین و آفلاین قابر می توانند جایگزین یکدیگر باشند
این موضوع همان یزی ست اه با منوان " خرید آنلاین – تحویر آفلاین" از آن نام برده می شود[ ]6پو ا سوپتا، (2015) 8
ااثر محالعات بر روی رفتار مشتریان در اانال های ممتل تمراز ارده اند به منوان مثال نحایق ها نشان میدهند اه ااثر

1

Michael Joffe
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2
Lieber, Syverson
4
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5
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6
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افرادی اه با تکنولوپی آشنایی داشته و درآمد بالایی دارند ،از خرید آنلاین استفاده می انند هم نین محالعات نشان می دهد
اه افرادی اه در سروه سنی  25-18قرار می سیرند ،تمایر بیشتری به خرید آنلاین نسبت به سایر سروه های سنی دارند[]7
براون ،1ات ال( )2۱15باورها و ترجیحات مصر انندسان در رابحه با خرید آنلاین و خرید آفلاین با در نظر سرفتن سه
مشکر اساسی در بیزینس اینترتی بررسی ارده است این مشکلات مبارت اند از نیاز به ساخت زیربنای داخلی و خارجی اسب
و ا ار به منظور سرویس دهی مناسب به مصر اننده ها ،نیاز به تهیه ی زیربنای مناسب تکنولوپیکی و فیزیکی و نیاز به درک
مشتری از مفهوم پروسه های خرید به صورت مجازی و به صورت فیزیکی[ ]8استرمن 2در اتاب خود به معرفی مدل پولیا در
سیستم های وابسته به مسیر می پردازد ،و مثالی را از رقابت بین دو شرات بتامکس و وی اچ اس بیان می اند و در پایان مدلی
از این پولیا ی شکر سرفته از این رقابت را ارائه می اند[ ]9ضسینی و همکاران ( )2۱۱۶در مااله ی مدل های اسب و اار
الکترونیک را مورد بررسی قرار داده اند استفاده از مدل های اسب و اار به شرات ها در برقراری ارتبا  ،شناخت ،تاییر ،اندازه
سیری ،شبیه سازی و یادسیری بیشتر در مورد جنبه های ممتل اسب و اار های آنلاین امک شایانی می اند ،بدین روی این
مااله با استفاده از نمودارهای ملی معلولی به شناخت بیشتر مدل های اسب و اار پرداخته است[]11

 -3روش شناسی تحقیق
پس از ادبیات موضوع ،اهدا و راههای پیش رو مشمی شده اند و اانون در قسمت رو شناسی تحایق ابتدا فرضیه
دینامیکی توضی داده میشود و پس از بیان مرز مدل ضلاههای مهم سیستم تشری میشوند و در بمش بعدی با استفاده از این
اطلامات ،منحق و نحوه ساخت روابط توضی داده میشود

 -1-3فرضیه دینامیکی
یک ماازه ی ابزار فروشی را در نظر بگیرید اه االاها به صورت آنلاین و آفلاین در آن به فرو می رسند بنگاه اقتصادی
مورد بحث ما بر اساس اصول بازاریابی و فرو باید جنبه های ممتل خود را ارتاا دهد تا بتواند میزان رضایت مشریان خود را
افزایش داده و در نتیجه فرو و درآمد خود را بیشتر اند
موامر متفاوتی برروی میزان رضایت مشتریان در بازارهای آنلاین و آفلاین تاثیر دارند اه با ارتاا و بهبود هرادام می توان
میزان رضایت را افزایش داد از جمله ی این موامر در فرو آنلاین می توان به طراضی وب سایت و در فرو آفلاین می توان
به داوراسیون ماازه اشاره ارد بسیاری از این معیارها در هر دو نوع اسب و اار (آنلاین و آفلاین) مشترک هستند یا شباهت
اافی دارند و در یک دسته قرار خواهند سرفت از جمله ی این موارد می توان به ضلاه های مربو به تنوع برند در ماازه و در
فروشگاه اینترنتی اشاره ارد در ماابر ،مواردی هستند اه ممتی یکی از این دو بازار هستند مثلا سرویس ارسال مرسوله فاط
برای بمش آنلاین استفاده خواهد شد یا بررسی رفتار فروشنده فاط در ماازه مادور می باشد به ملت امبود داده و وقت ،برخی
از موامر موثر در این فرآیند نیز ضذ سردیدند
با توجه به داده های ابزار فروشی مورد محالعه ی ما فرضیه اینگونه تعری می شود اه رضایت مشتریان در بمش آنلاین
تاثیرسذاری بیشتر داشته و در نتیجه بهتر است سرمایه سذاری بیشتری در این بمش انجام شود تا با هزینه ی امتر ،سود بیشتری
ضاصر سردد در ادامه به بررسی صحت این فرض می پردازیم

Glenn J Browne , John R Durrett & James C Wetherbe
John D.Sterman
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 -2-3مشخص نمودن مرزهای سیستم
جدول  2متایرها برون زا ،درون زا
technology
Online
Online
Online
Online / Offline
Online
Online
Online
Online / Offline
Online / Offline
Online
Online
Online / Offline

Exogenous/Endogenous
Exogenous
Exogenous
Exogenous
Exogenous
Exogenous
Endogenous
Endogenous
Endogenous
Endogenous
Endogenous
Endogenous
Endogenous

unit
Dimensionless
Tomans/People
People
Dmnl/Month

variable
Performance of Website
Average Salary of Developers
Human Resources : Developers
Effectiveness of New Developer

Tomans/UnitsOfBrands

Average Prices of competitors Online

Dimensionless
Veh
UnitsOfBrands
Dimensionless
Dimensionless
Dimensionless
Tomans

Productive Delivery
Number of Vehicles
Optimal number of Brands Online
Quality of Packaging

Overall Online Satisfaction
Satisfaction Offline
Investment

row
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Online

Exogenous

People

Average Number of Costumers Per
Month at store

13

Online / Offline

Endogenous

Tomas

Sales

14

متایر های درون زا داخر سیستم ،برون زا متایرهای موثر اه از خارج از مرزها اثر سذار هستند و متایر های مستثنی
متایرهایی هستند اه تاثیر آنها در مدل در نظر سرفته نشده است متایرهای مستثنی شامر  :امنیت دستگاه پرداخت و وب
سایت ،برطر شدن ضس خرید مشتری پس از خرید (غیر قابر اندازه سیری)  ،نرخ ارز ،هزینه ها ،سهم رقبا از بازار ،سهم ما از
بازار ،بمش مالی و می باشد

 -4مدلسازی ،بررسی و تحلیل دادهها
 -4-1تشریح حلقههای مهم در سطوح مختلف مدل
ضلاه وب سایت  :برای محالعه ی اثر متایرها بر رضایت مشتری از وب سایت فروشگاه شکر سرفته است مواردی مانند
تجربه ی ااربری و سادسی انجام جستجو از جمله ی متایرهای این ضلاه هستند ضلاه ی مورد نظر یک ضلاه ی مثبت می
باشد (شکر شماره )2

شکل  :2ضلاه ی وب سایت

ضلاه ی امنیت بسته ها برای انترل ایفیت مواد استفاده شده در فرآیند بسته بندی مثر جنس اارتن مورد استفاده
است این ضلاه مثبت است ضلاه ی ارسال یا پیک ،محالعه ی تاییرات رضایت مشتری در خصوص پیک فروشگاه می باشد
مواملی مانند زمان رسیدن مرسوله به مشتری ،پنجره های زمانی در اختیار مشتری برای انتماب از جمله ی متایرهای تاثیر
سذار می باشند این ضلاه مثبت است ضلاه ی زیبایی ظاهری ماازه در بمش آفلاین یک ضلاه ی منفی و برای نشان دادن
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تاثیر موقعیت جارافیایی ،زیبایی و تمیزی ماازه و تاثیر سایر موامر فیزیکی ماازه بر تجربه ی خرید مشتریان ( ه از نظر
راضتی خرید ،ه از نظر زمانی اه مشتری برای خرید صر خواهد ارد) شکر سرفته است
ضلاه ی محصولات رضایت مشتری در خصوص اثر تعداد و تنوع برند های محصولات وب سایت روی رضایت مشتری می
باشد این ضلاه مثبت می باشد و دقیاا برای بمش آفلاین نیز تدوین شده است ضلاه ی رضایت مشتری از بمش آنلاین در واقع
تاثیر رضایت مشت ری روی فرو  ،تاثیر فرو روی سود و سود روی سرمایه سذاری در بمش آنلاین را نشان می دهد .مدد
ماایسه  ،بر اساس مدل پولیا 1برای ماایسه ی دو تکنولوپی بیان شده است ،اه با توجه به فرضیه ی دینامیکی مدل به نفع
بمش آنلاین ممر خواهد ارد

Polya
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Gap in Price difference
between Market and
Business

Well Organized
Shelves in Store

Decline in
Market's Prices

Number of
Competitors

Ease of Geographical
Access to Store

Market Share

Time Spent in Store
by Customers

R

<Investment in the
Online Sector>

+
Developers (Back,
Front and Full Stack)

Promotional Events to
attract Customers back

Investing in
Website
Website Speed

+
User Experience

Investment in
Packaging Section

+ User Interface
+

+
Performance Of
Website

Ease of Obtaining
Information within
Website
+
R

Website Daily
View Count
+

Quality of Material
Used in Packaging
Safety of
Packages

Perceived Performance
of Website

R
Time Spent by
Customers to Shop

Investment in the
Offline Sector

R

Overall Online
Satisfaction

Profits Online

Profits Offline

Overall Offline
Satisfaction

Shatisfaction of Customers
with Shopping Experience

Sales Online

Sales Offline

<Investment in the
Online Sector>

+
Satisfaction of
Customers with
Delivery
+

Betterment and
Maintaining the quality of
Delivery

- +
- Productivity of
Delivery
+
+

Number of Delivery
Windows Offered
Number of Vehicles
for Delivery

R

Employee
Satisfaction

Investment in
Employee Satisfaction

Satisfaction of Customers
with Products at store
Demand for
Products at store

Comparison
Coefficient

+

Price of Delivery

Perceived Shopping
Experience

<Investment in the
Offline Sector>

+

Time it takes for
packages to be delivered

Quality of Shopping
Experience

R

+

Accessibility through
Web Search

Employees Cleaning
and Tidying

-

Investment in the
Online Sector

Customer Satisfaction
with Website

Popularity of
Website

Clean and Tidy
interior

R

Satisfaction of Customers
with Packaging Services

+

Available User
Review for
Product
+

Variation of Products
on Website

Investment on Supply to
increase Market Share

Hiring Creative
Employees

Beauty of
Packaging

Perceived
Cleanness of Store

Ease of Browsing
Shelves

Perceived Quality
of Delivery
+

Investment on Variety of
Products and Brands online

Availability of
Products at store

R

Number of Brands
Available on Website
Maximum number of Brands
Before it becomes confusing to
choose between

Demand for More
brand Inclusion

Investment in
Products at Store

R
Variety of
Products

+ Quality of Delivery
Satisfaction with finding
specific Brands customers are
looking for

Suffiecient number of
Products available on
Website

 شمای الی ضلاه های ملی و معلولی:3 شکل
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 -2-4نمودار حالت جریان
در این مدل ،به بررسی تاثیرات تاییرات متایرهای اصلی بر متایرهای مورد اندازه سیری (رضایت آنلاین و آفلاین) می
پردازیم در این شبیه سازی  ،تاثیرات زیرسیستم ها بر بمش های ممتل اسب و اار بررسی می شود در سمت پ شکر 6
به مواردی مانند رضایت مشتری از وب سایت و ارسال االا و بسته بندی و تنوع محصولات روی وب سایت توجه شده است هر
ادام از این موارد ،تاثیراتی روی رضایت مشتری از بمش آنلاین خواهند سذاشت اه به صورت میانگین وزنی مورد ماایسه با
همتای آفلاین خود قرار خواهد سرفت ممر ماایسه به نفع بمشی ممر خواهد ارد اه مشتریان از رضایت بیشتری در ارتبا با
آن برخوردارند بدین ترتیب ،یک ضریب تعیین خواهد شد اه با توجه به سود ضاصر و فرو  ،روی سرمایه سذاری در بمشی
اه برای ما بیشترین سود را اسب خواهد ارد (رضایت مشتریان بیشتر است) متمرازتر خواهیم شد این امر صفر و یکی
نمواهد بود ،را اه به هر ضال باید برای تاویت بمش با مملکرد ضعی تر نیست سرمایه سذاری انجام شود شکر شماره 6
نمودار الی ضالت-جریان را نشان می دهد
 -4-3منطق و چگونگی ساخت معادلات
مدل مورد نظر برای ضلاه ی وب سایت از طریق روابط زیر فرمول شده است :
Decision about Hiring = IF THEN ELSE(Number of Complaints about Website>4, 1 , 0 ) , Units: Dmnl
If complaints are more than 3, hire new talent.
"Customer Satisfaction (Website)"= INTEG (Rate of Change in User Experience,0.1), Units: Dmnl

در این بمش از محالعه ،به مملکرد وب ساایت از طریق پرسشنامه از ااربران(اه از طر خود وب سایت جمع آوری شده
اسات ) یک نمره به مملکرد وب ساایت داده شده است از آنجایی اه این نمره مستایما در اطلاع مشتری نیست ولی میتوان با
توجه به نظر هر فرد تممینی از آن زد ،تاخیر اطلاماتی بین مدد واقعی و مددی اه مشتری انتظار آن را دارد وجود دارد اه این
تاخیر لحاظ شاده اسات تعدادی از مشاتریان همواره از وب سایت شکایت داشته اه این مدد بسیار او ک فرض می شود در
ضاامن ،به مملکرد وب سااایت ضااریب ثابتی خواهیم داد تا تاثیرات مملکرد را بهتر و اغراا آمیزانه تر مشاااهده انیم این امداد
تجربی هستند و پایه و اساس خاصی ندارند
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Look Up Performance Complaints

Decision about
Hiring

Performance of
Website

Number of Complaints
about Website

Look Up Function
Cleaning

<Budget of
Website>
Human
Resources :
Developers

Rate of Hiring
Developers

Effectiveness of New
Developer
Efforts for Cleaning
the Store
Rate of Change in
User Experience

Capacity for Hires

Cleanness of Store

Customer Satisfaction (Website)
Satisfaction with Interior Design of
Store

<Time>
Average Salary of
Developers

Rate of change in beauty
of Interior Design
Well Organized Shelves

DevC

Average Prices of
competitiors Online

Change in satisfaction
with Prices Online

Customer Satisfaction (Competitors)

Budget of Website

Average Prices of
products Online

Cost of Each
Vehicle

<Budget of
Delivery>

Maximum number of
Vehicles Needed

Rate of Change in
Number of Vehicles
Number of Vehicles
Business can afford

Average distance 1
vehicle travels

Number of Vehicles

Time to travel 1
kilometre

Average time it must take
each vehicle to deliver
Productive
Delivery

Weight of Service Delivery

Overall Online
Satisfaction

BVC

Weight of
Packaging

Beauty of Packaging
Quality of
Packaging

Number of
Complaints

Look Up ROC
Quality - Complaints

Look Up Complaints Perceived Quality

Initial number of
Brands on Website
<Average Prices of
products Online>

Online Sales

Rate of change in
Quality of Packaging

Maximum Number of
Brands (Before it becomes
confusing)

Weight of Price

Profits from
Online

Profits from
Offline

Offline Sales

Potential for Offline
Purchasing

<Time>

Satisfaction Offline

Potential for Online
Purchasing
True Online Sales

True Offline Sales

Weight of Sales
Staff

Change in Satisfaction
with Number of Brands

Offline Sales Data

Look Up Func

Weight of Brands
in Store
Satisfaction with Variation of Brands
and Product Available at the Store

<Number of Brands
That can be Bought>

Customer Satisfaction (Variety of Products
and Brands)

Rate of Change
Satisfaction with
Products

Look Up for
Satisfaction - Brands

Current Number of
Brands

Num of Brands (Variety)
Rate of change in
Brand Variation

Number of Brands (Website)

Optimal Brand
Numbers
Maximum Number of Brands
before it becomes Confusing
(Offline)

<Time>

جریان- نمودار اامر ضالت: 4 شکل
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Maximum Number of
Employees in Store

<Time>

Rate of Change in
number of Employees
<Capacity for Hiring
New Salesmen>

Weight of Interior
Design
Online Sales Data

Number of Sales persons

Change in
Satisfaction

<Time>

<Time>
Look Up Brand
Variation Online Satisfaction

Ratio of Employee
to Customer

Satisfaction with Service

Customer Satisfaction (Packaging)

Optimal number of
Brands Online

<Budget for Buying
Brands Online>

Average Number of
Costumers Per Month at
store

HRC
Total Profit

Number of Brands We
can Buy Online
Rate of Change in
number of Brands Online

Average Prices of
Products at Competitor
Stores

Budget For HR

Investment Offline

<Time>

Safe Packaging

<Time>

Value for Money
(Store)
Rate of change in
satisfaction with prices

Offline Pull

Weight of
Competitors
Weight of Brands

Actual Average
Delivery Time

Capacity for Hiring
New Salesmen
Budget for Buying
Brands

Average Price of
Products at Our Store
Satisfaction with Prices of this Store
(competitors)

Budget of Delivery

Weight of Website
Custmoer Satisfaction (Delivery)

<Time>
Base Salary

Number of Brands
That can be Bought
<Satisfaction
Offline>

Investment Online
Change in Satisfaction
with Delivery

<Overall Online
Satisfaction>

Budget for Buying
Brands Online

DC
Average distance
traveled

Average Price Spent
on Each Brand

BBC

Value for Money

<Time>
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 -5تحلیل و نتیجهگیری
در پایان با استفاده از تحلیر های مددی بدست آمده از شبیه سازی در محیط نرم افزار  vensimنشان می دهیم فرضیه
ی ما در خصاوص اینکه بازار آنلاین ساودآوری بیشاتری خواهد داشات درست می باشد به طور دقیق تر نتایج محالعه ی ند
ساناریوی ممتل را بررسای خواهیم نمود ساناریوی اول  ،تاییرات رضاایت مشاتریان در سذر زمان در بمش آنلاین به صورت
شکر شماره  5خواهد بود از آنجایی اه رضایت مشتریان بین امداد  ۱تا  ۱( 5خیلی ام و  5خیلی زیاد ) می باشد ،در طی 12
ماه مورد بررسی می توان مشاهده ارد اه با در نظر سرفتن مواردی اه در این مااله به آنها اشاره شده است می توان به صورت
هدفمند به رضایت بیشتر دست یافت به همین ترتیب برای رضایت بمش آفلاین شکر شماره 7را داریم:

شکل  9تاییرات رضایت مشتریان از بازار آفلاین در طول زمان.

شکل  5تاییرات رضایت مشتریان از بازار آنلاین در طول زمان

مشااهده می انیم اه طبق شکر ،به این ملت اه از ابتدا به نفع بازار آنلاین اار ارده ایم (با توجه به داده های واقعی اه
از محالعه ی موردی به دساات آورده ایم) و از آنجا اه می دانیم رضااایت مشااتریان از بمش آنلاین بیشااتر خواهد بود در نتیجه
نمودار به درساتی رفتار هدفمند رضا یت را در بازار آفلاین نشان می دهد با این تفاوت اه رضایت مشتریان بمش آفلاین ندان
دستمو تاییر نمواهد شد
در ساناریوی دوم تاییرات روبرو را نسابت به سناریوی  1مشاهده می انیم :ااهش ضریب سرمایه سذاری روی استمدام
نیروی ماهر برای وب ساایت از  4۱درصاد به  1۱درصاد ،افزایش میانگین قیمت اجناس وب سایت از  1۱۱هزار تومان به 5۱۱
هزارتومان ،افزایش هزینه ی خرید وسایله ی نالیه برای ارسال از  4میلیون تومان به  1۱میلیون تومان و افزایش میانگین مدت
زمان ارساال (واقعی) از  2ساامت به  4ساامت و نیم با توجه به اینکه تاییرات امداد مورد نظر طوری هستند اه باید اثر منفی
روی رضاایت آنلاین بگذارند با توجه به شاکر ،در ساناریوی جدید ضدود  1۱درصاد در ماایسه با ضالت قبر ااهش رضایت از
بمش آنلاین داشاته ایم برای مشااهده ی تاثیر مثبت ،در بمش آفلاین ،مدد ماازیمم تعداد فروشنده در ماازه را از مدد  1۱به
مدد  2۱تاییر خواهیم داد تا بتوانیم نسبت مشتری به فروشنده را بیشتر انیم اه در نهایت به میزان ضدود  1واضد تاثیر مثبت
روی میزان رضایت مشتری از بمش آفلاین خواهد داشت

شکل  9ماایسه سناریوها.
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گروه صنایع ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه ایوانکیmehdi.kalantar@eyc.ac.ir ،
گروه صنایع ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه خوارزمیfatemeh.akbari659@yahoo.com ،
گروه صنایع ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه الزهراrazi_ehsani@yahoo.com ،

چكیده
انرژی برق به عنوان یکی از خدمات عمومی و همگانی ،مورد استفاده بخش عظیمی از مردم است .بازار برق ایران با بازار
عمده فروشی کار خود را آغاز کرده و در شرایط فعلی قوانین و سازوکارهای مرتبط با آن بطور کامل تدوین شده و به
صورت جدی در کشور در حال اجراست .یکی از اصلیترین نیازهای این بازار ،تأمین شرایط پایدار و مطمئن ،جهت
پاسخگویی به نیاز و مصرف شبکه میباشد و در این راستا ،از توسعه ظرفیتهای تولید جهت تأمین انرژی مورد نیاز و
جبران ظرفیتهای مستهلک شده استفاده میشود .جهت دستیابی به توان لازم جهت عکسالعمل مناسب در قبال
درخواستهای آتی ،استفاده از مدلسازی پویا ،جهت پیشبینی میزان مصرف ضروری به نظر میرسد که به شکل فراگیر
در بازارهای برق دنیا استفاده میشود .در مدلهای بازار برق برای نمایش ساخت و برچیدن نیروگاهها ،اکثر مدلسازان
پویایی شناسی ترجیح میدهند تا از میان انواع مختلف تأخیرهای مواد ،تأخیرهای مرتبه اول ) (FODsرا بدلیل سادگی
بیشتر انتخاب نمایند؛ باوجود اینکه تأخیرهای خط لولهای ) ،(PLDsایجاد و اسقاط نیروگاهها را به شکلی بهتر
مدلسازی مینمایند .هرچند از هر دو نوع تأخیر میتوان برای نمایش تأخیرهای مواد استفاده نمود ،اما هریک نتایج
متفاوتی عرضه مینمایند که جنبههای مثبت و منفی آن میبایست به درستی مدنظر قرار داده شوند .بنابراین ،این
تحقیق به دنبال پیادهسازی  FODو  PLDدر یک مدلِ بازار برق عمومی بوده تا بدین طریق بتواند اثربخشی و کفایت
آنها را در قالب یک مدل مناسب ،ارزیابی نماید .لذا در این پژوهش ،کاربردهای مناسب برای هر یک از تأخیرات ذکر
شده و میزان اهمیت آنها در مدلهای پویایی شناسی بیان شده است .در حقیقت ،نتایج شبیهسازی که به شکل قابل
ملاحظهای به مقایسه هر دو مدل پرداخته است ،نشان میدهد که  PLDدر مدلسازی تأخیرهای ساخت نیروگاههای
جدید و همچنین خروج نیروگاههای قدیمی ،نتایج واقعیتر و ملموستری ارائه مینماید .همچنین ،نتایج نشان میدهد که
استفاده صِرف از تأخیرات  FODدر مدلهای بازار برق ،نه تنها موجب کاهش تولید برق پس از گذشت چند سال خواهد
شد ،بلکه به دلیل درنظر نگرفتن پویایی کل سیستم ،اطلاعات نادرستی تولید مینماید که میتواند منجر به برنامهریزی
نادرست انرژی گردد.

واژههای کلیدی :ظرفیت تولید شبکه ،تأخیرهای مدلسازی ،سیستم دینامیک.
 1استاد و عضو هیئت علمی ،دانشگاه ایوانکی
 2و * نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری مهندسی صنایع ،دانشگاه ایوانکی
 3کارشناس ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه الزهرا
 4کارشناس ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه خوارزمی
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 -1مقدمه
از روش مدلسازی سیستم داینامیک در سطح وسیع برای مطالعه بازارهای برق استفاده شـده و به عنـوان یـکی از
مناسبترین تکنیکهای مدلسازی به شمار میآید [ .]2-5همچنین کاربرد این روش در حوزههای امنیت تأمین شبکه توزیع
[ ،]6-8کارآیی انرژی [ ،]9-12اصلاحات بازار [ ،]13-15گازهای گلخانهای [ ،]16-18و سایر حوزهها [ ،]4 ،19 ،22نه تنها
اهمیت مدلسازی بازارهای برق ،بلکه ضرورت توسعه مدلهای واقعگرایانهتر را منعکس میکند .به این دلیل ،هدف مطالعه
حاضر ،ارزیابی یکی از ویژگیهای مهم بازارهای برق ،یعنی تأخیر است .انتخاب مناسب تأخیر ،موجب میگردد که واقعیتها به
شکل بهتر و مناسبتری در مدل دینامیک سیستمها ،منعکس شوند.
بطور کلی در بازارهای برق ،میزان نوسان در ظرفیت شبکه ،ارتباط مستقیم با ظرفیت تولید واحدهای نیروگاهی دارد.
ساخت و توسعه نیروگاههای جدید و یا خروج واحدهای مستعمل و قدیمی ،همیشه زمانبر خواهد بود و متناسب با شرایط
مختلف ،از جمله میزان کارکرد و محل قرارگیری متغیر است .ساخت نیروگاههای جدید در ایران بطور متوسط (و باتوجه به نوع
و تعداد واحدهای آن) بین  3تا  5سال و خروج نیروگاههای قدیمی بین  32تا  52سال زمان میبرد؛ به شرطی که منبع تولید،
سیستمی با پایه گاز یا گازوئیل باشد .به عبارت دیگر ،بین تصمیمات سرمایهگذاری و نیروگاههای تکمیل شده و بین این
نیروگاهها و برچیدن آنها ،تأخیر وجود دارد .حقایق موجود حاکی از آن است که این تأخیرها ،تأخیرهای مواد با زمان تأخیر
ثابت هستند .توزیع خروجی این نوع تأخیرهای مواد در شکل  1به تصویر کشیده شده است .همانگونه که میتوان دید ،پس از
تصمیمگیری راجع به ساخت نیروگاه ،بهرهبرداری از آن سالها به طول میانجامد .همچنین ،پس از یک دوره زمانی نسبتاً
طولانی ،بطور کامل مستهلک شده و بایستی برچیده شود؛ به عبارتی ،از ظرفیت تولید کنار میرود.
یکی از عوامل تعیینکننده در رفتار بازار برق  -به ویژه زمانی که توزیع خروجی بسیار متفاوت است – مدلسازی و
استفاده از تأخیرها است .مطابق با نظر استرمن [ PLDs ،]1و ( FODsکه به عنوان اولین تقریب از  PLDsدرنظر گرفته
شدهاند) ،دارای ساختار سطح و جریان هستند و توزیع خروجی آنها در شکل  2نشان داده شده است.

شكل  .1ساخت نیروگاه و خروج آن همیشه با تأخیر انجام میشود

نمودار سطح و جریان شکل ( 2الف) ،اختلافات نحوه محاسبه این دو را نیز آشکار مینماید ،که به صورت زیر تعریف
شدهاند:
1.1. PLD

()1

) O(t )  i(t  
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1.2. FOD
O(t )  S / 
2

()2

که ) O(tجریان خروجی i(t) ،جریان ورودی (به صورت پالس واحد تعریف شده است [  ،)]1زمان تأخیر ثابت و S2

سطح یا ذخیره را نشان میدهد.
به لحاظ ریاضی و گرافیکی ،مدلهای  PLDو  FODکامل ًا اختلاف دارند؛ هرچند هر دو تأخیرهای مواد هستند ،اما
کاربردشان در بازارهای برق موجود ،متفاوت است .از یک طرف ،همانطورکه در منابع [ ]22 ،21 ،14نشان داده شده است،
برخی از نویسندگان  FODرا به خاطر سادگی یا به این دلیل استفاده میکنند که به عنوان تقریبی خوب و معتبر برای PLD
در نظر گرفته میشود؛ از طرف دیگر ،در برخی تحقیقات از هر دو نوع تأخیر استفاده میشود؛  PLDبرای مدلسازی ساخت
نیروگاههای جدید ،و  FODبرای خروج نیروگاههای قدیمی [ .]25-23متأسفانه در موارد دیگر ،نویسندگان حتی به نوع
تأخیرهای مواد پیاده شده [ ]28-26 ،7اشاره نمیکنند ،و همین امر موجب بروز تردید در مورد نتایج کلی تحقیق آنها
میشود.
PLD
S1

زمان تأخیر ثابت  5سال

)i(t

)O(t

FOD
S2

i(t).

O(t).

(ب)

(فلا)

شكل  .2مقایسه  PLDو  . FODالف -ساختار سطح و جریان  PLDو  FODو ب  -توزیع خروجی آنها

به این ترتیب ،نه تنها در مورد انتخاب مناسب تأخیر مواد برای نیل به مدلهای درستتر ،عدم اطمینان وجود دارد ،بلکه
همچنین ،افزایش آگاهی مدلسازان در مورد اهمیت و مبانی و مفاهیم استفاده از تأخیرهای تعیین شده ،لازم و ضروری است.
بنابراین ،هدف این پژوهش  ،ارزیابی رفتار بازار برق هنگام استفاده از دو نوع متفاوت از تأخیرهای مواد ( PLDو  )FODاست،
به گونهای که مدلسازهای سیستم داینامیک ،اختلافات آنها را تشخیص داده و اهمیت ذکر نوع تأخیر مورد استفاده در
مدلهایشان را درک کنند .برای این منظور ،در این مطالعه از  PLDو  FODدر مدل بازار برق عمومی به عنوان یک مثال
استفاده شده است .به ویژه ،برای اجتناب از مثالهای غیر واقعی ،یک سناریوی ساده شده مبتنی بر بخش برق ایران مورد توجه
قرار گرفته است .اما ،این تحقیق تنها بر مقایسه مفاهیم و مبانی استفاده از این تأخیرها تمرکز نموده ،و بازار برق ایران یا
موضوعات مربوط به سیاست و تصمیمگیری را مورد ارزیابی قرار نمیدهد.
مقاله حاضر به صورت زیر سازماندهی شده است :بخش  2راجع به مدلهای آنالیز شده توضیح میدهد .به ویژه ،بخش
 2-1فرضیه دینامیکی مدل بازار برق عمومی را به صورت ریاضی بیان میکند ،در بخشهای  2-2و  ،3-2نمودارهای سطح و
جریان با  PLDو  FODپیشنهاد و شرح داده شده و خصوصیات هر متغیر مطرح شده است .در بخش  ،3اعتبارسنجی مدل
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انجام شده است و در بخش  ،4اختلافات مدلها با تأخیرات  PLDو  FODبا استفاده از شبیهسازیها آشکار میگردد .در انتها و
در بخش  5نیز ،راجع به نتیجهگیری نهایی این مقاله توضیح داده میشود.

 -2مدل  SDتفصیلی
در این بخش به تعریف فرضیه دینامیکی مدل بازار برق عمومی پرداخته شده که برای پیادهسازی هر دو نوع تأخیر
استفاده خواهد شد.

بازگشت سرمایه

+

قیمت بازار

+

-

سرمایه گذاری

B1
B2

+
نیروگاههای در حال
ساخت

تقاضای برق

میزان ذخیره
 +نیروگاههای در
حال بهره برداری

+

-

شكل  .3نمودار حلقهی علی مدل بازار برق عمومی

 -2-1فرضیه دینامیكی
مشابه با تحقیق دینر [ ،]29شکل  3فرضیه مدل بازار برق عمومی را نشان میدهد که دو حلقه تعادل را به معرض
نمایش میگذارد .حلقه  B1چگونگی تولید بازده سرمایهگذاری مطلوب به وسیله قیمت بازار و ایجاد انگیزه برای توسعه سیستم
را نشان میدهد .پس از تأخیر زمانی خاص ،ظرفیت نصب شده افزایش یافته و در همان زمان حاشیه ذخایر نیز افزایش مییابد؛
سپس ،با کاهش قیمت بازار به حالت تعادل میرسد .از طرف دیگر ،حلقه  B2نشان میدهد با افزایش تقاضای برق ،حاشیه
ذخیره کاهش مییابد ،که این مسئله بر قیمت بازار و تقاضای برق تأثیر منفی میگذارد.
به محض تعریف فرضیه دینامیکی ،برای اجرای آنالیز کمی کاملتر ،هسته مدل  SDبرحسب سطح و جریان ،بدست
میآید .در اینجا هدف ،نشان دادن دیاگرام یا نمودار سطح و جریان متفاوت برای هر نوع از تأخیر مواد است تا بدین طریق
اختلافات آنها بهتر درک شود.
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 -2-2ساختار مدل با استفاده از تأخیر FOD

ی نشان داده شده در شکل  ،4سه متغیر سطحِ (انباشت) ظرفیت دردست ساخت ،ظرفیت نصب شده و
در مدل پیشنهاد ِ
تقاضای برق نمایش داده شده است .فرض بر آن است که تأخیرات مواد ،نیروگاههای تکمیل شده و خروج نیروگاههای قدیمی را
تقریب میزند.
 -1-2-2مؤلفه تأمین
بخش تأمین ،شامل ظرفیت دردست ساخت و ظرفیت نصب شده میباشد .ظرفیت دردست ساخت متأثر از جریانات
ورودی و خروجیاش ،تصمیمگیری راجع به سرمایهگذاری در ظرفیت ساخت (ورودی) و نیروگاههای تکمیل شده (خروجی) را
شامل میشود .به همین نحو ،ظرفیت نصب شده متأثر از جریانات ورودی و خروجیاش میباشد :نیروگاههای تکمیل شده
(ورودی) و خروج نیروگاههای قدیمی (خروجی).
ظرفیت دردست ساخت قویاً به تصمیمگیری راجع به سرمایهگذاری در مورد ظرفیت ساخت وابسته است؛ که به عنوان
ها انگیزه
تمایل تولیدکننده به سرمایهگذاری ،مورد توجه قرار گرفته است.
هزینه متغیر

تغییرپذیری هزینه ثابت
ظرفیت در دست ساخت
بازده
سرمایه
گذاری

تصمیم به سرمایه گذاری در

FOD

مورد ظرفیت ساخت

نیروگاههای تكمیل شده

PLD.

PLD

نیروگاههای قدیمی
خروج
.

حداکثر افزایش قیمت

>< TIME STEP

حداقل قیمت

ظرفیت نصب
شده

قیمت
بازار

زمان ساخت
FOD.
حاشیه
ذخیره

طول عمر

تأخیر
قیمت بازار
تأثیر قیمت
بر تقاضا

تقاضای برق

ایجاد تقاضا

کشسانی تقاضا

نرخ رشد تقاضا

شكل  .4ساختار سطح و جریان مدل بازار برق عمومی با استفاده از تأخیرات  FODو PLD

این مسئله اصولاً به این معناست که تولیدکنندگان به محض دریافت بازده سرمایهگذاری مثبت ،میل به سرمایهگذاری
پیدا میکنند .شایان ذکر است ،در برخی مناطق کشور (به ویژه مناطق مرزی) به دلیل سیاستهای محرومیتزدایی و یا شرایط
گرم آب و هوایی ،فروش برق به دلیل اعمال یارانهها ،با قیمتی پایینتر از تعرفه مصوب به مشتری نهایی عرضه میشود .لذا
تصمیم به سرمایهگذاری و تولید بیشتر ،صرفاً از پارامتر بازده سرمایه تبعیت نمیکند .با این وجود ،با توجه به جبران این هزینه
توسط دولت ،معیار اصلی سرمایهگذاری ،بازده سرمایه خواهد بود .برای این مدل ،بازده سرمایهگذاری ) roi(tبه صورت زیر
محاسبه شده است:
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mp (t )  VC  I
100 %
VFC

()3

roi(t) 

که ) mp(tقیمت بازار را نشان میدهد و مقادیر ثابت  I ،VCو  VFCبه ترتیب هزینههای متغیر ،انگیزهها و هزینههای
ثابت تغییرپذیری را نشان میدهند.
معادله ( )3نشان میدهد که ) roi(tعمدتاً از قیمت بازار تأثیر میگیرد .به علاوه ،با بررسی اینکه تولیدکنندگان در مورد
سرمایهگذاری سالانه تصمیمگیری میکنند یا خیر ،آنگاه تصمیمگیری راجع به سرمایهگذاری در مورد ظرفیت ساخت ) inv(tبه
صورت زیر تعریف میشود:

()4

  MW 
0
; roi(t )  0%
  yr 

 MW 
inv(t)  k  (t  n)  
;0%  roi(t )  10%
 yr 
 1

 MW 
k  (t  n)  
; roi(t )  10%
 2
 yr 

که  n = 0,1,2,3 …,و )  (t  nتصمیمگیری راجع به سرمایهگذاری سالانه را تضمین میکند.
به عبارت دیگر ،معادله ( )4تضمین میکند زمانی که ) roi(tمثبت است ،تولیدکنندگان تنها یک مورد سرمایهگذاری در
سال انـجام میدهنـد :رابطه  k1= MW/yrتنها زمانـی وجود دارد کـه ) roi(tکـمتر یا بـرابـر با  12درصد بـاشد و رابـطه
 k2= MW/yrزمانی که ) roi(tبزرگتر از  12درصد باشد .همچنین K1 ،و  K2مقادیر ثابتی هستند که دامنه سرمایهگذاری را
تعیین میکنند .با توجه به اندازه نیروگاههای ساخته شده در ایران ،در اینجا  k1= 522MWو k2= 2522 MWرا مورد استفاده
قرار میدهیم .سپس ،ظرفیت دردست ساخت به صورت زیر انباشت میشود:
()5

x(t )  x(0)   (inv(t )  fp(t )).dtMW 

که ) x(0شرط اولیه ) ،x(tو ) fp(tنیروگاههای تکمیل شده را نشان میدهد که آنها نیز با استفاده از تعریف  FODمدل
سازی شدهاند:
x(t )  MW 
CT  yr 

()6

fp(t ) 

که مقدار ثابت  CTمدت زمان مورد نیاز برای ساخت نیروگاه را نشان میدهد.
به همین نحو ،ظرفیت نصب شده به صورت زیر انباشت (جمع) میشود:
()7

y(t )  y(0)   ( fp(t )  rop(t )).dtMW 

که ) y(0شرط اولیه ) y(tو ) rop(tخروج نیروگاههای قدیمی را نشان میدهد که آنها نیز مطابق تعریف FOD

مدلسازی شدهاند:
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y (t )  MW 
LT  yr 

()8

rop(t ) 

که مقدار ثابت  LTطول عمر نیروگاههایی را نشان میدهد که قبل ًا ساخته شدهاند.
حال ،مطابق معادلات ( )6و ( ،)8ظرفیت دردست ساخت و ظرفیت نصب شده موجود در هر زمان را میتوان به ترتیب به
صورت زیر بازنویسی نمود:
) x(t
).dtMW 
CT
) x(t ) y(t
( y(t )  y(0)  

).dtMW 
CT CT

x(t )  x(0)   (inv(t ) 

()9
()12
 -2-2-2مؤلفه تقاضا

تقاضای برق متأثر از یک جریان ورودی موسوم به ایجاد تقاضا میباشد .به علاوه ،ایجاد تقاضا مستقیماً متأثر از نرخ رشد
تقاضا (پارامتری که مطابق رشد اقتصادی و جمعیت بدست آمد) و تأثیر قیمت بر تقاضا است .از این رو ،تقاضای برق ) z(tبه
صورت زیر تعریف میشود:
z(t )  z(0)   dc(t ).dtMW 

()11

که ) z(0شرط اولیه ) ،z(tو ) dc(tایجاد تقاضا را نشان میدهد که به صورت زیر تعریف شده است:

) dc(t )  GRD.epd (t ).z (t

()12

که مقدار ثابت  GRDنرخ رشد تقاضا و ) epd(tتأثیر قیمت بر تقاضا را نشان میدهد.
از طرف دیگر ،تأثیر قیمت بر تقاضا ) epd(tمتغیری است که برای تأثیرگذاری مستقیم بر تقاضای برق مطابق رفتار
قیمت بازار ،تعریف شده است .برای درک تأثیر قیمت بر تقاضا ،ابتدا لازم است قیمت بازار تعیین گردد؛ که مقدارش به حاشیه
ذخیره سیستم بستگی دارد .شایان ذکر است که حاشیه ذخیره ،مقدار ظرفیت تولید موجود برای تأمین تقاضای مورد انتظار را
نشان داده و به صورت نمایش داده شده در معادله ( )13محاسبه شده است:
) ( RAF  y (t ))  z (t
rm(t ) 
()13
) z (t
که  RAFفاکتور دسترسپذیری منابع را نشان میدهد و از آن برای مدلسازی ظرفیت غیرنامی استفاده شده و به این
مسئله اشاره میکند که نیروگاهها با ظرفیت  122درصد عمل میکنند .تحت شرایط عادی و متوسط ،نیروگاههای کشور تا سال
 1397فاکتور دسترسپذیری منابع تاریخی را برابر  2/7815نشان میدهند .به محض تعریف حاشیه ذخیره ،قیمت بازار با توجه
به شکل  ،5مدلسازی میشود؛ در این شکل میتوان دید زمانی که حاشیه ذخیره به صفر نزدیک میشود ،قیمت بازار به
حداکثر افزایش قیمتش میرسد و زمانیکه حاشیه ذخیره به بالاترین مقدارش میرسد ،به مینیموم یا حداقل قیمت افت
میکند .این مسئله در معادله ( )14نشان داده شده است:
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)( MIP  MP.e rm(t )  MP
) e rm(t

()14

mp (t ) 

که مقادیر ثابت  MIPو  MPبه ترتیب حداکثر و حداقل قیمت را نشان میدهند .در اینجا قیمت بازار در واحد
 IRR/kWhاندازهگیری شده است ،زیرا  MIPو  MPنیز در واحد  IRR/kWhداده شدهاند IRR( .مخفف ریال است)
حال ،تأثیر قیمت برتقاضا متأثر از قیمت بازار و قیمت تأخیری بازار واقع میشود؛ (شکل  )4که در واقع به قیمت بازاری
اشاره میکند که  3ماه به تأخیر افتاده است ( 2/25سال) .به عبارتی ،در مورد بازار ایران ،مصرفکننده ارزش فعلی قیمت بازار
را سه ماه دیرتر درک میکند؛ بنابراین ،قیمت تأخیری بازار ) dmp(tبه صورت زیر بدست میآید:
 IRR 
dmp (t )  mp (t  0.25)

 kWh 

()15

در انتها ،تأثیر قیمت بر تقاضا ) epd(tمطابق قیمت بازار و قیمت تأخیری بازار به صورت زیر اندازهگیری میشود:


) dmp(t
( epd (t ) 
)
) mp(t

()16

که  ԑکشسانی تقاضا (همچنین معروف به کشسانی قیمت تقاضا است) را نشان میدهد که معمول ًا مقادیری بین  -2/2و
 -2/5به آن اختصاص داده میشود .وقتی رابطه ) dmp ≥ mp(tبرقرار باشد ،به تأثیر قیمت بر تقاضا یا ) epd(tمقادیری بین 2
و  1اختصاص داده میشود (اثر کاهشی) .برعکس ،زمانیکه ) ،dmp ≤ mp(tآنگاه به تأثیر قیمت بر تقاضا مقادیر بین  1و 2
اختصاص داده میشود (اثر افزایشی).

شكل  .5قیمت بازار در برابر حاشیه ذخیره

 -3-2ساختار مدل با استفاده از تأخیر PLD

لازم به یادآوری است که  PLDیک تأخیر مرتبه نامتناهی است که به صورت معادله ( )1تعریف شده است ،درحالیکه
 FODتقریب مرتبه اولی از  PLDاست که به صورت معادله ( )2تعریف میشود .در اینجا سطح (انباشت) یکی از متغیرهای
حالت سیستم است( .انباشت یا تجمع مگاواتهای ساخته شده یا آنهایی که قرار است ساخته شوند) مدل پیشنهادی با PLD
در شکل شماره  4نمایش داده شده است.

785

SYSTEMDYNAMIC02_008

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاییشناسی سیستمها
The Second National Conference of The Iranian System Dynamics Society
IRSDC2109

 -1-3-2مؤلفه تأمین
بخش تأمین تقریباً همانند بخش  1-2-2باقی میماند؛ در اینجا تنها نیروگاههای تکمیل شده و خروج نیروگاههای
قدیمی به شکلی متفاوت و مطابق با تعریف  PLDمدلسازی میشوند.
در حقیقت ،همانگونه که در تحقیق اولسینا و همکاران [ ]5شرح داده شده است ،با این فرض که بازار برق در حالت
تعادل بلندمدت قرار دارد ،ظرفیت نصب شده را میتوان از طریق انباشت حاصله از نرخ ورود ظرفیت جدید و نرخ خروج
ظرفیت قدیمی از سیستم ،توصیف نمود .این بدان معناست که خروج نیروگاههای قدیمی به نرخ سرمایهگذاری در دورههای
 t = t – CTو ) t = t - (CT+LTوابسته خواهد بود؛ درحالیکه نیروگاههـای تکمیـل شده به نرخ سرمایهگـذاری فعلی و نرخ
سرمایهگذاری در دوره  t = t - CTبستگی خواهند داشت که هر دو با  PLDنشان داده میشوند .سپس ،ظرفیت دردست
ساخت ،به صورت معادله ( )17انباشت (جمع) میشود .عبارت معادله ( )17مثل معادله ( )5است:

x(t )  x(0)   (inv(t )  fp(t )).dtMW 

()17

با این توضیحات ،حال نیروگاههای تکمیل شده ) fp(tاز طریق  PLDو مطابق تعریف آن مدلسازی شدهاند.
تصمیمگیری راجع به سرمایهگذاری در بخش ظرفیت ساخت ) inv(tدر بخش  1-2-2تعریف گردید.
 MW 
fp(t )  inv(t  CT ) 

 yr 

()18

شبیه به مدل  ،FODدر این مورد ،ظرفیت نصب شده دارای یک جریان ورودی و یک جریان خروجی است که نتیجه
این امر ،تعریف یکسان داده شده در معادله ( )7است:
()19
y(t )  y(0)  ( fp(t )  rop(t )).dtMW 



اما ،خروج نیروگاههای قدیمی ) rop(tبه صورت  PLDمدلسازی شده است:
 MW 
rop(t )  fp(t  LT ) 

 yr 

()22

حال ،مطابق معادلات ( )18و ( ،)22ظرفیت دردست ساخت ) x(tو ظرفیت نصب شده ) y(tرا میتوان به صورت زیر
بازنویسی نمود:
()21
()22

x(t )  x(0)   (inv(t )  inv(t  CT )).dtMW 

y(t )  y(0)   (inv(t  CT )  inv(t  CT  LT )).dtMW 

 -3اعتبارسنجی
یکی از مراحل مهم مدلسازی ،اعتبارسنجی مدل میباشد .اعتبارسنجی مدلهای پویاییهای سیستم ،اساس ًا فرآیندی
برای ایجاد اطمینان نسبت به درستی و سودمندی مدل به عنوان یک ابزار سیاستگذاری است .متغیر ظرفیت توسعه یافته در
بخش عرضه ،بعنوان یکی از مؤلفههای اصلی تحقیق انتخاب شده است .باتوجه به اینکه دادههای متغیر ظرفیت توسعه یافته از
سال  1381تا سال  1392در دسترس است (شکل  ،]32[ )6برای سنجش اعتبار رفتاری مدل ،نتایج شبیهسازی این مؤلفه بر
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اساس تأخیرات  FODو  PLDتا سال  1392با داده واقعی مقایسه شده است؛ که مطابق نمودار شکل  ،7شبیهسازی با استفاده
از تأخیرات  ،PLDرفتاری منطبقتر با داده های واقعی ،نسبت به تأخیرات  FODبه نمایش میگذارد.

شكل  .8روند  18ساله توسعه ظرفیت در بخش عرضه

شكل  .8شبیهسازی ظرفیت در بخش عرضه با استفاده از تأخیرات  PLDو FOD

 -4بحث و بررسی
در بخش  ، 2برای بررسی مدل بازار برق عمومی با تنها یک اختلاف قابل ملاحظه ،دو نوع مدل متفاوت شرح داده شد؛
یکی از آنها از تأخیرات  FODو دیگری از  PLDاستفاده میکند .متعاقباً ،ظرفیت دردست ساخت و ظرفیت نصب شده،
مستقیماً تحت تأثیر این تأخیرهای متفاوت واقع میشوند که خلاصه آنها در جدول  1آورده شده است.
در جدول شماره  1و از منظر ریاضی میتوان دید که معادلات مدل را با استفاده از  FODو انتگرالگیری از سطح یا
ذخایر آنها به راحتی میتوان حل نمود .به عبارت دیگر ،معادلات دیفرانسیل معمولی بدست میآیند؛ در نتیجه ،پاسخ سیستم
هموار بوده و ادامه خواهد یافت؛ زیرا راهحل معادلات نمایی میباشد .برعکس ،برای حل معادلات مدل با استفاده از  ،PLDباید
ی تأخیری متفاوت ،انتگرال گرفته شود .در این مورد ،معادلات دیفرانسیل تأخیری
از توابع سرمایهگذاری در دورههای زمان ِ
بدست میآیند؛ در نتیجه ،پاسخ سیستم ناهموار میباشد .زیرا راهحل ضربات دورهای ،گامهایی با دامنههای متفاوت میباشد.
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بنابراین هر دو نوع معادلات ،در رفتار سیستمها اختلاف زیادی دارند که در ادامه و به روش گرافیکی ،به طور مفصل مورد تجزیه
و تحلیل قرار میگیرد.
برای شبیهسازی هر دو مدل ،سناریویی مشابه با بخش برق ایران ،یعنی سیستم تولید حرارتی و آبی تحت شرایط متوسط
و نرمال مورد توجه قرار گرفت .از این رو ،سهم آب ،مخازن ،تغییرپذیری اقلیمی و مشکلات مربوط به دسترسپذیری سوخت
مورد توجه قرار نگرفتهاند .از آنجاییکه مدل پیشنهادی ،ورژن ساده شدهای از بازار ایران است ،پس هر دو تکنولوژی اصلی
تولید را نیز باهم ترکیـب میکنیم؛ بنابراین ،از ظرفیت نصب شـده خالص بازار ایران در سال  ،1397که 79665 MW
محاسبـه میشود (نیروگاههای حرارتی  ،%19/87گازی  ،%31/41سیکل ترکیبی ،%29/48 ،برق آبی  %15و سایر موارد نظیر:
خودتأمین و تجدیدپذیر  ،]31[ )%4/24به عنوان شرط اولیه در مدل پیشنهادی استفاده میگردد.
افق زمانی شبیهسازی از سال  1397تا سال  1432است .نتایج شبیهسازی نشان میدهد که ظرفیت دردست ساخت
) ،x(tیکی از متغیرهایی است که در صورت استفاده از دو نوع تأخیر متفاوت ،بیشتر از متغیرهای دیگر تحت تأثیر قرار
میگیرد( .شکل  )8ظرفیت دردست ساخت با  ،PLDطبق انتظار رفتار پلکانی نشان میدهد ،درصورتیکه ظرفیت دردست
ساخت با  FODیک رفتار نوسانی دارد .هرچند هر دو ظاهراً متفاوت هستند ،اما تمایل آنها در بلند مدت شبیه به هم ظاهر
میشود .اما ،در بازارهای برق ،رفتار گذرا بینهایت اهمیت دارد ،زیرا تصمیمات سرمایهگذاری به آن وابسته هستند [ .]32بهطور
مثال ،از سال  1415تا  ،1423ظرفیت دردست ساخت با  PLDشروع به کاهش نموده و در نهایت به صفر میرسد( .شکل )8
علت این امر آن است که وقتی بازده سرمایهگذاری منفی میشود ،ظرفیت دردست ساخت به ظرفیت نصب شده جدید تبدیل
میشود؛ درنتیجه ،تصمیم به سرمایهگذاری در بخش ظرفیت ساخت ،صفر است .در مقابل ،به خاطر کاهش بازده سرمایهگذاری،
ظرفیت دردست ساخت با  FODباید کاهش یابد؛ اما ،هیچگاه منفی نمیشود .برخلاف ظرفیت دردست ساخت با ،PLD
ظرفیت دردست ساخت با  FODهیچگاه بهطور قابل توجهی کاهش نمییابد ،زیرا جریان ورودی سرمایهگذاریاش همیشه
وجود دارد.
جدول  .1اختلافات ریاضی بین  FODو PLD
ساختار مدل با استفاده از تأخیرهای خط لولهای

ساختار مدل با استفاده از تأخیرهای مرتبه اول

) x(t
).dt
CT

x(0)   (inv(t )  inv(t  CT )).dt

x(0)   (inv(t ) 

) x (t

( y(0)  

) y (t

) x(t ) y(t

).dt
CT LT

y(0)   (inv(t  CT )  inv(t  CT  LT )).dt

متغیرهای سطح

شایان ذکر است که در خصوص ظرفیت در حال بهرهبرداری ،هر دو مدل قادر به تأمین تقاضا هستند( .اشکال  9و )12
اما ،اگر این گونه تصور شود که برای آنالیز تأمین انرژی بازار برق هر کشور ،مدل پیشنهادی تنها باید از  FODاستفاده کند،
مدلساز سیستم داینامیک به این نتیجه میرسد که وقتی تقاضا بیشتر از تأمین باشد ،آنگاه برق کافی برای تأمین تقاضا در سال
یا سالهای تعیین شده وجود ندارد [.]33
از طرف دیگر ،شکل  8نشان میدهد که تقاضای برق ) z(tتقریباً یکسان است ،خواه مدل از  PLDاستفاده کند یا .FOD
این امر نتیجه تقاضای برق است که به تأخیرها وابسته نیست ،بلکه عمدت ًا متأثر از نرخ رشد تقاضا ،واقع میشود.
به علاوه ،اشکال  11و  12نشان میدهند که با  ،PLDقیمت بازار ) mp(tو بازده سرمایهگذاری ) roi(tبه مقادیری
متفاوت با  FODدست مییابند .یکبار دیگر ،قیمت بازار و بازده سرمایهگذاری با  FODهمانند تمایل خطی قیمت بازار و بازده
سرمایهگذاری با  PLDرفتار میکنند .در حقیقت ،شکل  12نشان میدهد که برخلاف بازده سرمایهگذاری با  ،FODبا ،PLD
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بازده سرمایهگذاری منفی میشود .لازم به توضیح است ،در محاسبات انجام شده ،نرخ تورم فعلی که ناشی از اعمال تحریمهای
ضالمانه میباشد و پیشبینی قیمت بازار را عملاً غیرممکن میسازد ،لحاظ نگردیده است [.]34
در نتیجه کلیه این اختلافات ،در یک بازار برق با  PLDو  ،FODفرضیه دینامیکی و مقادیر ظرفیت دردست ساخت )x(t
و ظرفیت نصب شده ) y(tبه شکلی متفاوت تکامل مییابند.

 -5نتیجهگیری
در بخش بازارهای برق ،شبیهسازی به کمک رویکرد سیستم داینامیک کاربرد وسیعی داشته و توسعه یافته است .اما اغلب
تأخیرها ،یا به درستی انتخاب نشدهاند و یا مدلسازی صحیحی برای آنها انجام نشده است که این امر موجب ایجاد سردرگمی
بین مدلسازان و استخراج نتایج نادرست از مدلهایشان میشود .لذا در این پژوهش به تعیین تأخیر مناسب و استفاده از آن
برای مدلسازی ساخت نیروگاههای جدید و برچیدن آنها اقدام گردید .برای تجزیه و تحلیل ،دو نوع تأخیر اصلی در بازار برق
عمومی انتخاب شدند و بازار برق ایران نیز به عنوان سناریویی مشابه در نظر گرفته شد.
با توجه به اینکه دو نوع تأخیر  PLDو  FODاز لحاظ محاسباتی و عددی ویژگیهای متفاوتی از خود نشان میدهند،
بنابراین ،هردو به طور مفصل توضیح داده شده و برای مشاهده اختلافاتشان ،شبیهسازی شدند.

شكل  .7شبیهسازی ظرفیت در دست ساخت ) x(tبا استفاده از  PLDو FOD

شكل  .9شبیهسازی ظرفیت نصب شده ) y(tبا استفاده از  PLDو FOD
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شكل  .18شبیهسازی تقاضای برق ) z(tبا استفاده از  PLDو FOD

شكل  .11شبیهسازی قیمت بازار ) mp(tبا استفاده از  PLDو FOD

شكل  .12شبیهسازی بازده سرمایهگذاری ) roi(tبا استفاده از  PLDو FOD

نتایج بدست آمده نشان میدهد که ظرفیت دردست ساخت نیروگاهها ،یکی ازمؤثرترین پارامتـرها (سطح) به حساب
میآید .در خصوص این متغیر ،رفتار ناپایدار (تند و گذرا) مدل شبیهسازی شده با تأخیر  ،FODبا مدل  PLDتفاوت
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چشمگیری دارد .همچنین ،ظرفیت واحدهای نصب شده با مدل  PLDسریعتر از ظرفیت واحدهای نصب شده با استفاده از
 FODرشد میکند که این مسئله رشد پلکانی مشخصهاش را نشان میدهد .هرچند ظرفیت نصب شده با  ،FODگرایش
مشابهی با ظرفیت نصب شده با  PLDدارد ،اما اختلاف مقدار آنها به طور قابل ملاحظهای بزرگ است .این بدان معنا است که
اگر مدلساز سیستم داینامیک ،برای نمایش ساخت یا برچیدن نیروگاههای برق در مدل بازار برق هر کشور ،صرفاً از تأخیرات
 FODاستفاده نماید ،آنگاه با گذشت زمان ،همواره برق کمتری تولید میشود و زمانی که تقاضا بیشتر از تأمین باشد ،برق
کافی برای تأمین تقاضا ،برای یک یا چند سال وجود ندارد.
همچنین در قیمت بازار و بازده سرمایهگذاری نیز اختلافاتی وجود دارد که نمیتوان آنها را نادیده گرفت .در مورد قیمت
بازار ،میتوان این گونه تصور نمود که قیمت بازار با  PLDدر مقایسه با  ،FODبه بالاترین و پایینترین مقادیر میرسد که این
مسئله نیز بازده سرمایهگذاری را مستقیماً تحت تاثیر قرار میدهد .به عبارت دیگر ،زمانی که قیمت بازار با  PLDبه پایینترین
مقدار میرسد ،بازده سرمایهگذاری مربوطهاش منفی میشود .این مسئله باعث بروز اختلافی بزرگ با مدل  FODمیشود؛ زیرا
بازده سرمایهگذاریاش هیچگاه به سمت مقادیر منفی میل نمیکند.
از طرف دیگر ،از منظر محاسباتی و عددی ،استفاده از  FODبه عنوان تأخیرهای مواد ،معادلات راحتتر و رفتارهای
هموارتری فراهم مینماید ،اما تقریب بهتر و مناسبی به حساب نمیآید؛ به ویژه زمانی که مدل با ساخت نیروگاههای جدید و
خروج نیروگاههای قدیمی سر و کار دارد .متعاقباً ،میتوان تأیید کرد که مدلهای بازار برق استفاده کننده از تأخیر  ،FODبه
دلیل استنتاج نتایج نادرست ،اطلاعات ارزشمندی را از دست میدهند .پژوهش حاضر نشان میدهد که با استفاده از ،PLD
تأخیرهای وابسته به ساخت نیروگاههای جدید و خروج نیروگاههای قدیمی درستتر مدلسازی شدهاند ،و مدلهای
واقعگرایانهتری ارائه میشود.
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چكیده
زمانی دانشمندان هر علمی رشتهی خود را کیمیای سعادت بشر دانسته و آن را حل کننده تمام مسائل دنیا قلمداد
میکردند ولی با تخصص گرایی و گسترش رشتههای علمی از یک سو و آشکار شدن خطاهای هر علم و حتی رد شدن
تئوریها ،این جهانشمولی از بین رفت و دغدغه دانشمندان تعیین حد و حصر رشته خود گردید .دانشمندان علم پویایی
شناسی سیستمها نیز از این قاعده مستثنا نیستند و گاها بعضی از آنها این رشته را صحیح ترین و کامل ترین راه حل
برای مقابله با مسائل دنیای پیچیده و پویای امروز میدانند .بر این اساس لازم است موقعیتها و مسائل مناسب برای این
رشته علمی و همچنین موقعیتهایی که این رشته کارایی ندارد مشخص گردد .قسمت اول توسط بعضی از متخصصان
این علم مشخص شده است لذا این مقاله بدنبال آن است تا قسمت دوم که همان تعیین مسائل و موقعیتهایی که علم
پویایی شناسی سیستمها کارایی ندارد را بررسی و تعیین کند (تعیین جاهایی که باید به پویایی شناسی سیستمها نه
گفت).
واژههای كلیدی :مسئله ،پویایی شناسی سیستمها.

 -1مقدمه
تعصب به حوزه تخصصی و وابستگی مسیر در تحلیل مسائل دو موضوعی میباشد که خیلی از متخصصان را به توهم
جهانشمولی تخصص خود میرساند .بطوریکه این متخصصان و دانشمندان رشته ی خود را کیمیای سعادت بشر دانسته و آن را
حل کننده تمام مسائل دنیا قلمداد میکنند .تاقبل از رشد علمی و گسترش رشتههای علمی در جهان و تخصصی شدن علوم از
طریق نحله تجزیه گرایی ، 2وجود افرادی که همه ی علوم زمان خود را می دانسته و بعبارتی حکیم و همه دان بوده اند ممکن
بود ولی با تخصص گرایی و گسترش رشتههای علمی از یک سو و آشکار شدن خطاهای هر علم و حتی رد شدن تئوریها ،این
جهانشمولی از بین رفت و دغدغه دانشمندان تعیین حد و حصر رشته خود گردید .دو مسیر برای تعیین حد و حصر به رشته
علمی وجود دارد که عبارتند از:



شناسایی و تعیین موقعیتها و مسائل مناسب برای رشته علمی مورد نظر.
شناسایی و تعیین موقعیتها و مسائلی که این رشته در مطالعه آنها کارایی ندارد.

 1و * نویسنده مسئول :دکتری مدیریت ف ناوری اطلاعات گرایش کسب و کار هوشمند ،دانشگاه تربیت مدرس و مشاور طرح و برنامه پارک علم و فناوری
یزد
Reductionism
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دانشمندان علم پویایی شناسی سیستمها 1نیز از این قاعده مستثنا نیستند و گاها بعضی از آنها این رشته را صحیح ترین
و کامل ترین راه حل برای مقابله با مسائل دنیای پیچیده و پویای امروز میدانند .بر این اساس لازم است موقعیتها و مسائل
مناسب برای این رشته علمی و همچنین موقعیتهایی که این رشته کارایی ندارد مشخص گردد.
در پویایی شناسی سیستمها برای تعیین حد و حصر این رشته بعضی از متخصصان این علم از طریق مسیر اول اقدام به
تعیین موقعیتها و مسائل مناسب برای این علم کرده اند بطور مثال حاجی غلام سریزدی و همکاران ( )6931با مطالعه تمام
مقالات مرتبط با تعریف مسئله در پویایی شناسی سیستمها ،ویژگیهای مسئله مناسب برای پویایی شناسی سیستمها را در 1
گروه شاخص تعیین کرده است .مشایخی روشی برای تعریف مسأله دینامیکی از طریق حرکت از تصویری استاتیک از دنیای
واقعی به مسئلهایی دینامیک ارائه کرده است (مشایخی .)6331 ،ونیکس 2به ساختاردهی مسائل آشفته در مدلسازی گروهی
پرداخته است (ونیکس .)6333 ،گلنام و همکاران به ارزیابی روشهای ساختاردهی مسأله پرداختهاند (گلنام و همکاران،
 .)1166مشایخی و قیلی به نقش ابهام در تعریف مسأله تأکید کرده اند (مشایخی و قیلی.)1161 ،
اما در رابطه با شناسایی و تعیین موقعیتها و مسائلی که رشته پویایی شناسی سیستمها روشی مناسب برای مطالعه آنها
نیست مطالعهایی صورت نگرفته است لذا این مقاله بدنبال آن است که تا مسیر دوم که همان تعیین مسائل و موقعیتهایی که
علم پویایی شناسی سیستمها کارایی ندارد را بررسی و تعیین کند (تعیین جاهایی که باید به پویایی شناسی سیستمها نه
گفت).
در ادامه در قسمت  1به مرور پیشینه تحقیق پرداخته شده و سپس روش تحقیق تبیین شده است .در قسمت بعدی
یافتههای تحقیق بیان و نهایتا به نتیجه گیری از بحث پرداخته شده است.

 -2پیشینه تحقیق
د ر این قسمت به بررسی مطالعات با توجه به دو مسیر اشاره شده در قسمت قبل پرداخته میشود.

 -1-2بله به پویایی شناسی سیستمها
همانطور که اشاره شد در پویایی شناسی سیستمها برای تعیین حد و حصر این رشته بعضی از متخصصان این علم از
طریق مسیر اول اقدام به تعیین موقعیتها و مسائل مناسب برای این علم کرده اند .بعبارت دیگر در این مسیر جاهایی که باید
به پویایی شناسی سیستمها بله گفت تعیین شده اند.
در این زمینه دو گونه مطالعات وجود داشته است که عبارتند از:


تعیین حوزههای کاربرد پویایی شناسی سیستمها :حاجی غلام سریزدی و همکاران ( )6931بیان میکنند که
تمام مقالات کاربردی در تعیین حوزههای کاربرد پویایی شناسی سیستمها نقش داشته اند .پویایی شناسی
سیستمها در گستره وسیعی از مسائل مورد استفاده واقع شده است که از جمله میتوان به مدیریت شهری
(فارستر ،)6311 ،3سیاستگذاری و برنامهریزی استراتژیک و طراحی یکپارچه (اسنسوی و کارتر1162 ،؛ فورد،
1111؛ پاگانی و اتو ،)1169 ،اقتصاد و مدیریت منابع (فارستر6311 ،؛ چن ،چانگ و چن ،)1162 ،مدیریت
اجتماعی ،مدلسازی بیولوژیکی و پزشکی ،مهندسی نرمافزار ،مدیریت زنجیره تأمین ،خدمات انسانی ،کسب و
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کار ،آموزش ،انرژی ،مدیریت پویاییهای صنعتی (هالبی ،)1161 ،منابع طبیعی ،مدیریت نوآوری و فناوری
(گرونیسن و همکاران1162 ،؛ لورنتی و همکاران ،)1162 ،جرم و جنایت اشاره کرد.


بررسی و مطالعه گام تعریف مسئله در پویایی شناسی سیستمها :حاجی غلام سریزدی و همکاران ( )6931با
مطالعه تمام مقالات مرتبط با تعریف مسئله در پویایی شناسی سیستمها ،چارچوبی برای فرایند تعریف مسأله
طراحی کرده است و بر این اساس ویژگیهای مسئله مناسب برای پویایی شناسی سیستمها را در  1گروه
شاخص (شامل ساختار مسأله ،ذی نفعان مسأله ،مرز مسأله ،پیچیدگی مسأله ،پویایی مسأله و ماهیت مسأله)
که روی هم رفته دربرگیرنده  12شاخص است تعیین کرده اند .دی تُمبی مسائل مناسب پویایی شناسی
سیستمها را دارای ویژگیهایی چون ابهام در تعریف آنها ،دربرگیری حوزههای مختلف ،ارتباط پیچیده
متغیرها با هم ،عدم اطمینان ،کم بودن دانش و اطلاعات درباره آن ها ،درگیربودن افراد زیاد در آن ،پویا بودن و
توسعه در طول زمان و منحصر به فرد و غیرمنتظره بودن موقعیت مسأله میداند (دی تُمبی .)6336 ،ونیکس
( ،)6333میدوز و رابینسون ( )6312و استرمن ( )1111معیارهای چون پویایی و پیچیدگی ،چندپارامتریک،
وجود رفتار کمیتهای ادغامی و انباشتی و نیاز به راه حلهای بلند مدت را از ویژگیهای مسائل پویایی
شناسی سیستمها میدانند (ونیکس6333 ،؛ میدوز و رابینسون6312 ،؛ استرمن.)1111 ،

 -2-2نه به پویایی شناسی سیستمها
در رابطه با شناسایی و تعیین موقعیتها و مسائلی که رشته پویایی شناسی سیستمها روشی مناسب برای مطالعه آنها
نبوده و کارایی ندارد مطالعه ایی صورت نگرفته است بعبارت دیگر مطالعه ایی در رابطه با جاهایی که باید به پویایی شناسی
سیستمها نه گفت انجام نشده است.

 -3روش شناسی تحقیق
در این قسمت به بررسی روش شناسی تحقیق با بیان اهداف و سوالات تحقیق و تعیین روش تحقیق پرداخته میشود.

-3-1اهداف و سوالات تحقیق
هدف اصلی تحقیق شناسایی و تعیین مسائل و موقعیتهایی است که مناسب پویایی شناسی سیستمها نبوده و این علم
در این موقعیتها کارایی ندارد .بعبارت دیگر هدف این تحقیق کمک به پژوهشگران و مدیران میباشد که در هنگام مطالعه یک
پدیده بتوانند به راحتی در انتخاب روش مدلسازی مناسب در رابطه با استفاده از پویایی شناسی سیستمها تصمیم بگیرند.
همچنین سوال اصلی تحقیق عبارتست از :بکارگیری علم پویایی شناسی سیستمها در چه مسائل و موقعیتهایی مناسب
نیست؟

 -3-2روش تحقیق
روش تحقیق از نظر هدف ،نظری است چراکه بدنبال توسعه یک رشته علمی میباشد .این تحقیق از نظر روش گردآوری
اطلاعات ،مطالعه کتابخانهایی و پیمایشی میباشد چرا که در گردآوری اطلاعات ،این مقاله از روش مدلسازی اسنادی 6و
انجمنی 1بهره گرفته است .مدلسازی اسنادی اشاره به استفاده از منابع و اسناد مکتوب بعنوان منبع اصلی در مدلسازی پویایی
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شناسی سیستمها دارد .منظور از اسناد شامل پایگاه اطلاعاتی مکتوب و عددی میباشد (فارستر .)6311 ،در این روش مدلساز
بعد از جستجو ،شناخت منابع و اسناد مرتبط با مسئله ،به بررسی مستندات و آنالیز آنها و استخراج دانش برای مدلسازی بر
اساس دیدگاه سیستمیک خود میپردازد (حاجی غلام سریزدی و همکاران1163 ،؛ حاجی غلام سریزدی6931 ،؛ هاولینک و
همکاران .)1161 ،6مدلسازی انجمنی ش امل گروهی بزرگ اما مشخص از متخصصان ،ذینفعان ،مشتریان که مرتبط با مسئله و
درگیر با آن هستند می باشد .تعداد افراد از  12تا  611نفر و گاها بیشتر میباشد (هاومند1162 ،1؛ یاداما و همکاران.)1161 ،9
مدلسازی انجمنی از طریق بسترهای اینترنت ،وب  1و شبکههای اجتماعی قابل انجام است .در این مدلسازی شبکههای
اجتماعی پر طرفدار مانند تلگرام میتواند ابزار مفیدی باشد (حاجی غلام سریزدی و همکاران .)1163 ،بعنوان مثال حاجی غلام
سریزدی و پورسراجیان ( )6932از گروه تلگرام برای مدلسازی انجمنی استفاده کرده اند (حاجی غلام سریزدی و پورسراجیان،
 .)6932در مدلسازی انجمنی ،در گروه تلگرام پویایی شناسی سیستمها سوال تحقیق مطرح و اعضای گروه به آن پاسخ دادند.
اعضای گروه در هنگام تحقیق برابر  12نفر بودند.

 -8یافتهها
برای پاسخ به سوال تحقیق یعنی تعیین موقعیتها و مسائلی که پویایی شناسی سیستمها مناسب آنها نیست از طریق
روش مدلسازی اسنادی دو روش وجود دارد:
روش اول از طریق نقیض مسیر اول که همان موقعیتهای مناسب میباشد است .در این روش منبع اصلی مقاله حاجی
غلام سریزدی و همکاران ( )6931میباشد که به جمع بندی مطالعات قبلی در این رابطه پرداخته و شاخصهای مسئله مناسب
را بصورت جامع استخراج نموده است .جدول شماره  6خروجی نتیجه این روش را نشان میدهد .همانطور که در جدول 6
مشخص است پویایی شناسی سیستمها در مواقعی که مسائل مشخص و ساده (متغیرهای کم با روابط کم و خطی) ،ایستا و
خطی مناسب نیست.
جدول  .1بله و نه به پویایی شناسی سیستمها
نه به SD

ردیف

شاخص

بله به SD

6

ساختار

مسائل خوش ساخت و آشفته

9

مرز

درونزا و دور بسته بودن بودن مسئله

مسئله برونزا و حلقه باز

2

پیچیدگی

تعداد زیاد متغیرها با ارتباطات زیاد

مسئله با متغیرهای کم و تعاملات کم

2

پویایی

تغییر در طول زمان و مسئله روند محور

مسئله ایستا و رویداد محور

1

ماهیت

پویاییهای غیرخطی و درجه بالا

مسئله خطی

2

مسائل بسیار خوش ساخت

روش دوم از طریق بررسی موقعیتها و مسائل مناسب رویکردهای مختلف حل مسئله است که متفاوت از پویایی شناسی
سیستمها میباشد .در این مقاله روشهای مدلسازی گسسته پیشامد و مدلسازی عامل بنیان 2مد نظر میباشد .جدول شماره 1
به مقایسه پویایی شناسی سیستمها با این روشها در  63شاخص میپردازد .طبق این جدول پویایی شناسی سیستمها در
موضوعات گسسته و موضوعاتی که اجزای آن انطباق پذیر و ناهمگن بوده و حتی بازه زمانی نیز متغیر است کاربرد ندارد.
Hovelynck et al.
Hovmand

1
2
3

Yadama et al.
Well-structured problems vs. Messy problems

4

)Discrete Event Simulation (DES) and Agent-Based Model (ABM

5
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جدول  .2مقایسه پویایی شناسی سیستمها با مدلسازی گسسته ،عامل بنیان و ریاضی
ردیف

شاخص

SD

DES

(موضوع مورد

فرایندهای یکپارچه
( - )Aggregatedساختار
سیستم (حلقه بسته) –
ساختار محور

فرایند محور

فرایندهای تجزیه شده
(- )Disaggregated
قوانین عامل ها -عامل محور

2

سطح جزئیات

پایین (پیچیدگی پویا) –
کلان ()Macro

بالا (پیچیدگی
جزئیات)  -خرد
()Micro

بالا – خرد ()Micro

3

تعداد متغیرها

زیاد

زیاد

زیاد

رگلینگ و تولوف ()1166

8

زمان

پیوسته (روند محور)

گسسته (رویداد
محور)

گسسته

شریتز ( ،)1111رگلینگ و
تولوف ( ،)1166سوماری و
همکاران ( ،)1169گنول-سزر
و اکاد ( ،)1161نوا گوررو،
شوارز و اسلینگر (،)1161
دینگ و همکاران ()1161

ثابت

متغیر

-

رگلینگ و تولوف ()1166

8

دیدگاه

کل گرا (سیستمی)

جز گرا (تحلیلی)

جز گرا

بهدانی ( ،)1161مارتین و
شالتر ()1162

8

منابع دادهایی

ذهنی به همراه عددی و
مکتوب

دادههای عددی و
آماری با کمی
قضاوت

-

گنول-سزر و اکاد ()1161

4

دامنه مسئله

استراتژیک (بلندمدت) و
عملیاتی (کوتاه مدت)

عملیاتی و تکنیکی
(کوتاه مدت)

-

تاکو و رابینسون (،)1113
سوماری و همکاران (،)1169
گنول-سزر و اکاد (،)1161

9

عناصر مدل

انتزاع بالا ،کیفی و کمی
(فیزیکی ،مشهود ،اطلاعاتی و
قضاوتی)

انتزاع متوسط،
فیزیکی ،مشهود و
کمی اطلاعاتی

انتزاع پایین تا بالا ،فیزیکی

ویکلند و همکاران (،)1112
بورشف و فیلپف ()1112

ساختار ثابت است

فرایند ثابت است

قوانین عامل ها انطباق
پذیرند

شریتز ()1111

نوع عناصر

همگن

ناهمگن

ناهمگن

شریتز ()1111

خروجیهای

درک ساختار بودجود آوردنده
رفتار و نقاط اهرمی

شناسایی تعاملات ،الگوها و
عملیات بین عامل ها

ویکلند و همکاران (،)1112
سوماری و همکاران (،)1169
مارتین و شالتر ()1162

13

حوزه استفاده

سیاست گذاری

کسب و کار

سوماری و همکاران ()1169

18

منطق ریاضی

انتگرال و قطعی
()Deterministic

منطق ،الگوریتمها ،احتمالات
ساده و تصادفی

ویکلند و همکاران (،)1112
میدستون ( ،)1161دینگ و

كاربرد
1

مطالعه)

8

11
11
12

گام زمانی
()Time Step

توسعه عناصر
مدل

مدل

پیش بینی های
نقطه ایی و قوانین
تصمیم و سناریوها
پیش بینی و تصمیم
گیری
توزیع احتمال ،صف
و تصادفی
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ABM

منبع
شریتز ( ،)1111ویکلند و
همکاران ( ،)1112رگلینگ و
تولوف ( ،)1166مارتین و
شالتر ( ،)1162نوا گوررو،
شوارز و اسلینگر (،)1161
دینگ و همکاران ()1161
تاکو و رابینسون (،)1113
رگلینگ و تولوف (،)1166
دینگ و همکاران ()1161
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ردیف

شاخص

SD

روش های

تست های رفتاری و
ساختاری

تست T

18

یادگیری

ابزار یادگیری (آزمایشگاه
یادگیری)

یادگیری هدف
نیست

یادگیری وجود دارد

18

رویكرد

بالا به پایین

بالا به پایین

پایین به بالا

14

رویكرد تحقیق

قیاسی ()deductive
استنتاج از ساختار به رفتار

آماری

استقرایی ()inductive
استنتاج از رفتار عامل ها به
رفتار سیستم

شریتز ()1111

غیرخطی

بیشتر خطی

غیرخطی

بهدانی ( ،)1161اصغرپور
ماسوله و صادقی ()6931

18

19

اعتبارسنجی

روابط بین
عناصر

DES

ABM

منبع

()Stochastic

()Stochastic

همکاران ()1161

الگوهای آماری

گنول-سزر و اکاد ()1161
تاکو و رابینسون ( ،)1113نوا
گوررو ،شوارز و اسلینگر
()1161
میدستون ( ،)1161سوماری و
همکاران ( ،)1169دینگ و
همکاران ()1161

همچنین از روش مدلسازی انجمنی نیز پاسخ سوال تحقیق جمع آوری شد (روش سوم) .جدول شماره  9جمع بندی
نتایج مدلسازی انجمنی را نشان می دهد .با توجه به این جدول نیز مسائل گسسته ،ایستا و با محاسبات عددی دقیق و مسائلی
که توجه به اجزا به تنهایی نیاز است مناسب پویایی شناسی سیستمها نیستند.
جدول  .3نظر خبرگان درباره موقعیتهای نامناسب برای پویایی شناسی سیستمها
ردیف

موقعیت یا مسئله

فراوانی

6

مسائل استاتیک

11

1

مسائل گسسته از نظر زمانی

16

9

مسائل با هدف محاسبات کمی دقیق

92

2

توجه به عامل یا اجزا به تنهایی (دیدگاه جز به کل)

61

با توجه به خروجی روش های سه گانه فوق ،جدول شماره  2به جمع بندی نتایج حاصل از سه روش فوق پرداخته و
مثال هایی را در این زمینه ارائه کرده است .بعبارت دیگر در جدول زیر مسائل و موقعیتهایی را که باید در آنها به پویایی
شناسی سیستمها نه گفت آورده شده است.
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جدول  .8نه به پویایی شناسی سیستمها
ردیف

نام مسئله یا

توضیحات و مثالها

موقعیت

توضیحات :پدیده ها و مسائلی که استاتیک بوده و پویا نمیباشند بعبارت دیگر مولفههای مسئله در طول زمان تغییر

نمیکنند .همچنین در موقعیتهایی که مکان محوری بجای زمان محوری1مطرح است .در این حوزه ،تحلیل رویدادها
بصورت منفرد مطرح است.
روش جمع آوری داده:

6

پدیدهها و مسائل
استاتیک

1

مسائل و
رویدادهای
گسسته

9

پدیدههای کمی
دقیق

روش اول :پویایی شناسی سیستمها مناسب مسائل پویا است .پویایی شناسی سیستمها واقعه را نقطه آغاز تحلیل خود
میداند و سپس با ترسم تصویر پویا بدنبال فهم مسئله میباشد (ردیف  2و  1جدول .)6
روش دوم :پویایی شناسی سیستمها با پدیدههای پیچیده پویا سر وکار دارد (ردیف  1جدول .)1
روش سوم :در مسائل استاتیک نباید از پویایی شناسی سیستمها استفاده کرد (ردیف  6جدول .)9
مثالها:
 -6در تعیین مقادیر فنی در طراحی یک ابزار از آنجا که موضوع استاتیک است این رویکرد مناسب نیست .مثلا محاسبه
مشخصات فنی مانند طول ،ضخامت ،کشش و  ...در طراحی و ساخت یک انبردست.
 -1طراحی موتور خودرو یک پدیده استاتیک است و پویایی شناسی سیستم ها مناسب نیست در حالی که طراحی
سیستم ترافیک شهری با دینامیک تعداد خودروها ،نوع آنها و  ...پدیدهایی پویاست.
توضیحات :پدیدههایی که بصورت گسسته در زمان رخ میدهند .در رابطه با این پدیدهها روشهای دیگر مانند
شبیهسازی گسسته پیشامد مناسب است.
روش جمع آوری داده:
روش اول :پویایی شناسی سیستمها مناسب مسائل پیوسته است (ردیف  1جدول .)6
روش دوم :پویایی شناسی سیستمها از نظر زمان ،پیوسته (روند محور) میباشد .لذا شبیهسازی گسسته پیشامد مناسب
اینگونه مسائل است( .ردیف  2جدول .)1
روش سوم :مسائل گسسته از نظر زمانی مناسب پویایی شناسی سیستمها نیستند (ردیف  1جدول .)9
مثالها:
 -6رد یا تایید یک قطعه  /کالا در خط تولید یک پدیده گسسته است که نتایج قبلی بر نتایج آینده اثر نمیگذارد .بعبارت
دیگر در این وضعیت متغیر حالت (انباشت) وجود ندارد.
-1برنامه ریزی صف مشتریان که به یک بانک میروند تا یک کارمند با آنها خدمت رسانی کند.
 -9در بیمارستان یک جراحی میتواند بین چندین جراحی منظم به اشتراک گذاشته شود.
توضیحات :در مواردی که تعیین مقادیر کمی دقیق متغیر هدف است رویکرد پویاییشناسی سیستمها مناسب نیست.
هر چند در صورت وجود اطلاعات (داده های عددی ،روابط و قواعد) دقیق امکان مدلسازی میباشد.
روش جمع آوری داده:
روش دوم :پویایی شناسی سیستمها بر مدل های ذهنی و در نظر گرفتن عناصر کیفی و کمی تاکید دارد لذا بیشتر رفتار
مدل را بجای محاسبه دقیق عددی مدل بررسی می کند (ردیف  1و  3جدول .)1
روش سوم  :مسائل با هدف محاسبات کمی دقیق مناسب پویایی شناسی سیستم ها نمی باشد (ردیف  9جدول  .)9در
این زمینه مدل های ریاضی و آماری کارا می باشند.
مثالها:
 -6تعیین دقیق تعداد تختهای یک بیمارستان
 -1محاسبه میزان تاخیر در سفرهای شهری

Space oriented v.s Time oriented
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ردیف

نام مسئله یا

توضیحات و مثالها

موقعیت

توضیحات :هنگامی که روابط بین عناصر در یک پدیده خطی بوده یا اینکه هدف مطالعه تعیین ارتباط بین متغیرها
میباشد و یا اینکه روابط بین متغیرها غیرعلّی باشد رویکرد پویاییشناسی سیستمها مناسب نیست .در این زمینه
مدلسازی پیشامد و روش های ریاضی و تحلیل های آماری مناسب هستند.
روش جمع آوری داده:
2

پدیدههای خطی و
غیر علّی

2

توجه به عامل یا اجزا
به تنهایی (دیدگاه جز
به کل)

روش اول :پویایی شناسی سیستمها مناسب مسائل غیرخطی است (ردیف  1جدول .)6
روش دوم  :مدلسازی پیشامد گسسته برای موقعیت هایی که تنها روابط خطی وجود دارد مناسب است (ردیف 63
جدول .)1
مثالها:
 -6محاسبه ارتباط بین دو متغیر بعنوان مثال رضایت و تعهد در یک سازمان
 -1تعیین میزان همبستگی بین عوامل مختلف
توضیحات :پدیده هایی که تمرکز بر شناخت عامل اصالت بیشتری بر روابط بین آنها دارد و دیدگاه جز به کل حاکم
است .مدلهای عامل بنیان دیدگاه جزء به کل دارد .برخلاف پویایی سیستمها که دیدگاه کل به جزء دارند.
روش جمع آوری داده:
روش دوم :پویایی شناسی سیستم ها بدنبال بررسی فرایندهای یکپارچه بجای فرایندهای تجزیه شده و عوامل می
باشد .در این زمینه مدلسازی عامل بنیان مناسب می باشد (ردیف  1 ،6و  1جدول .)1
روش سوم  :دیدگاه جز به کل و توجه به عوا مل به تنهایی مناسب رویکرد پویایی شناسی سیستمها نیست (ردیف 2
جدول .)9
مثالها:
 -6شبیهسازی فعالیتها ،افزایش کارایی گروه های امداد و نجات و ارائه راهکاری جهت یافتن رابطه ی بین تعداد
عامل های جستجوگر و آزادساز با در نظر گرفتن حداکثر تعداد شهروندان نجات یافته
توضیحات :پدیدهها و سیستمهایی که عوامل هوشمند ،خودمختار و مستقل میباشند .مدلسازی عامل بنیان
رویکردی برای مدلسازی سیستمهایی است که از عوامل مستقل ولی در تعامل با هم تشکیل شدهاند.
روش جمع آوری داده:

1

هوشمندی و
خودمختاری عامل یا
جز سیستم

1

روش دوم  :بر خلاف مدلسازی عامل بنیان ،پویایی شناسی سیستم ها برای موقعیتهایی که متغیرها قطعی هستند
مناسب است .وقتی در بررسی ،عامل ها ناهمگن و قوانین و رفتار حاکم بر آنها متغیر باشد رویکرد پویایی شناسی
سیستمها کاربرد ندارد .در این زمینه اگر فرایند ثابت باشد روش مدلسازی گسسته و اگر قوانین انطباق پذیر باشند
مدلسازی عامل بنیان مناسب است (ردیف  66 ،61و  61جدول .)1
مثالها:
 -6مدلسازی مسائل پیچیده اخلاقی و رفتاری در رفتار ذینفعان یک سازمان
 -1تحلیل و پیش بینی رفتار بازیگران در مالی رفتاری

 -8بحث و نتیجه گیری
همانطور که اشاره شد تعیین حدود مسائل و موقعیت هایی که رشته پویایی شناسی سیستمها در آن کاربرد دارد از دو
طریق حوزه های مناسب و حوزه های نامناسب امکان پذیر است .در مطالعات گذشته حوزه های مناسب تا حدودی بررسی
شده است که در این مقاله نیز نتایج آن بصورت اجما لی بیان گردید ولی از آنجا که حوزه های نامناسب بصورت دقیق بررسی
نشده بود این مقاله با هدف احصا آن تدوین گردید.
Intelligent and Autonomous
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در این مقاله برای احصا حوزه هایی که پویایی شناسی سیستمها رویکردی مناسب نمی باشد از سه روش شامل نقیض
مسائل مناسب ،مقایسه با رویکردهای جایگزین و مص احبه با خبرگان استفاده شد .با توجه به نتایج حاصل از این سه روش می
توان گفت که :در مواقعی که مسائل مشخص و ساده ،ایستا ،گسسته ،خطی ،غیر علّی و موضوعاتی که اجزای آن عوامل
هوشمند ،انطباق پذیر و ناهمگن است یا نیاز به محاسبات عددی دقیق است باید به پویایی شناسی سیستمها نه گفت.
با توجه به محدودیت های تحقیق ،نیاز است تا آیندگان به بررسی موارد زیر جهت تکمیل این مقاله بپردازنند:




بررسی موضوعاتی که امکان ترکیب شیوههای مختلف شبیه سازی (پویایی شناسی سیستمها ،شبیه سازی
گسسته و عامل محور) در آن راهگشاست.
بررسی حوزههایی که محل مناقشه بوده و همچنین مرور و دسته بندی تحقیقاتی که با رویکرد پویایی شناسی
سیستمها انجام شده اند که نباید با این رویکرد انجام می شدند.
بررسی مسائلی که ترکیب پویایی شناسی سیستمها و بهینه سازی در آن مفید میباشد.
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سخنرانی جناب آقای دکتر علینقی مشایخی

پویائی شناسی فساد
رشد فساد در چند دهد گذشته یکی از مسائل مهمی است که رشد و پیشرفت جامعه را تهدید می کند .عواملی نظیر شفافیت،
رعایت قوانین ،ارزش های جامعه ،اراده نظام سیاسی برای برخورد با فساد ،و شدت عمل در برخورد با فساد بر فساد تاثیر
میگذارند .تاثیر عوامل مزبور بر فساد یک طرفه نیست بلکه تعامل و اثرات متقابل بین عوامل مزبور با یکدیگر و با میزان فساد
است که ساختار رشد و یا کاهش فساد را بوجود می آورد .در این پژوهش ساز و کارهای رشد فساد و سیاست هائی که میتواند

فساد را کاهش دهد مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

دکتر علینقی مشایخی
رئیس کنفرانس و رئیس انجمن علمی
پویایی شناسی سیستمها
عضو هیئت علمی داشنگاه صنعتی شریف
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نقش تفکر سیستمی در سیاست گذاری
سیاست به معنی یک قاعده حاکم و ناظر بر تصمیم های عملیاتب روزانه در یک سازمان یا سیستم اجتماعی است .به عبارت
دیگر ،سیاست گذاری را می توان طراحی الگوریتمی دانست که از اطلاعات موجود به عنوان ورودب استفاده می کند تا زنجیره
هماهنگی از تصمیم ها را به عنوان خروجی در اختیار مدیران قرار دهد .تفکر سیستمی به عنوان یک روش خاص از دیدن روابط
اجزای یکسیستم و سیستم دینامیک به عنوان یک ابزار به منظور خلق مدل های پویا می توانند به موفقیت مدیران در سیاست
گذاری های مدبرانه کمک کنند.

دکتر زاهد شیخالاسلامی
مدیر مدرسه کسب و کار صوفی و مشاور بخش
خصوصی در زمینه رهبری سازمانی
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سخنرانی جناب آقای دکتر نوید غفارزادگان

بهبود یک مدل اقتصادی در زمینه توسعه نیروی کارِ دانشگاهی
در طولِ نُه سال گذشته ،تمرکز اصلی نویسنده این مقاله بر مدلسازی سیستمهای آموزش عالی و سیاستگزاری علم بوده است.
با مرور تجربیات گذشته ،نویسنده معتقد است برخی از روشهای رایج در مدلسازی دینامیکی گاهی منجر به توسعه مدلهایی
می شود که برای افرادی که در خارج از این رشته به فعالیت مشغول هستند قابل فهم یا/و قابل اعتماد نیست .این امر میتواند
منجر به چالش جدی در نشر مقالات سیستمهای دینامیکی در نشریات ناآشنا با این روش ،بهخصوص در حوزههای علوم اقتصادی،
شود .د ر این ارائه ،ضمن مرور یک تجربه خاص ،اتفاقی ،و نسبتا موفق ،بنا داریم  )8یک مدل ساده در مورد توسعه نیروی کار
دانشگاهی را مرور کنیم )2 ،تفاوتهای رویکرد به کار گرفته در فرایند توسعه این مدل با رویکردهای دیگررا بررسی کنیم .مدل
مورد بررسی در حوزه توسعه نیروی کا رِ دانشگاهی است و با هدف تخمین اثر عوامل مختلف در تغییر هرم سنی اساتید در
دانشگاههای آمریکا توسعه داده شده است.

دکتر نوید غفارزادگان
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها،
دانشگاه ویرجینیا تِک
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سخنرانی جناب آقای دکتر آرش گلنام

Systems thinking applications
Systems thinking makes most of the key capability inherent to all human beings – that of observation. The human
mind is a keen and reliable observer when it comes to developing an understanding of how individual components
of a system operate. Systems thinking can enable human beings to see meaningful connections across these
individual components and generate insights that can't otherwise be seen. In this short talk, I will walk you through
some examples of instances and ideas regarding the application of systems thinking and share some personal
experiences.

Dr. Arash Golnam
Research Scientis
Swiss Federal Institute of Technology, Lausanne (EPFL) – School
of Computer and Communications Sciences (I&C)
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سخنرانی دکتر سعید لنگرودی

System-wide Policy Solutions for Water Scarcity Issues
Policy interventions in water management conventionally focus upon the portions of the socio-hydrologic system
boundary that directly relate to water and usually lead to unintended consequences, which potentially exacerbate
water scarcity issues and present challenges to the future viability of many rural agricultural communities. This
paper deploys a social-hydrology system dynamics model to illustrate how expanding policy space of hydrology
models to include socioeconomic feedbacks could address these challenges. In this regard, example policies that
can potentially mitigate water scarcity in the Hatch and Mesilla Valleys of southern New Mexico are examined.
The simulation results reveal that the proposed boundary expansion unveils intervention options not commonly
exercised by water decisionmakers. Economic policies such as increasing workforce participation, encouraging
investment in capital, and facilitating land adjustment processes diminish water scarcity without compromising
the system’s economic performance. Further, improvements to the state of the water availability will not impact
surface water delivery to downstream users. The results bolster the argument that integrated approaches to water
research that include socioeconomic feedbacks are needed.

Saeed P. Langarudi
Research Scientist
College of Agricultural, Consumer, and Environmental Science
New Mexico State University
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سخنرانی دکتر ژوزه آلبرتو گوارا

The Forest and the Trees: a Systems Map of Governance Interdependencies in the Shaping Phase of Road
Public-Private Partnerships
This paper takes a systems approach to synthesize evidence around complexities of the shaping phase of road
Public-Private Partnerships (PPPs). The approach employs a textual analysis of road PPP case studies reported in
archival papers listed in Scopus and ISI Web of Science between 1997 and 2018 and utilize the system dynamics
method to provide a holistic view, synthesize major insights, and layout interdependencies across financial,
operational, and socio-political variables. The outcome of this endeavor is a systems map, which helps consolidate
varying evidence from the past cases, and goes beyond a narrow focus on single causes of governance issues in
road PPPs. Results show that, although no silver-bullet exists for PPP governance problems, reaching satisfactory
feasibility levels in the shaping phase is enabled most by having government agencies highly capable of dealing
with procurement issues and generating attractive projects to the private sector. The map provides a synopsis of
the relationships (the forest) as well as insights into the variables (the trees) behind PPP shaping efforts.

Dr. Jose Alberto Guevara Maldonado
Assistant Professor
Department of Civil & Environmental Engineering
Universidad de los Andes, Bogota, Colombia

1

Jose Alberto Guevara Maldonado
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پیام آقای دکتر مقصود امیری

بسمه تعالی
تفکر سیستمی به عنوان یک فن و مهارت بین رشتهای ،زبان مدیران موفق معاصر برای تحلیل محیط پیچیده و پویای آنهاست.
در دهههای اخیر ،خبرگان و نخبگان مجهز به نگرش و تفکر سیستمی توانسته اند زمینهساز پیدایش سازمانهایی متعالی و
تحولآفرین باشند ،چرا که این نوع تفکر قدرت تحلیل مسائل درهم تنیده و پیچیده امروز را به آنها میدهد و امکان مدل کردن
رفتار سیستمهای مرکب اجتماعی و صنعتی را فراهم میآورد.
تمرکز بر درک و بهبود رفتار سیستم در عصر حاضر و با تکیه بر پیشرفتهایی که در حوزه علوم تحلیل داده حاصل شده است،
از سهولت بیشتری برخوردار شده و ضرورت آن بیش از پیش قابل احساس است .تحلیل داده از آن جهت که میتواند به عنوان
ابزاری برای مدلسازی و بررسی کمی سیستمها تلقی شود ،امکان درک دقیق رفتار سیستمها را پدید میآورد.
بر این اساس ،مدیران کنونی قادر خواهند بود به کمک ابزارهای موجود و با درک کامل و جامع روابط بین اجزای یک سیستم
در سطح محیط درونی و بیرونی آن ،بسیاری از چالشهای پیشبینی نشده خود را دریابند و در جهت نیل به اهداف کلان
سازمانی گام بردارند

مقصود امیری
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبائی
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پیام آقای دکتر علی اکبر عرب مازار

بسمه تعالی
پدیدههای جهان در دهههای اخیر به نحو روزافزونی از ویژگیهایی چون پیچیدگی رو به رشد ،تغییرات دائمی و عدم قطعیتهای
بیساختار برخوردار شدهاند و در چنین شرایط آشفته تصمیمگیری و یافتن راه حل برای مشکلات متعدد و متنوع زندگی بشر
مستلزم کاربرد روشهایی است که امکان مقابله با چنین وضعیتی را ممکن میسازد .بدین ترتیب بود که تلاشهای دانشمندان
در زمینههای گوناگون علمی منجر به ابداع روشهایی گردید که تحت عنوان کلی نگرش سیستمی یا علم سیستمها شناخته
میشود.
بنابراین کاربرد این شیوه نگرش به پدیدهها یعنی برخورداری از تفکری کلنگر ،جامع ،پویا و همه جانبه منجر به یافتن نتایجی
مطلوب در حل مسائل گوناگون شده و با ایجاد تحول عمیق در روشها و ابزار علمی تقریبا همه شاخههای علم به ویژه علوم
اجتماعی از قبیل اقتصاد ،سیاست ،مدیریت ،جامعهشناسی و غیره را تحت تاثیر قرار داده است.
لذا توسعه هدفمند و کاربردی این رویکرد در تمامی سطوح به ویژه سطوح مدیریتی و برنامهریزی میتواند یکی از الزامات
پیشرفت و توسعه روزافزون کشور در بسیاری حوزه های علمی و کاربردی باشد .در این راستا مسلما توجه به فعالیتهای علمی
و تحقیقاتی نقش اثرگذاری در انجام این مهم دارد.
برگزاری دومین کنفرانس ملی پویایی شناسی سیستمها فرصتی است مغتنم تا تمامی پژوهشگران و علاقمندان به حوزه
تفکر سیستمی با حضور و ارائه نتایج مطالعات ارزشمند خود در ارتقاء سطح و پویایی بیشتر این دانش نوین در کشور سهیم
شوند.

علی اکبر عرب مازار
عضو هیئت علمی دانشگده علوم اقتصادی و سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
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پیام آقای دکتر حامد شکوری گنجوی

به نام آفریننده ی هدایتگر
به نظر می رسد امروزه بشریت ،در یک نگاه عمومی به جهان ،و کشور در چشم اندازی نزدیک تر به پیرامون خود ،بیش از هر
زمان دیگر نیازمند تعمیق بینش خود به موضوعات و مسائل جاری و در پیش روی ماست .تحولات زندگی بشری در عصر حاضر
منجر به شکلگیری الگوی جدیدی از روابط در همه حوزههای مربوط به انسان و جهان ،اعم از اخلاق ،فرهنگ ،جامعه ،اقتصاد،
فناوری ،صنعت ،انرژی ،محیط زیست و غیر آن ،چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی شده که بیش از پیش بر اهمیت توسعه
دیدگاه سیستمی در مقابل تفکرات جزءنگر در تحلیل مسائل میافزاید.
غلبه تفکر تجزیهمدار و بخشنگری در سطوح کلان مدیریتی منجر به بروز تعارضات فردی و چمعی می شود .ناکارآمدی و بلکه
مسأله آفرینی ناشی از تصمیمات نادرست و جزئی نگر ،وضع قوانین مقطعی و موضعی ،و چه بسا تقابلات درون سازمانی و بین
سازمانی و به دنبال آن آشفتگی نظام مدیریتی ،همه از پیامدهای نگرش غیرسیستمی خواهندبود .در مقابل ،وجود تفکر سیستمی
در میان نهادهای اجرایی کشور نظیر وزارتخانهها موجب توجه این نهادها به نیازها و بازخوردهای اقدامات یکدیگر شده و مانع از
همپوشانی ،تضاد و موازی کاری که نتیجهای جز هدر رفت منابع و انجام طرحهای ناقص در پی ندارد ،خواهد شد .به این ترتیب،
نگاه سیستمی ،یکپارچه و هماهنگ در میان سازمانها و وزارتخانههای مختلف ،یکی از مهمترین دغدغهها و الزامات اساسی
کشور در برون رفت از مشکلات کنونی به نظرمیرسد .دستیابی به این مهم بیش از هر چیز نیازمند ایجاد فهم مشترک در میان
متولیان امور است .در این راستا ،برگزاری همایشهای سالانه میتواند نقش بسزایی در انعکاس نیازمندیها ،ظرفیتها و
قابلیتهای این حوزه و به تبع آن یا در کنار آن ،انجام فعالیتهای آموزشی ،ترویجی و پژوهشی ،ایفا نماید.
برگزاری کنفرانس ملی پویایی شناسی سیستمها و اقبال پژوهشگران و علاقمندان حوزه تفکر سیستمی به این رویداد میتواند
گام موثری را در راستای توسعه هدفمند و کاربردی این رویکرد در کشور بردارد .امید که توجه تصمیمگیران و مدیران خرد و
کلان در کشور با پیگیری مباحث و مقالات مطرح شده در این همایش بتوانند گامی در جهت نزدیکی بیشتر به تفکر سیستمی
برداشته و پژوهشگران این حوزه نیز با انجام پژوهشهای کاربردی و در عین حال علمی و دقیق ،یاریگر ایشان در درک صحیح
معضلات و ارائه راه حل های عملی و جامع نگر باشند.
حامد شکوری گنجوی
عضو هیئت علمی دانشکده صنایع
دانشگاه تهران
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پیام دکتر میرسامان پیشوایی

بسمه تعالی
امروزه برای حل مسائل واقعی نیاز به نگرش فرارشتهای و کل نگر بیش از پیش احساس میشود .مشکلات عمده ای که تفکر
جزءنگر و میراث دوره رنسانس در بخشهای مختلف به خصوص موضوعات زیست محیطی و اجتماعی ایجاد کرده است ،جامعه
نخبگان را به این نتیجه رسانده است که راهی جز کلنگری خلاق و به دور از تعصبات تخصصی برای حل پایدار مشکلات جهان
و البته ایران عزیز وجود ندارد.
تفکر سیستمی نسخه شفابخشی برای پرداختن به مسائل پیچیده و چالشبرانگیز امروز بشریت فراهم میسازد.
امید است در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ،دومین دوره کنفرانس پویاییشناسی سیستمها شروعی هر چند
کوچک اما موثر در این راستا باشد.

میرسامان پیشوایی
عضو هیئت علمی دانشکده صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
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گزارش آماری کنفرانس
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