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Abstract
Home Healthcare provides a wide range of home care services from
prevention to rehabilitation and primary care to professional nursing
services. This research presents a two-objective mathematical model based
on the mixed integer linear programming approach for the home healthcare
routing and scheduling problem (HHCRSP) with the objectives of
minimization the nurses’ travel costs and the maximal working time
difference among nurses. Considering the multimodal transportation, several
initial health centers and one final health center and patient and nurse time
windows are important features of the studied mathematical model. Smallsized problems have solved by using the Ɛ-constraint method on GAMS
software. Also, due to the NP-hardness of the problem, MOPSO and NSGAII algorithms have used to solve the medium and large-sized problems. The
statistical results showed that the NSGA-II performed better than the
MOPSO for medium and large sizes of problems in both MID and NOS
performance metrics. Overall, Results of the performance metrics on
different sizes of problems indicate the efficient and effective performance
of NSGA-II in solving the understudied problem.
Keywords: Home Health Care Problem; Routing And Scheduling; Mixed
Integer Linear Programming; Ɛ-Constraint Method; Multi-Objective
Optimization, Multi-Objective Meta-Heuristic Algorithms.
Received: Apr. 18, 2020; Accepted: Oct. 03, 2021.
* Ph.D Candidate, Department of Industrial Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University,
Qazvin, Iran.
** Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University,
Qazvin, Iran (Corresponding author).
Email: m_yazdani@qiau.ac.ir.
*** Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University,
Qazvin, Iran.
**** Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University,
Qazvin, Iran.

چشمانداز مديريت صنعتي
شاپای چاپی ،2251-9874 :شاپای الکترونیکی2645-4165 :
سال دوازدهم ،شماره  ،45بهار  ،1401صص ( 260 – 225نوع مقاله :پژوهشي)
DOI: 10.52547/JIMP.12.1.225

الگوريتمهای فراابتکاری برای مسئله مسیريابي و زمانبندی
مراقبت سالمت خانگي چندهدفه با درنظرگرفتن پنجرههای
زماني و تعادل بار کاری پرستاران
فهیمه غیاثوند غیاثي*  ،مهدی يزداني** ،بهنام وحداني***،
ابوالفضل کاظمي

**** 1

چکیده
مراقبت سالمت خانگی ،ارائه مجموعهای از خدمات مراقبتی در منزل از پیشگیری تا توانبخشی و از مراقبتهای
اولیه تا خدمات حرفهای پرستاری است .در این پژوهش یک مدل ریاضی دوهدفه بر اساس رویکرد برنامهریزی
خطی عدد صحیح مختلط برای مسئله مسیریابی و زمانبندی مراقبت سالمت خانگی با اهداف حداقلسازی
هزینههای سفر پرستاران و حداقلسازی حداکثر تفاوتهای زمان کاری بین پرستاران ارائه شده است .درنظرگرفتن
حالتهای دوگانه حملونقل عمومی و خصوصی ،مراکز درمانی آغازین و پایانی و پنجرههای زمانی بیمار و پرستار
از ویژگیهای مهم مدل ریاضی مسئله موردمطالعه است .پس از ارائه مدل ریاضی ،مسائل اندازه کوچک با استفاده
از روش محدودیت اپسیلون و با بهرهگیری از نرمافزار گمز حل شد؛ همچنین با توجه به پیچیدگی باالی مسئله از
دو روش فراابتکاری الگوریتم ژنتیک مرتبسازی نامغلوب و الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات چندهدفه برای حل
مسئله در ابعاد متوسط و بزرگ بهره گرفته شد .نتایج آماری حاکی از عملکرد بهتر الگوریتم ژنتیک مرتبسازی
نامغلوب در دو شاخص متوسط فاصله از نقطه ایدهآل و تعداد جوابهای پارتو نسبت به الگوریتم بهینهسازی ازدحام
ذرات چندهدفه در مسائل متوسط و بزرگ است .درمجموع نتایج شاخصها نشان میدهد که الگوریتم ژنتیک
مرتبسازی نامغلوب دارای عملکردی کارا و اثربخش در حل مسائل با اندازههای مختلف است.
کلیدواژهها :مسئله مراقبت سالمت خانگي؛ مسیريابي و زمانبندی؛ برنامهريزی خطي عدد
صحیح مختلط؛ روش محدوديت اپسیلون؛ بهینهسازی چندهدفه؛ الگوريتمهای فراابتکاری
چندهدفه.
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امروزه با افزایش بیرویه آلودگیهای صنعتی و آالیندههای حاصل از سیستمهای حملونقل
درونشهری و همچنین شیوع بیماریهای مختلف ،مراجعه به بیمارستانها و مراکز درمانی دائماً
در حال افزایش است .در این شرایط ،محدودیت امکانات ،نیروی انسانی و تخصص موردنیاز و
برخی مسائل مربوط به حوزه حملونقل مشکالت زیادی را برای پاسخگویی به بیماران ایجاد
کرده است .مسئله مهم دیگر ،وجود گروههای آسیب پذیر نظیر سالمندان و افراد دارای
بیماریهای مزمن و نیاز آنان به مراقبتهای سالمت است .در این حالت عالوه بر مشکالت
مربوط به ناتوانی برخی بیماران در مراجعات و نحوه انتقال آنان ،حضور در بیمارستانها و مراکز
درمانی برای این دسته از بیماران برای دریافت خدمات درمانی اولیه احتمال ابتال به عفونتها را
افزایش داده و به بدترشدن وضعیت بیمار و طوالنی شدن مدت بستری منجر شده است .با
گذشت زمان یکی از بهترین راهکارها برای مواجهه با چنین وضعیتی ،ایده مراقبت سالمت
خانگی  )HHC( 1است .مراقبت سالمت خانگی ،مجموعه ای از خدمات مراقبتی از پیشگیری تا
توانبخشی و از مراقبتهای اولیه تا خدمات پرستاری تخصصی ویژه است که قابل ارائه در منزل
است .امروزه ،ظهور و شیوع بیماریهای خطرناک و همهگیر نظیر کرونا ویروس (کووید  2)19در
بهاثباترساندن نیاز به استفاده از خدمات مراقبت در منزل برای ایمن و سالم نگهداشتن سالمندان
و سایر افراد آسیبپذیر کمک شایانی کرده است؛ به خصوص به دلیل ظرفیت محدود بیمارستانها
و وجود خطرات ابتال در مکانهای شلوغ در شرایط این بیماری خطرناک ،انجام برخی
مراقبتهای بهداشتی موردنیاز در منزل ،در صورتی که قابلیت ارائه آن وجود داشته باشد ،بیشتر
توصیه میشود.
با فراگیرشدن خدمات  ،HHCسازمانهایی که خدمات مراقبت سالمت خانگی ارائه میدهند،
تمایل به بهینهسازی فعالیتهای خود بهمنظور پاسخگویی به تقاضای فزاینده مشتریان خود
دارند .در این حالت بهدلیل محدودیت منابع دردسترس برای شرکتهای ارائهدهنده خدمات
پرستاری ،مسائلی نظیر مسئله مسیریابی و زمانبندی مراقبت سالمت خانگی (HHCRSP) 3
برای پاسخگویی مناسب به بیماران در زمانهای تعیینشده پراهمیتتر میشود .در پژوهش
حاضر ،مسئله  HHCRSPدو هدفه با درنظرگرفتن چندین نقطه شروع (مراکز درمانی آغازین)،
حالتهای دوگانه حملونقل عمومی و خصوصی ،پنجره زمانی بیمار و پرستار و امکان تخصیص
پرستاران به بیماران با توجه به صالحیت و سطح مهارتی موردنیاز بررسی شده است .بخشهای
مختلف مسئله ارائهشده شامل زیرمسائل تخصیص پرستاران به بیماران ،انتخاب نقاط شروع
)1. Home Health Care (HHC
)2. Coronavirus disease 2019 (COVID-19
)3. Home Health Care Routing and Scheduling Problem (HHCRSP
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حرکت پرستاران ،توالی ویزیت بیماران توسط پرستاران و تعیین حالت حملونقل حرکت پرستاران
است .یکی از جنبههای مهم مسئله  HHCRSPتوجه به ایجاد تعادل و توازن بارکاری برای
پرستاران بهمنظور جلوگیری از تخصیص حجم کاری غیرمتعارف به آنها در طول دوره
مدتزمان خدمتدهی است [ .]12 ،7بارکاری میتواند تعاریف متفاوتی داشته باشد؛ زیرا کار
مراقبان سالمت میتواند از بخشهای متفاوتی تشکیل شده باشد .ازجمله این وظایف میتوان به
زمان سفر ،زمانی که صرف ارائه خدمت به بیمار میشود و زمان بیکاری اشاره کرد .در این
پژوهش ،مدل ریاضی مسئله موردنظر با درنظرگرفتن اهداف حداقلسازی هزینههای سفر
پرستاران و حداقلسازی حداکثر تفاوتهای زمان بار کاری بین پرستاران توسعه یافته است .در
پژوهش حاضر پس از ارائه مدل ریاضی ،مسائل اندازه کوچک با استفاده از روش محدودیت
اپسیلون و با بهرهگیری از نرم افزار گمز حل شده و نتایج آن گزارش شده است .در این مقاله با
توجه به  NP-hardبودن مسئله  HHCRSPو همچنین متناقضبودن اهداف ،با استفاده از
1
الگوریتم های فراابتکاری مبتنی بر رویکرد پارتو ،یعنی الگوریتم ژنتیک مرتبسازی نامغلوب
( )NSGA-IIو الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات چندهدفه ،)MOPSO( 2مسئله HHCRSP
دوهدفه بهینهسازی و حل شده و مجموعه جوابهای پارتوی بهدستآمده با استفاده از
شاخصهای عملکردی بررسی و تحلیل شده است [ .]15نوآوریهای اصلی پژوهش حاضر
عبارتاند از:
ـ درنظرگرفتن مسئله بهصورت دوهدفه با درنظرگرفتن اهدافی با رویکرد اقتصادی و اجتماعی؛
ـ درنظرگرفتن توازن و تعادل بار کاری میان پرستاران در مدل مسئله موردمطالعه؛
ـ توسعه مسئله دوهدفه در حالت چند انباره با چند مرکز درمانی آغازین و یک مرکز درمانی
پایانی؛
ـ درنظرگرفتن حالتهای حملونقل عمومی و خصوصی برای جابهجایی پرستاران در مدل
دوهدفه؛
ـ ارائه یک شیوه نمایش مناسب برای جواب مسئله حاصل از خروجی الگوریتمهای فراابتکاری
ارائهشده و انطباق عملگرهای جهش و تقاطع برای اعمال تغییرات بر روی آنها.
ادامه مقاله بهصورت زیر سازماندهی شده است :در بخش دوم ،مبانی نظری و پیشینه
پژوهش شرح داده میشود .در بخش سوم ،روششناسی پژوهش بیان خواهد شد .در بخش
چهارم ،یافتههای پژوهش و نتایج محاسبات عددی ارائه میشود .بخش پنجم به نتیجهگیری و
ارائه پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی اختصاص دارد.

)1. Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA-II
(2. Multi-Objective Particle Swarm Optimization (MOPSO
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مراقبتهای درمانی حوزه سالمت یکی از نگرانیهای رو به افزایش دولتها و سازمانهای
بهداشتی وابسته به آن ،بهخصوص در دوران شیوع بیماریهای خطرناک و همهگیر است .در این
حالت محدود بودن امکانات و ظرفیت نیروی انسانی مراکز درمانی و بیمارستانها برای
پاسخگویی به مراجعات بیماران ،مشکالت را دوچندان میکند؛ بنابراین در این شرایط استفاده از
نیروهای درمانی در منزل برای انجام برخی مراقبتهای حوزه سالمت موجبات آرامش خاطر
خانوادهها ،کمک به سالمت سریعتر بیمار ،جلوگیری از ابتال به بیماریهای همهگیر دیگر،
عدم اتالف وقت برای همراهی بیمار و حذف هزینههای رفتوآمد شهروندان و هزینههای بستری
را فراهم میسازد .طبیعی است که هر چه تعداد بیماران در مراکز درمانی کمتر شود ،پرستاران
می توانند بهتر به بیماران هر بخش رسیدگی کنند؛ همچنین برای افراد سالمند ،ناتوان و معلول،
بیماران مزمن و بهخصوص افرادی که دوره نقاهت بیماری خود ر ا طی میکنند ،انجام برخی
مراقبتهای بهداشتی در محیط منزل نسبت به مراکز درمانی ،احساس آسایش و امنیت بیشتری
را به همراه خواهد داشت [ .]27با توجه به مطالب باال ،بسیاری از بیماران ترجیح میدهند بهجای
دریافت خدمات مراقبت در مکانهای تخصصی درمانی و در صورت امکان ارائه این خدمات در
منزل ،در محیط زندگی خود باقی بمانند و شیوه زندگی معمول خود را حفظ کنند .لف  1و
همکاران ( ،)2006در پژوهشی در حوزه سالمت به این نتیجه رسیدند که در ارتباط با برخی از
خدمات درمانی ،نسبت رضایتمندی بیماران تحت مراقبت در منزل از نظر شاخصهای کیفیت
کادر درمانی تخصیصداده شده ،آسایش و راحتی فرآیند مراقبت ،روند مراحل پذیرش و میزان
کیفیت مراقبت بیشتر از بیمارانی بود که از بیمارستان به شکل مستقیم خدمات دریافت میکردند
و این اختالف از لحاظ محاسبات آماری معنادار بود .انجام مراقبتهای سالمت در منزل
ویژگیهای خاصی ازجمله بهبود دسترسی به خدمات و کاهش صف انتظار برای بیماران در
وضعیت نامناسب را دارا است .برخی از خدمات قابلارائه توسط شرکتهای مراقبت سالمت
خانگی عبارتاند از :معاینه بیمار در منزل؛ تزریقات و پانسمان؛ ارائه خدمات کاردرمانی و
توانبخشی؛ نگهداری از بیماران ناتوان و معلول حرکتی؛ انجام انواع آزمایشها و نمونهگیری
خون و تهیه داروهای تجویزشده که تمام این اقدامات باید توسط پرستاران و تحت نظر و دستور
پزشک انجام شود و نتایج و بازخوردهای آن باید به مراکز درمانی به اطالع داده شود .به این
ترتیب پرستاران با وسایل نقلیه ،دارو و برخی ملزومات و وسایل مراقبتی موردنیاز مجهز میشوند
و خدمات الزم را در خانههای بیماران ارائه میدهند [.]25

1. Leff
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با افزایش تقاضای بیماران برای استفاده از خدمات  HHCو درخواست آنان مبنی بر دریافت
اینگونه خدمات به شکل منظم و در یک زمان ازپیشتعیینشده ،تمرکز بر مدیریت منابع انسانی
و امکانات دردسترس و همچنین توجه به مسیریابی و زمانبندی مناسب پرستاران به ارائه
خدمات کارآمدتری برای شرکتهای متولی این امر منجر شده است .در این راستا نسبت هزینه و
منفعت خدمات مراقبتی ارائهشده توسط این شرکتها باید کنترل شود؛ بنابراین هدف کلی در این
شرکتها ارائه خدمات مراقبتی با کیفیت باال در منزل است؛ درحالیکه از صرفه اقتصادی آن
اطمینان حاصل شود [ .]6عالوه بر توجه به اهداف اقتصادی نظیر کاهش هزینههای سفر
پرستاران ،توجه به حجم کاری تخصیصدادهشده به پرستاران و برنامهریزی آن نیز بهعنوان یک
هدف اجتماعی باید در دستور کار این مراکز ارائه خدمات درمانی قرار گیرد؛ زیرا جلوگیری از
تخصیص بار کاری غیرمتعارف به پرستاران در طول دوره خدمتدهی با تمرکز بر شاخصهای
حفظ سالمت کارکنان و مباحث ارگونومیک میتواند در افزایش بهرهوری کارکنان و عملکرد
بهتر آنان تأثیر بسزایی داشته باشد .توجه به ترجیحات بیمار و پرستار نیز میتواند در تقویت
دستیابی به اهداف اجتماعی مؤثر باشد .با درنظر گرفتن گستره وسیعی از محدودیتهای قانونی و
عملیاتی ،برنامهریزان  HHCپرستاران را به بیماران تخصیص میدهند و فعالیتهای مربوط به
آنها را مسیریابی و زمانبندی میکنند .اگرچه این نوع برنامهریزی بسیار پیچیده است ،اما
مسیریابی و زمانبندی خدمات  HHCاغلب بهصورت دستی انجام میشود که این امر به کاهش
دقت و عدمدستیابی به راهحل بهینه ،علیرغم صرف انرژی زیاد کارکنان ،منجر میشود [ .]34در
چنین شرایطی لزوم توجه به مسئله مسیریابی و زمانبندی پرستاران در حوزه مراقبت سالمت
خانگی با عنوان « »HHCRSPو بهینهسازی آن با درنظرگرفتن اهداف اقتصادی و اجتماعی
اشارهشده و محدودیتهای موجود بسیار ضروری به نظر میرسد.
مسئله  HHCRSPدر سالهای اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است.
فرناندز ، )1974( 1از اولین پژوهشگرانی است که به مطالعه پیرامون مسئله  HHCRSPپرداخت
[ .]18ازآنجاکه مسئله  HHCRSPارائه خدمات به بیمار را از طریق ارائه بهترین مسیر ممکن و
برنامه دقیق کارکنان تسهیل میکند ،سیستم حملونقل نقشی اساسی در این حوزه دارد [.]14 ،5
با مطالعه پژوهشهای صورتگرفته در این زمینه میتوان مسائل حوزه  HHCRSPرا به دو
دسته مسائل مسیریابی خودرو  )VRP( 2با یک انبار و مسائل  VRPبا چندین انبار تقسیم کرد [،8
 .]32 ،31 ،19 ،17 ،16در حالت تک انباره ،پرستاران از یک مرکز بهداشتی به خانه بیماران
حرکت میکنند؛ اما در حالت چند انباره با توجه به وجود چند مرکز درمانی ،امکان تخصیص
پرستاران به نقاط تعیینشده و شروع حرکت پرستاران از یکی از این نقاط برای ارائه خدمت به
1. Fernandez
)2. Vehicle Routing Problem (VRP
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بیماران وجود دارد که موجبات پراکندگی و تنوع بیشتر در امر خدمتدهی را فراهم خواهد کرد.
این موضوع بهویژه در کالنشهرها که باید امکان سرویسدهی به نقاط مختلف شهر را فراهم
کرد ،میتواند بسیار مؤثر باشد .در زمینه چندانباره ،دو رویکرد در مبانی نظری وجود دارد .در
رویکرد نخست ،خانه هر پرستار بهعنوان یک انبار عمل میکند و در رویکرد دوم ،پرستاران از
چندین مرکز ( HHCانبارهای آغازین) به خانه بیماران منتقل میشوند و انبار مقصد بهعنوان انبار
پایانی در نظر گرفته می شود .در این حالت انبار نهایی بسته به مطالعه انجامشده میتواند وضعیت
متفاوتی داشته باشد .در برخی موارد مرکز پایانی منزل پرستاران است؛ به این معنی که پس از
بازدید به مرکز درمانی باز نمیگردند و مستقیماً به منزل خود میروند و در برخی موارد مرکز
پایانی همان محل شروع است؛ همچنین در مواردی میتواند مرکز نهایی یک آزمایشگاه یا
بیمارستان باشد که پرستاران با مراجعه به آنجا نمونههای خون ،آزمایشها و غیره را تحویل
میدهند.
بیشتر مسائل مطرحشده در مبانی نظری مسئله  HHCRSPاز یک نوع وسیله حملونقل
برای دسترسی به بیمار استفاده کردهاند []9 ،7؛ اما برخی از پژوهشگران نظیر هیرمن  1و همکاران
( )2015از حملونقل چندوسیلهای بهره گرفته اند [ .]20آنها یک مدل تکهدفه با بازه زمانی
روزانه را توسعه دادند .رست و هیرش  ،)2016( 2گزینههای بیشتری از انواع حملونقل عمومی را
نیز به مسئله افزودند و از روش جستوجوی ممنوع 3برای حل آن استفاده کردند .آنها
کمینهسازی مجموع زمانهای سفر و انتظار پرستاران را در مدل ریاضی مسئله خود در نظر
گرفتند [ .]26یادآوری این نکته الزم است که در هر دو پژوهش انجامشده ،تعادل بارکاری میان
پرستاران موردتوجه قرار نگرفته است؛ همچنین مدلهای ارائهشده چندانباره نیستند [.]26 ،20
در مسائل کاربردی دنیای واقعی ،عموماً بیش از یک هدف برای بهینهسازی مدنظر قرار
میگیرد .در این مسائل که مسائل بهینهسازی چندهدفه  )MOO( 4نامیده میشوند ،رویکردهای
مبتنی بر پارتو میتوانند به شکل مؤثری برای بهینهسازی مسئله مورداستفاده قرار گیرند .هدف از
حل مسائل بهینهسازی چندهدفه یافتن جوابهای نامغلوب یا پارتو است .هر یک از این پاسخها،
دستیابی به یک یا چند هدف را در سطح قابلقبولی امکانپذیر میسازند؛ درحالیکه توسط هیچ
جواب دیگری بهصورت کامل موردغلبه قرار نمیگیرند .از نظر ریاضی مسائل تصمیمگیری
چندهدفه بهصورت زیر نشان داده میشوند:
})𝑋( 𝑘𝑓 min 𝐹(𝑋) = {𝑓1 (𝑋), 𝑓2 (𝑋), … ,
Subject to:

1. Hiermann
2. Rest and Hirsch
3 Tabu search
)4. Multi-objective optimization (MOO
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𝑚 𝑖 = 1,2, … ,
𝑝 𝑗 = 1,2, … ,

𝑔𝑖 (𝑋) ≤ 0,
ℎ𝑗 (𝑋) = 0,
𝑋 ∈ 𝑆,

جایی که  Sفضای تصمیم یا ناحیه قابلقبول برای جوابها است .معموالً مجموعهای از
جوابهای نامغلوب به شکل مجموعه پارتو ،خروجی حل این مسائل چندهدفه است که با یک
سری از شاخصها ارزیابی میشود .ارائهدهندگان خدمات  HHCاغلب با توابع هدف چندگانه و
در برخی موارد متضاد مواجه هستند .با توجه به مطالعات پیشین ،در بیشتر پژوهشها از تابع
هدف وزنی برای نشاندادن اهداف مختلف تصمیمگیرندگان استفاده شده است؛ اما براکرز  1و
همکاران ( ،)2016به مسئله چندهدفه زمانبندی مراقبت سالمت خانگی پرداختند و از روش
بهینهسازی چندهدفه مبتنی بر رویکرد پارتو برای حل آن بهره گرفتند .نمونههای کوچک با
استفاده از رویکرد محدودیت اپسیلون حل شدند و برای حل مسائل در ابعاد بزرگ از الگوریتم
فراابتکاری که الگوریتم ابتکاری جستوجوی بزرگ همسایگی را در یک چارچوب جستوجوی
محلی چندجهته قرار میداد ،استفاده شد .پژوهش آنها نخستین تحقیق چندهدفه در حوزه
 HHCRSPمحسوب میشود که در آن با یک رویکرد چندهدفه به حل مسئله پرداخته شده
است؛ اما مدل موردنظر چند انباره نیست؛ همچنین در این پژوهش به ایجاد تعادل بار کاری برای
پرستاران توجه ای نشده است [ .]8دکرل 2و همکاران ( ،)2019یک مسئله چندهدفه HHCRSP
با درنظرگرفتن توازن بار کاری و همزمانی ویزیت یک بیمار توسط چند پرستار و وجود چند انبار
(مراکز درمانی) را ارائه کردند .آنها از یک الگوریتم ممتیک  3چندهدفه برای حل مسئله بهره
گرفتند و مجموعه جوابهای پارتو بهدستآمده از آن را با استفاده از چهار شاخص ارزیابی با
نتایج الگوریتمهای  NSGA-IIو جستوجوی محلی چندجهته  )MDLS( 4مقایسه کردند؛
بااینحال در پژوهش ذکر شده رویکرد چندوسیلهای در نظر گرفته نشده است [.]13
ازآنجاکه روشهای فراابتکاری در حل مسائل پیچیده ترکیباتی بسیار مؤثر و کارا عمل
کردهاند [ ،]3اخیر ًا از این رویکرد در حل مسائل زمانبندی و مسیریابی استفاده زیادی شده است؛
بنابراین در بیشتر پژوهشهای موجود در مبانی نظری  ،HHCRSPروشهای فراابتکاری برای
حل مسئله به کار رفته است .لی و همکاران ( ،)2021با درنظرگرفتن محدودیتهای پنجره زمانی،
نیازمندی های مهارتی و مقررات کار ،یک مدل برنامه ریزی محدب و غیرخطی عددصحیح
مختلط با هدف حداقلکردن هزینههای سفر و جریمههای زمان انتظار ارائه کردند .آنها برای
حل مسئله در ابعاد بزر گ از یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی بهره گرفتند [ .]23ازجمله روشهای
1. Braekers
2. Decerle
3. Memetic algorithm
)4. Multi-Directional Local Search (MDLS
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فراابتکاری دیگر بهکاررفته برای مسئله  HHCRSPمیتوان به روش بهینهسازی ازدحام ذرات،
الگوریتم ژنتیک ،الگوریتم ممتیک و همچنین روشهای جستجوی محلی نظیر جستوجوی
محلی چندجهته اشاره کرد [ .]8 ،13 ،4 ،2لیو و همکاران ( ،)2021یک مدل برنامهریزی عدد
صحیح مختلط برای مسئله  HHCRSPارائه کردند که در این مسئله ،چهار الگوریتم فراابتکاری
ترکیبی ارائه شده است [.]24
با توجه به مطالعات انجامشده و بررسیهای بهعملآمده ،در این پژوهش یک مدل ریاضی
برای مسئله  HHCRSPدوهدفه با درنظرگرفتن ابعاد اقتصادی و اجتماعی ،چندین انبار (چند
مرکز درمانی) ،دو حالت حملونقل (عمومی و خصوصی) ،تفاوت در صالحیت پرستاران برای
انجام خدمات درمانی و ترجیحات زمانی ویزیت بیمار و پرستار (پنجرههای زمانی) توسعه داده
شده و سپس مسائل مربوطه با روش دقیق محدودیت اپسیلون و دو الگوریتمهای فراابتکاری
حلشدهاست.
 .3روششناسي پژوهش

پژوهش حاضر از نوع توسعه ای کاربردی است که هدف آن ارائه یک مدل ریاضی دوهدفه بر
اساس رویکرد برنامه ریزی عدد صحیح مختلط برای مسئله  HHCRSPبا اهداف حداقلسازی
هزینههای سفر پرستاران و حداقلسازی حداکثر تفاوتهای زمان کاری بین پرستاران و حل آن
با استفاده از روشهای بهینهسازی مسائل چندهدفه مبتنی بر رویکرد پارتو است .در این پژوهش
کمّی ابتدا با بررسی مبانی نظری و پیشینه مسئله پژوهش ،مطالعه منابع و مراجع معتبر و
شناسایی خألهای موجود در آن ،ویژگیها ،محدودیتها و متغیرهای مسئله شناسایی (تعریف
مسئله) و بر مبنای آن یک مدل ریاضی مناسب برای مسئله موردمطالعه ارائه شد .برای حل ابعاد
کوچک مسئله ،روش محدودیت اپسیلون بهکار رفت؛ همچنین به علت  Np-Hardمسئله برای
حل آن در ابعاد متوسط و بزرگ از رویکردهای فراابتکاری بهره گرفته شد .برای مقایسه نتایج
روشهای بهکارگرفتهشده از شاخصهای عملکردی معتبر مرتبط با ابزارهای چندهدفه استفاده
شدند .این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤالهای اساسی است که چگونه میتوان یک
مدل ریاضی دوهدفه مناسب برای مسئله  HHCRSPبا درنظرگرفتن اهداف ،محدودیتها و
مشخصات اشارهشده ارائه کرد؟ و ابزارها و روشهای حل مناسب برای مسئله دوهدفه موردنظر
کداماند؟ در این بخش ابتدا تعریف مسئله با ذکر جزئیات کامل ارائه شده و سپس شرح مدل
ریاضی بیان میشود .در ادامه روشهای حل مسئله موردمطالعه معرفی میشوند.
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شرح مسئله .مسئله دوهدفه  HHCRSPبر نمودار جهتدار ) G = (V, Qتوسعه یافته است که
مجموعه گرهها و Q={(i,j,n)| i ϵV\ Ve , jϵV\ Vs , nϵN, i≠j,
V = V p  Vs  Ve 

} qin=1, qjn=1مجموعه تمامی کمانهای (مسیرها) ممکن در فضای مسئله است .مجموعه
Vp
نشاندهنده بیماران ،مجموعه  Vنشاندهنده مراکز درمانی آغازین و مجموعه  Vنشاندهنده
e
s
مرکز درمانی پایانی است .هر پرستار 𝑁 ∈ 𝑛 باید به تعدادی از بیماران تخصیص داده شود و به
مدت مشخص (  ) stبه هر بیمار تخصیصدادهشده خدمت ارائه دهد .در این مسئله فرض
i
میشود که تعدادی بیمار خواهان دریافت خدمات درمانی توسط درمانگران در منزل هستند .هر
بیمار 𝑖 میتواند خدمت موردنیاز خود را از یک پرستار 𝑛 از میان پرستارانی که صالحیت موردنیاز
و سطح مهارت انجام آن کار را دارند ،دریافت کند که امکان این امر بهوسیله پارامتر 𝑛𝑖𝑞 نشان
داده میشود .اگر پرستار  nبتواند به بیمار  iاختصاص یابد و صالحیت موردنیاز انجام آن خدمت
را داشته باشد ،پارامتر  𝑞𝑖𝑛 = 1و در غیر این صورت𝑞𝑖𝑛 = 0 ،؛ همچنین بهمنظور اینکه تمام
پرستاران بتوانند از مراکز آغازین مبدأ خارج شده و به مرکز پایانی وارد شوند𝑞𝑜𝑛 = 𝑞𝑓𝑛 = 1 ،
در نظر گرفته میشود .برای راحتی بیمار iام از نظر تسهیل در دریافت خدمت ،پنجره زمانی
]  [ei , liبرای زمان خدمتدهی به آن تعریف شده است .در این پژوهش دو حالت حملونقل در
نظر گرفته میشود که حالت اول از آن وسایل حملونقل خصوصی است که هزینه سفر باالتر و
زمان پیمایش کمتری نسبت به حالت دوم ،یعنی وسایل حملونقل عمومی دارد .مجموعه = 𝐾
} 𝑥𝑎𝑚𝑘𝐾  {𝐾1 , 𝐾2 , … ,نشاندهنده وسایل حملونقل دردسترس برای پرستاران است و مجموعه
} 𝑥𝑎𝑚𝑘𝑢  𝑈 = {𝑢1 , 𝑢2 , … ,حالتهای حملونقل عمومی یا خصوصی را برای هر یک از این
وسایل نقلیه دردسترس نشان میدهد .هر پرستار در طول مسیر خدمترسانی خود در برنامه
روزانه از یک وسیله نقلیه با نوع خصوصی یا عمومی استفاده میکند .مسیر خدمترسانی هر
وسیله 𝐾 ∈ 𝑘 از یکی از مراکز درمانی آغازین شروع شده و به مرکز درمانی نهایی ختم میشود.
زمان شروع به کار و اتمام کار هر پرستار بهعنوان متغیر تصمیم مسئله در نظر گرفته میشود.
پارامتر ] 𝑗 ،𝑑 = [𝑑𝑖,ماتریس فاصله بین نقاط یا گرهها است .در حالت حملونقل خصوصی
) (m1و حالت حملونقل عمومی ) ،(m2ماتریس هزینههای سفر در میان گرهها بهترتیب با
استفاده از روابط  2و  ،3بهدست میآیند:
رابطه ()2

] [𝑐𝑖,𝑗,𝑚1 ] = [𝑑𝑖,𝑗 ]. [𝑐𝑐𝑖,𝑗,𝑚1

رابطه ()3

] [𝑐𝑖,𝑗,𝑚2 ] = [𝑑𝑖,𝑗 ]. [𝑐𝑐𝑖,𝑗,𝑚2
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در عبارات باال ]  [𝑐𝑐𝑖,𝑗,𝑚1و ]  [𝑐𝑐𝑖,𝑗,𝑚2بهترتیب ماتریس ضرایب هزینه حاالت حملونقل
خصوصی و عمومی هستند .در این پژوهش ،مقادیر ضرایب هزینه بهصورت یک عدد تصادفی از
یک بازه با توزیع یکنواخت انتخاب شده است که در جدول  ،1نشان داده شده است؛ همچنین
ماتریس زمانهای سفر میان گرهها در حالتهای حملونقل خصوصی و عمومی بهترتیب از
طریق روابط  4و  ،5بهدست میآیند:
رابطه ()4

] [𝑡𝑖,𝑗,𝑚1 ] = [𝑑𝑖,𝑗 ]. [𝑐𝑡𝑖,𝑗,𝑚1

رابطه ()5

] [𝑡𝑖,𝑗,𝑚2 ] = [𝑑𝑖,𝑗 ]. [𝑐𝑡𝑖,𝑗,𝑚2

در عبارات باال ]  [𝑐𝑡𝑖,𝑗,𝑚1و] [𝑐𝑡𝑖,𝑗,𝑚2بهترتیب ماتریس ضرایب زمانی حاالت حملونقل
خصوصی و عمومی هستند .نحوه ایجاد ضرایب مربوط به زمان در جدول  ،1نشان داده شده
است.
با استفاده از اطالعات باال مقدار )𝑘(𝑢 𝑐𝑖,𝑗,که برابر است با هزینه سفر از گره  iبه گره j
توسط وسیله  kدر حالت حملونقل ) u(kو مقدار )𝑘(𝑢 𝑡𝑖,𝑗,که برابر است با زمان سفر از گره  iبه
گره  jتوسط وسیله  kدر حالت حملونقل ) u(kبا استفاده از روابط  6و  ،7محاسبه میشوند:
رابطه ()6

𝑘 ∀𝑖, 𝑗,

)𝑘(𝑢𝑐𝑖,𝑗,𝑢(𝑘) = 𝑑𝑖𝑗 . 𝑐𝑐𝑖,𝑗,

رابطه ()7

𝑘 ∀𝑖, 𝑗,

)𝑘(𝑢𝑡𝑖,𝑗,𝑢(𝑘) = 𝑑𝑖𝑗 . 𝑐𝑡𝑖,𝑗,

در روابط باال ) u(kبا توجه به شماره ماشین انتخابی ) ،(kیکی از حالتهای حملونقل
خصوصی  m1یا عمومی  m2است.
جدول  .1ضرایب هزینه و زمانی حالتهای حملونقل خصوصی و عمومی
ضرايب هزينه و زماني

نماد

بازه تعیین مقدار ضرايب

ضرایب هزینه حالت حملونقل خصوصی
ضرایب هزینه حالت حملونقل عمومی
ضرایب زمانی حالت حملونقل خصوصی
ضرایب زمانی حالت حملونقل عمومی

𝑐𝑐𝑚1

)3و~𝑈(2

𝑐𝑐𝑚2

)~𝑈(1,2

𝑐𝑡𝑚1

)~𝑈(1,2

𝑐𝑡𝑚2

)~𝑈(2,3
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در مسئله  HHCRSPارائهشده ،برنامهریزی پرستاران با توجه به افق برنامهریزی زمانی
روزانه صورت میگیرد .در این برنامهریزی ،بنا بر وضعیت موجود مسئله پیش رو ،تعداد نقاط
مراکز درمانی آغازین ،تعداد و مکان بیماران ،تعداد پرستاران دردسترس و وسایل نقلیه خصوصی
موجود مشخص میشود؛ سپس هر پرستار مسیر خود را توسط وسیله نقلیه تخصیصدادهشده
(عمومی یا خصوصی) و بنا بر توالی تعیینشده آغاز میکند و در طول برنامه زمانی برای تعدادی
از بیماران که به او تخصیص یافتهاند ،مراقبتهای درمانی الزم را انجام میدهد و سپس به نقطه
نهایی وارد میشود .در این پژوهش ،مشتری اساساً بیماری است که به خدمات پرستاری و
پزشکی تخصصی نیاز دارد .این خدمات می تواند شامل تزریقات ،تعویض بانداژ ،کشیدن بخیه و
دیگر خدمات ضروری پزشکی باشد .چندین مرکز آغازین و یک مرکز پایانی وجود دارد .در این
مسئله مراکز آغازین ،مراکز درمانی هستند که پرستاران به آن نقاط تخصیص داده میشوند و از
آن نقاط حرکت خود را آغاز می کنند و مرکز درمانی نهایی و اصلی یک بیمارستان است .تمامی
مراکز درمانی بهعنوان شعبات فرعی مرکز اصلی که بیمارستان است ،در نظر گرفته شدهاند.
پرستاران مسیر خود را از یکی از مراکز درمانی آغاز میکنند و درنهایت به بیمارستان بازمیگردند
تا نمونه خون ،آزمایشها ،ضایعات عفونی نظیر سرسوزن و گزارشهای فعالیتهای درمانی خود
را تحویل دهند .هدف اصلی مسئله پیداکردن بهترین زمانبندی و مسیر حرکت برای هر پرستار
برای خدمتدهی با درنظرگرفتن زیر مسئلههای زیر است:
 .1تعیین تخصیص پرستاران به بیماران؛
 .2انتخاب مراکز آغازین برای پرستاران؛
 .3تعیین توالی ویزیت بیماران برای هر پرستار؛
 .4تعیین حالت حملونقل مورداستفاده برای هر پرستار.
اهداف دوگانه مسئله نیز عبارتاند از :حداقلسازی هزینههای سفر پرستاران و حداقلسازی
حداکثر تفاوتهای زمان کاری بین پرستاران .تابع هدف اول از دیدگاه اقتصادی و کاهش هزینه
و تابع هدف دوم از دیدگاه اجتماعی و ایجاد تعادل بارکاری جهت جلوگیری از خستگی و اعمال
فشار کاری بیش از اندازه بر روی پرستاران در برنامه زمانبندی در نظر گرفته شده است.
فرضیههای پژوهش به شرح زیر است:
ـ پرستاران میتوانند خدمت دهی خود را از مراکز درمانی آغازین متفاوتی شروع کنند؛ ولی در
پایان به یک مرکز درمانی اصلی (بیمارستان) بازمیگردند؛
ـ پرستاران بیماران تخصیصدادهشده را ویزیت میکنند و سرانجام برای تحویل نمونه خون،
آزمایشها ،ضایعات عفونی و گزارشهای فعالیتهای درمانی خود به مرکز درمانی اصلی
(بیمارستان) بازمیگردند؛
ـ هر وسیله نقلیه به یکی از حالتهای حملونقل خصوصی یا عمومی متعلق است؛
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ـ هر پرستار تنها به یک حالت حملونقل تخصیص داده میشود و از یک وسیله نقلیه استفاده
میکند؛
ـ پرستاران از نظر صالحیت انجام خدمات درمانی متفاوت هستند؛ به این صورت که هر پرستار
توانایی ارائه خدمات به تعدادی از بیماران را با توجه به نوع خدمت درخواستی و سطح مهارت
خود دارد و توانایی انجام خدمتدهی به برخی از بیماران را ندارد؛
ـ هر بیمار با توجه به نوع خدمت موردنیاز خود به یک پرستار از میان پرستاران موجود که دارای
صالحیت انجام خدمت موردنظر است ،تخصیص داده میشود؛
ـ زمان کار و مواد موردنیاز هر بیمار ،قبل از بازدید برآورد میشود؛
ـ مکان مراکز و شعبات درمانی از پیش تعیین شده و ثابت است؛
ـ بیماران خدمات خود را در پنجره زمانی ] 𝑖𝑙  [𝑒𝑖 ,دریافت میکنند؛
ـ پنجره زمانی دوره خدمتدهی برای پرستاران ] 𝑛𝑏  [𝑎𝑛 ,در نظر گرفته شده است.
مدلسازی رياضي .در این بخش مدل ریاضی برنامهریزی خطی عدد صحیح مختلط برای
مسئله دو هدفه  HHCRSPبا ویژگیها و فرضهای ذکرشده شرح داده میشود.
انديسها:

́𝑛  :𝑛,اندیس پرستار
 :kاندیس وسیله نقلیه
 :i, jاندیس تمام گرهها
 : fاندیس مرکز درمانی پایانی (بیمارستان)
پارامترها:

 :nsتعداد مراکز درمانی آغازین
 :npتعداد بیماران
 :nmaxتعداد پرستاران
 :kmaxتعداد وسایل نقلیه
 :stiزمان سرویسدهی به بیمار i
] :[ei,liحدود باالیی و پایینی پنجره زمانی بیمار i
] :[an,bnحدود باالیی و پایینی پنجره زمانی پرستار n
 :Mعدد بزرگ
𝑗𝑖𝑑 :مسافت بین گره 𝑖 و گره 𝑗
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)𝑘(𝑢 :𝑐𝑖,𝑗,هزینه سفر از گره  iبه گره  jتوسط وسیله  kتحت حالت حملونقل )u(k
)𝑘(𝑢 :𝑡𝑖,𝑗,زمان سفر از گره  iبه گره  jتوسط وسیله  kتحت حالت حملونقل )u(k
مجموعهها:
 :Nمجموعه پرستاران؛ } 𝑥𝑎𝑚𝑛𝑁 𝑁 = {𝑁1 , 𝑁2 , … ,
 :Kمجموعه وسایل نقلیه؛ } 𝑥𝑎𝑚𝑘𝐾 𝐾 = {𝐾1 , 𝐾2 , … ,
 :Uمجموعه حالتهای حملونقل ماشینهای دردسترس؛} 𝑥𝑎𝑚𝑘𝑢 U = {𝑢1 , 𝑢2 , … ,
𝑉 = {𝑉𝑝 ∪ 𝑉𝑠 ∪ 𝑉𝑒 } :V
𝑝𝑉 :مجموعه گرههای بیماران؛ } 𝑝𝑉 𝑉𝑝 = {𝑉𝑝 , 𝑉𝑝 , … ,
𝑝𝑛

2

1

𝑠𝑉 :مجموعه مراکز درمانی آغازین؛} 𝑠𝑛𝑠𝑉 𝑉𝑠 = {𝑉𝑠1 , 𝑉𝑠2 , … ,

𝑒𝑉 :مجموعه مرکز درمانی پایانی ( مجموعه تکعضوی)
 :Qمجموعه کلیه کمانهای (مسیرها) ممکن در فضای مسئله
متغیرهای تصمیم:

𝑛 :𝑌𝑖,𝑗,اگر پرستار  nبه مسیر  ijاختصاص یابد ،مقدار 1؛ در غیر این صورت صفر
𝑘: 𝑋𝑖,𝑗,𝑛,اگر وسیله نقلیه  kپرستار  nرا در مسیر  ijجابهجا کند ،مقدار 1؛ در غیر این صورت صفر
𝑘 :𝑍𝑛,اگر وسیله نقلیه  kبه پرستار  nتخصیص یابد ،مقدار 1؛ در غیر این صورت صفر
𝑖𝑇 :زمان رسیدن به گره i
𝑛 :𝑇𝑖,زمان ترک مرکز درمانی آغازین توسط پرستار n
𝑛 :𝑇𝑓,زمان برگشت به مرکز درمانی پایانی توسط پرستار n
𝑛𝑊 :مدتزمان فعالیت پرستار 𝑛 در طول دوره خدمتدهی
توابع هدف:
𝒌𝑴𝒊𝒏 𝑭𝟏 = ∑ ∑ 𝒄𝒊,𝒋,𝒖(𝒌) 𝑿𝒊,𝒋,𝒏,

رابطه ()8

𝑲∈𝒌 𝑸∈)𝒏(𝒊,𝒋,

رابطه ()9

) (𝑊𝑛 − 𝑊𝑛′

max

𝑛,𝑛 ′ ∈𝑁,𝑛≠𝑛 ′

= 𝑀𝑖𝑛 𝐹2

محدوديتها:

رابطه ()10

𝑝𝑉 ∈ 𝑗∀

رابطه ()11

𝑁 ∈ 𝑛∀

𝑌𝑖,𝑗,𝑛 = 1

∑
𝑄∈)𝑛𝑖,𝑛|(𝑖,𝑗,

𝑌𝑖,𝑗,𝑛 = 1

∑

∑

𝑄∈)𝑛𝑖∈𝑉𝑠 𝑗|(𝑖,𝑗,
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رابطه ()12

𝑁 ∈ 𝑛∀

رابطه ()13

𝑝𝑉 ∈ 𝑖 ;𝑁 ∈ 𝑛∀

رابطه ()14

𝑄 ∈ )𝑛 ∀(𝑖, 𝑗,

رابطه ()15

𝐾 ∈ 𝑘∀

رابطه ()16

𝑁 ∈ 𝑛∀

∑

𝑌𝑖,𝑓,𝑛 = 1

𝑄∈)𝑛𝑖|(𝑖,𝑓,

𝑛𝑌𝑗,𝑖,

∑

∑

= 𝑛𝑌𝑖,𝑗,

𝑄∈)𝑛𝑗|(𝑖,𝑗,

𝑄∈)𝑛𝑗|(𝑖,𝑗,

𝑘𝑌𝑖,𝑗,𝑛 = ∑ 𝑋𝑖,𝑗,𝑛,
𝐾∈𝑘

∑ 𝑍𝑛,𝑘 ≤ 1
𝑁∈𝑛

رابطه ()17
رابطه ()18

∑ 𝑍𝑛,𝑘 ≤ 1
𝐾∈𝑘

𝐾 ∈ 𝑘 ;𝑄 ∈ )𝑛 ∀(𝑖, 𝑗,
) 𝑘𝑋𝑖,𝑗,𝑛,

∑
𝑄∈)𝑛𝑛|(𝑖,𝑗,

𝑘𝑋𝑖,𝑗,𝑛,𝑘 ≤ 𝑍𝑛,

𝑡𝑖,𝑗,𝑢(𝑘) . 𝑋𝑖,𝑗,𝑛,𝑘 ≤ 𝑇𝑗 + 𝑀 (1 −

𝑇𝑖 + 𝑠𝑡𝑖 +

∑
𝑄∈)𝑛𝑛|(𝑖,𝑗,

𝐾 ∈ 𝑘 ; 𝑝𝑉 ∈ 𝑗 ∀ 𝑖,
) 𝑘𝑇𝑖,𝑛 + 𝑡𝑖,𝑗,𝑢(𝑘) ≤ 𝑇𝑗 + 𝑀(1 − 𝑋𝑖,𝑗,𝑛,

رابطه ()19

𝐾 ∈ 𝑘 ;𝑓 ≠ 𝑗 ; 𝑠𝑉 ∈ 𝑖 ; 𝑄 ∈ )𝑛 ∀(𝑖, 𝑗,
) 𝑘𝑇𝑖 + 𝑠𝑡𝑖 + 𝑡𝑖,𝑓,𝑢(𝑘) ≤ 𝑇𝑓,𝑛 + 𝑀(1 − 𝑋𝑖,𝑓,𝑛,

رابطه ()20

𝐾 ∈ 𝑘 ; 𝑠𝑉 ∉ 𝑖 ; 𝑄 ∈ )𝑛 ∀(𝑖, 𝑓,
) 𝑘𝑇𝑗 ≤ 𝑇𝑖,𝑛 + 𝑡𝑖,𝑗,𝑢(𝑘) + 𝑀(1 − 𝑋𝑖,𝑗,𝑛,

رابطه ()21

𝐾 ∈ 𝑘 ; 𝑝𝑉 ∈∀ 𝑖 ∈ 𝑉𝑠 ; j
) 𝑘𝑇𝑓,𝑛 ≤ 𝑇𝑖 + 𝑠𝑡𝑖 + 𝑡𝑖,𝑓,𝑢(𝑘) + 𝑀(1 − 𝑋𝑖,𝑓,𝑛,

رابطه ()22

𝐾 ∈ 𝑘 ; 𝑄 ∈ )𝑛 ∀(𝑖, 𝑓,

رابطه ()23

𝑝𝑉 ∈ 𝑖∀

𝑖𝑙 ≤ 𝑖𝑇 ≤ 𝑖𝑒

رابطه ()24

𝑁 ∈ 𝑛∀

𝑛𝑏 ≤ 𝑛𝑎𝑛 ≤ 𝑇𝑓,

رابطه ()25

𝑁 ∈ 𝑛 ; 𝑠𝑉 ∈ 𝑖∀

𝑛𝑏 ≤ 𝑛𝑎𝑛 ≤ 𝑇𝑖,

رابطه ()26

𝑄 ∈ )𝑛 ∀(𝑖, 𝑓,

𝑛𝑊𝑛 = 𝑇𝑓,𝑛 − 𝑇𝑖,

رابطه ()27

)متغیرهای باینری( 𝑘𝑌𝑖,𝑗,𝑛 , 𝑋𝑖,𝑗,𝑛,𝑘 , 𝑍𝑛,

)متغیرهای پیوسته(  𝑇𝑖 , 𝑇𝑖,𝑛 , 𝑇𝑓,𝑛 , 𝑊𝑛 ≥ 0و
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معادله  ،8نخستین تابع هدف است که مجموع هزینههای کل سفر پرستاران را کمینه
میکند .معادله  ،9تابع هدف دوم مدل است که حداکثر مقدار تفاوتهای زمان کاری بین
پرستاران را کمینه میکند .این تابع هدف بهمنظور ایجاد توازن و تعادل برای بار (حجم) کاری
تخصیصداده شده به پرستاران در نظر گرفته شده است .ازآنجاکه تابع هدف دوم مسئله از نوع
 Min-Maxاست ،بهمنظور خطیسازی بهصورت زیر بازنویسی میشود .تابع هدف دوم ،یعنی
معادله  ،9با معادله  ،28جایگزین شده و محدودیت  ،29به مدل اضافه میشود:
رابطه ()28
رابطه ()29

Min Dev

n,n  N , n  n

Dev  Wn -Wn

محدودیت  ،10تضمین میکند که هر بیمار تنها یک مرتبه و توسط یکی از پرستارانی که
توانایی ارائه خدمت به آن بیمار را داشته باشد ،مالقات شود .محدودیتهای  11و  ،12تضمین
می کنند که مسیر حرکت هر پرستار از مراکز درمانی آغازین شروع شده و به مرکز درمانی پایانی
ختم شود .محدودیت  ،13پیوستگی مسیر را نشان میدهد .بر اساس این محدودیت ،اگر پرستار
 nاز گره  iبه گره  jمنتقل شود ،باید از گره  jخارج شود و به گره بعدی برود تا پیوستگی جریان
حفظ شود؛ بنابراین اگر پرستار  nبیماری را ویزیت کند باید از گره آن بیمار خارج شده و به منزل
بیمار بعد وارد شود و یا اینکه اگر در منزل بیمار آخر است باید از آنجا خارج شود و به مرکز نهایی
برود .محدودیت  ،14رابطه بین متغیرهای تصمیم 𝑛𝑗𝑖𝑦 و 𝑘𝑛𝑗𝑖𝑥 را نشان میدهد .این
محدودیت نشان می دهد که هر پرستار دقیقاً توسط یک وسیله نقلیه بین گرههای  iو  jجابهجا
میشود .محدودیتهای  15و  ،16تضمین میکنند که هر پرستار تنها از یک وسیله نقلیه استفاده
خواهد کرد و هر وسیله نقلیه تنها به یک پرستار تخصیص داده می شود .محدودیت  ،17ارتباط
بین متغیرهای تصمیم را نشان میدهد .محدودیت  ،18زمان رسیدن به هر بیمار توسط هر
پرستار را محاسبه میکند .بر اساس این محدودیت زمان رسیدن به بیمار 𝑗 برابر با مجموع زمان
رسیدن به گره 𝑖 ،زمان سرویسدهی در گره 𝑖 و زمان طی مسیر 𝑗𝑖 است .محدودیتهای  19تا
 ،22زمان شروع به کار و اتمام کار هر پرستار را محاسبه میکند .محدودیت  ،19نشان میدهد
که زمان رسیدن به منزل بیمار  jبزرگتر مساوی زمان ترک مرکز درمانی  iتوسط پرستار n
بهعالوه زمان طی مسیر از گره  iبه گره  jاست .الزم به توضیح است که در محدودیت ،19
بیمارستان نهایی در نظر گرفته نمیشود ( 𝑓 ≠ 𝑗) .درواقع محدودیت  ،19مانع حرکت مستقیم از
مرکز آغازین به بیمارستان نهایی میشود .محدودیت  ،20نشان میدهد که زمان رسیدن به گره
آخر توسط پرستار  nبزرگتر مساوی زمان رسیدن به گره بیمار  iبهعالوه زمان خدمتدهی در
منزل بیمار iام و زمان حرکت از بیمار  iبه مرکز پایانی  fاست؛ همچنین محدودیت در زمانی که
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پرستار  nاز گره  iبه گره پایانی  fحرکت کند ،فعال شده و در غیر این صورت به کمک مقدار
بزرگ  Mمحدودیت غیرفعال میشود .محدودیت  ،20تنها برای ارتباطدادن منزل آخرین بیمار
ویزیت شده توسط پرستار و مرکز درمانی نهایی (بیمارستان) تعریف شده است ( 𝑠𝑉 ∉ 𝑖).
محدودیت  ،21نشان میدهد که اگر پرستار  nبین انبار اولیه ) 𝑠𝑉∈ i (iو گره ) 𝑝𝑉∈ j (jتوسط
وسیله نقلیه  kتحت حالت حملونقل )𝑘(𝑢 جابهجا شود ،حداکثر زمان رسیدن به گره  jبرابر با
زمان خروج از مرکز درمانی اولیه بهعالوه زمان سفر بین دو گره است .محدودیت  ،22نشان
می دهد که حداکثر زمان رسیدن به انبار نهایی برابر با زمان رسیدن به آخرین گره بیمار بهعالوه
زمان ارائه خدمات در آن گره و همچنین زمان سفر بین آخرین بیمار و بیمارستان نهایی است.
معادله  ،23محدودیت پنجره زمانی بیماران را نشان میدهد .بر اساس این محدودیت زمان
رسیدن هر پرستار باید در بازه زمانی تعیینشده توسط بیمار باشد .محدودیتهای  24و ،25
پنجره زمانی پرستاران را نشان میدهند .محدودیت  ،26طول کل مدتزمان فعالیت هر پرستار
جهت خدمتدهی به بیماران را محاسبه میکند 𝑇𝑓,𝑛 .نشاندهنده زمان ورود پرستار  nبه مرکز
درمانی نهایی (بیمارستان) بوده و 𝑛 𝑇𝑖,زمان خروج پرستار  nاز اولین مرکز درمانی است؛ بنابراین
کل زمان خدمتدهی پرستار شماره  nدر طول دوره برنامهریزی از اختالف زمان واردشدن پرستار
به گره نهایی و زمان خروج از مرکز درمانی آغازین قابلمحاسبه است .درنهایت محدودیت ،27
نوع متغیرهای تصمیم مدل را نشان میدهد.
روشهای حل .هنگامی که یک مسئله دارای چند تابع هدف باشد و اهداف با همدیگر سازگاری
نداشته باشند ،استفاده از روشهای بهینهسازی چندهدفه مبتنی بر رویکرد پارتو برای حل مسئله
چندهدفه یک گزینه مناسب است .در اینگونه مسائل برخالف مسائل تکهدفه ،حل مسئله به
یک جواب منجر نخواهد شد؛ بلکه به مجموعهای از جوابها میرسد که به عنوان «مجموعه
جوابهای پارتو» شناخته می شوند .در حل مسائل با استفاده از رویکردهای مبتنی بر پارتو هدف
این است که عالوه بر حرکت به سمت جوابهای پارتو بهینه ،گوناگونی و تنوع نیز در بین
جوابها وجود داشته باشد .با توجه به پیچیدگی محاسباتی ،حل مسئله  HHCRSPو دستیابی به
یک جواب مناسب در اندازههای متوسط و بزرگ ،توسط روشهای دقیق در یک زمان منطقی
امکانپذیر نیست؛ همچنین با درنظرگرفتن دو هدف متناقض کمینهسازی هزینههای سفر و
کمینهسازی حداکثر مقدار تفاوتهای زمان کاری بین پرستاران در مسئله موردمطالعه نیاز به
استفاده از روشهای مبتنی بر رویکرد پارتو جهت دستیابی به مجموعه جوابهای پارتوی تقریبی
ضروری به نظر میرسد؛ بنابراین در این پژوهش برای حل مسئله در ابعاد متوسط و بزرگ از
الگوریتمهای فراابتکاری چندهدفه مبتنی بر رویکرد پارتو ،یعنی  NSGA-IIو  MOPSOاستفاده
شده است [ .]10 ،11در ادامه الگوریتمهای  NSGA-IIو  MOPSOشرح داده شدهاند؛ سپس
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شیوه نمایش جواب ارائه شده است و در مرحله بعد از آن بهترتیب عملگرهای جهش و تقاطع
بیان میشوند .درنهایت معیارهای مقایسه کارایی الگوریتمهای چندهدفه بهطور کامل عنوان شده
است.
الگوريتم ژنتیک مرتبسازی نامغلوب ( .)NSGA-IIیکی از پرکاربردترین الگوریتمهای
بهینهسازی چندهدفه الگوریتم  NSGA-IIاست که توسط دب و همکاران ( )2002معرفی شده
است [ .]11ازآنجاکه در بیشتر مواقع در مسائل بهینهسازی چندهدفه نمیتوان به یک حل بهینه
منحصربهفرد دست یافت ،این حوزه با مجموعه ای از راهحلهای نامغلوب مؤثر همراه است.
راهحل قابلقبول ،راهحلی است که عملکرد مناسبی نسبت به تمام اهداف داشته باشد؛ بنابراین
بهمنظور رتبهبندی جوابها در الگوریتم  NSGA-IIدو عملگر به الگوریتم ژنتیک اضافه شده و
آن را به الگوریتم ژنتیک مرتبسازی نامغلوب تبدیل کرده است .این دو عملگر عبارتاند از:
عملگر فاصله ازدحامی و عملگر مرتبسازی سریع نامغلوبها.
در هر نسل از الگوریتم  ،NSGA-IIابتدا با استفاده از جمعیت والد  Ptبا اندازه  Nو
عملگرهای تقاطع و جهش ،جمعیت فرزندان  Qtبا اندازه مشابه ایجاد میشود .پسازآن دو
جمعیت با یکدیگر ترکیب میشوند و جمعیت جدید  Rtرا با اندازه  2*Nتشکیل میدهند که این
جمعیت جوابها به دستههای غیرمغلوب مختلف طبقهبندی و رتبهبندی میشود ( :tشمارنده
تکرار الگوریتم) .در فرآیند مرتبسازی سریع نامغلوبها  ،1رتبهبندی جمعیت با استفاده از مفهوم
غلبه بر اساس نامطلوبها انجام میشود .در این روش هر جواب با تمام جوابهای دیگر مقایسه
میشود تا مغلوب بودن یا نبودن آن مشخص شود .در این میان تعدادی از جوابها مشخص
می شود که مغلوب یکدیگر نیز نیستند؛ اما بر تمام جوابهای دیگر غلبه میکنند .چنین مجموعه
جوابهایی «جبهه نامغلوب رتبه اول» نامیده میشوند .برای دستیابی به جوابهای برتر سطح
بعد ،جوابهای فعلی موقتاً نادیده گرفته می شوند و مشابه جبهه اول ،سطوح نامغلوب بعدی
بهترتیب مشخص میشوند .نمایی از جبهههای پارتو با رتبههای مختلف برای یک مسئله فرضی
در شکل  ،1نشان داده شده است.

1. Fast non-dominated sorting procedure
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شکل  .1جبهههای پارتو
1

پس از رتبهبندی راهحلها با توجه به روش مرتبسازی سریع نامغلوب ،اندازه فاصله ازدحامی
برای راهحلهای دارای رتبههای برابر مربوط به هر جبهه فعلی محاسبه میشود .یک جواب با
مقدار کمتر فاصله ازدحامی نشاندهنده تراکم بیشتر در اطراف آن جواب است .بنابراین مطلوب
است برای مرحله بعد جواب هایی انتخاب شوند که دارای فاصله ازدحامی بیشتر هستند؛ زیرا با
این کار تنوع و پراکندگی در جوابهای بهدستآمده بیشتر میشود.
پس از محاسبه ،جوابهای بهدستآمده هر جبهه بر اساس اندازهگیری فاصله ازدحامی،
بهترتیب نزولی مرتب می شوند .در ادامه رویکرد انتخاب برای تولید جمعیت اصلی بعدی Pt+1با
اندازه  Nانجام میشود .در این مرحله ،اعضای جمعیت بعدی بر اساس رتبه بهتر و فاصله
ازدحامی بیشتر انتخاب میشوند؛ سپس مجدد ًا عملیاتهای مربوط به تقاطع ،جهش و انتخاب در
نسل بعدی نیز تکرار میشوند NSGA-II .تا برآوردهشدن شرط توقف الگوریتم ادامه مییابد .به
محض توقف روند الگوریتم ،راهحلهای مربوط به نخستین جبهه پارتو از آخرین جمعیت والدین
بهعنوان یک مجموعه جواب پارتو تقریبی و خروجی الگوریتم تعیین میشود.

الگوريتم بهینهسازی ازدحام ذرات چندهدفه ( .)MOPSOالگوریتم بهینهسازی ازدحام
ذرات 2بهعنوان یک تکنیک جستوجو با الگوبرداری از حرکات جمعی و گروهی ذرات ارائه شده
است [ .]21الگوریتم  MOPSOبهعنوان یک رویکرد چندهدفه مبتنی بر پارتو از عملگرهای
الگوریتم  PSOاستفاده میکند [ .]28 ،10در این الگوریتم بهترین جوابهای نامغلوب در یک
حافظه خارجی نگهداری می شود .نحوه نمایش جواب در این الگوریتم مشابه الگوریتم NSGA-
 IIاست؛ با این تفاوت که در این الگوریتم بهجای واژه کروموزوم از ذره استفاده میشود .در این
الگوریتم پس از تولید جمعیت اولیه ،تابع هدف هر ذره محاسبه می شود .پس از محاسبه هدف،
اعضای نامغلوب جمعیت محاسبه شده و در آرشیو ذخیره میشود؛ سپس هر ذره با الگوبرداری از
1. Crowding Distance
)2. Particle Swarm Optimization (PSO
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اعضای آرشیو حرکت خود را انجام میدهد .پسازآن بهترین خاطره شخصی هر کدام از ذرات
بهروزرسانی می شود .در مرحله بعد اعضای نامغلوب جمعیت فعلی به آرشیو اضافه شده و اعضای
مغلوب از آرشیو حذف می شوند .اگر تعداد اعضای آرشیو بیش از ظرفیت تعیینشده باشد ،اعضای
اضافی حذف میشوند و این روند در تکرارهای بعدی ادامه مییابد .درصورتیکه شرط توقف
محقق شده باشد ،الگوریتم پایان مییابد و در غیر این صورت مجدد ًا اعضای نامغلوب جمعیت
جدا شده و در آرشیو ذخیره میشوند تا فرایند حل ادامه یابد .گامهای الگوریتم  MOPSOبه
شرح زیر است [:]1
 .1ایجاد جمعیت اولیه و ارزیابی ذرات جمعیت؛
 .2جداکردن اعضای نامغلوب جمعیت و ذخیرهکردن آنها در آرشیو؛
 .3جدولبندی فضای هدف کشفشده؛
 .4انتخاب یک رهبر  1برای هر ذره از میان آرشیو و انجام حرکت جدید؛
 .5بهترین خاطره شخصی هر کدام از ذرات بهروز میشود (به این صورت که اگر موقعیت جدید
بهترین قبلی را مغلوب کند آنگاه𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛+1 = 𝑋𝑖𝑛+1 :؛ اما اگر موقعیت جدید مغلوب شد،
تغییری صورت نمیگیرد و بهترین خاطره قبلی حفظ میشود 𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛+1 = 𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛 :و
درنهایت اگر هیچکدام مغلوب دیگری نباشند ،یکی از آنها به تصادف انتخاب میشود)؛
 .6اعضای نامغلوب جمعیت فعلی به آرشیو اضافه میشود (وجود این مرحله موجب میشود تا
بعضی از اعضای آرشیو مغلوب شوند و یا اینکه برخی از اعضای جدید توسط اعضای قبلی مغلوب
شوند .پس باید غربالگری صورت گیرد)؛
 .7اعضای مغلوب آرشیو حذف میشوند؛
 .8اگر تعداد اعضای آرشیو بیش از ظرفیت تعیینشده باشد ،اعضای اضافی حذف میشوند؛
 .9درصورتیکه شرایط خاتمه محقق نشده است به قدم  3برگردید و در غیر این صورت پایان.
شیوه نمايش جواب .در شیوه نمایش جواب ارائه شده ،تخصیص پرستاران به بیماران ،ترتیب
بازدید بیماران توسط پرستار ،مراکز آغازین حرکت پرستاران و وسایل حملونقل
تخصیصدادهشده تعیین میشود .در این پژوهش ،هر جواب در یک فرمت چندرشتهای ارائه شده
است؛ به این صورت که یک رشته برای تخصیص و توالی ویزیت هر پرستار و یک رشته نیز
برای تخصیص وسایل نقلیه در آن تعبیه شده است .روش نمایش جواب برای یک مسئله فرضی
در شکل  ،2مشاهده میشود .در مثال ارائه شده ،دو مرکز درمانی آغازین 3 ،پرستار 3 ،وسیله
نقلیه و  9بیمار در نظر گرفته شده است .روش نمایش جواب شامل  4رشته ،سه رشته برای 3

1. Leader
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پرستار موجود (رشته های پرستاران) و یک رشته برای تخصیص وسیله نقلیه (رشته وسیله نقلیه)
است .دو سلول اول از رشته پرستار نشاندهنده دو مرکز درمانی آغازین است و مقدار بزرگتر
بهعنوان مرکز آغازین پرستار انتخاب میشود .سلولهای سوم ،چهارم و پنجم مربوط به بیماران
تخصیصدادهشده به پرستاران هستند .در حالت از کُد خارجشده ،ویزیت بیماران بهترتیب چینش
صعودی این اعداد انجام میشود .برای مثال در نخستین رشته از نمایش جواب ،پرستار  𝑁1مسیر
خود را از مرکز درمانی آغازین  𝑉𝑠1شروع کرده ،بهترتیب بیماران  𝑉𝑝2 ، 𝑉𝑝6و  𝑉𝑝4را ویزیت
میکند و درنهایت به مرکز درمانی نهایی ) 𝑒𝑉( بازمیگردد .مسیرهای حرکت پرستاران برای این
مثال بهصورت رشتههای مجزا در شکل  ،3نشان داده شده است؛ همچنین رشته وسیله نقلیه
نشان میدهد که پرستار اول به ماشین شماره  ،3پرستار دوم به ماشین شماره  1و پرستار سوم به
ماشین شماره  2تخصیص داده شده است .با توجه به نحوه تخصیص پرستاران به بیماران ،طول
رشتههای پرستاران در نمایش جواب میتواند متفاوت باشد.

شکل  .2نمایش جواب

شکل  .3مسیرهای حرکت پرستاران

عملگرهای جهش .برای بهبود کیفیت جواب از عملگرهای جهش بر روی جوابها برای ایجاد
جوابهای همسایگی استفاده شده است .در این پژوهش از پنج عملگر جهش شامل عملگر
تعویض-رشته پرستار  ،1عملگر توالی مجدد-رشته پرستار  ،2عملگر تخصیص بیمار ـ رشته
پرستار  ،3عملگر تعویض ـ رشته وسیله نقلیه  4و عملگر چینش مجدد ـ رشته وسیله نقلیه  5برای
1. Swap-Nurse string operator
2. Resequence-Nurse string operator
3. Patient assignment-Nurse string operator
4. Swap-Vehicle string operator
5. Reordering-Vehicle string operator
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ایجاد جوابهای همسایگی بهره گرفته شده است .برای انجام فرآیند جهش مرتبط با رشته
پرستار توسط عملگرهای تعویض و توالی مجدد ،ابتدا یکی از رشتههای پرستاران بهتصادف
انتخاب میشود .در عملگر تعویض ،دو سلول از رشته پرستار موردنظر بهدلخواه انتخاب میشوند
و مقادیر آن نقاط تعویض میشو د .در عملگر توالی مجدد ،یک نقطه از رشته پرستار بهدلخواه
انتخاب میشود؛ سپس مقادیر عددی در سمت راست یا چپ نقطه انتخابی تا انتها مجدد ًا تولید
میشوند؛ بنابراین مرکز آغازین پرستار و ترتیب ویزیت بیماران می تواند توسط این دو عملگر
تغییر داده شود .در عملگر تخصیص بیمار ـ رشته پرستار ،دو رویکرد وجود دارد .در رویکرد
نخست (عملگر تخصیص بیمار ـ رشته پرستار  )1دو بیمار از دو رشته پرستار مختلف انتخاب و
جایگاهشان با یکدیگر تعویض میشود؛ اما در رویکرد دوم (عملگر تخصیص بیمار ـ رشته پرستار
 )2دو بیمار از دو رشته پ رستار انتخاب و هر کدام به یک پرستار دیگر از میان پرستارهای موجود
تخصیص داده میشوند .در عملگر تعویض ـ رشته وسیله نقلیه ،دو سلول از رشته وسیله نقلیه
انتخاب میشوند و مقادیر آنها ،یعنی شماره ماشینها ،با یکدیگر جابهجا میشوند .عالوه بر آن
در عملگر چینش مجدد ـ رشته وسیله نقلیه ،برای رشته وسیله نقلیه یک نقطه انتخاب میشود و
از آن نقطه به بعد دوباره چیده میشود .این عملگر میتواند سمت راست یا چپ نقطه موردنظر را
به تصادف تحت تأثیر قرار دهد .فرایند پنج عملگر بیانشده در شکل  ،4نشان داده شده است.
برای نمایش فرآیند عملگرهای مربوط به رشته پرستاران ،رشتههای جواب مثال شکل  ،3در نظر
گرفته شده است؛ همچنین برای ارائه فرآیند عملگرهای مربوط به رشته وسیله نقلیه ،یک مثال
فرضی با چهار وسیله نقلیه برای پرستاران در نظر گرفته شده است.
عملگر تقاطع .در این پژوهش از عملگر تقاطع تکنقطهای  1استفاده شده که این عملگر برای
تغییر توالی ویزیت بیماران در رشته های مربوط به پرستاران طراحی شده است .با استفاده از یک
مثال ،نحوه عملکرد این عملگر شرح داده میشود .ابتدا دو جواب (وال د) در نظر گرفته شده که در
شکل  ،5نمایش داده شده است؛ سپس رشته مربوط به مسیر هر پرستار در یک والد ،با رشته
نظیر خود در والد دوم در صورت دارابودن طول یکسان ،تقاطع خواهند داشت .مراحل فرآیند
تقاطع در شکلهای  6و  ،7مشاهده میشود .در بخش باالیی شکل  ،6رشتههای پرستار والد اول
و دوم بهصورت سطری نشا ن داده شده است .به این ترتیب که رشته مربوط به هر پرستار از والد
اول در مقابل رشته پرستار نظیر از والد دوم قرار داده میشود .در هر رشته پرستار ،یک نقطه
بهتصادف انتخاب شده و از آن نقطه به بعد ارقام سلولهای آن رشته از والد اول با رشته مشابه
در والد دوم تعویض میشود و بهاینترتیب جوابهای (فرزندان) جدید ایجاد میشود .یادآوری این

1. Single point crossover
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نکته الزم است که جواب شماره  1ایجادشده از تقاطع (فرزند اول) ،بیماران و وسایل نقلیه
تخصیصدادهشده خود را از والد اول و جواب شماره ( 2فرزند دوم) از والد دوم دریافت میکند .در
فرآیند عملگر تقاطع ارائه شده ،در رشته مربوط به تخصیص وسیله نقلیه جوابها تغییری ایجاد
نشده و رشته مربوطه از هر والد به فرزند نظیر منتقل میشود .همانطور که در بخش پایینی
شکل  ،6مشاهده میشود ،سطر اول ،رشته پرستارهای اول تا سوم فرزند اول و سطر دوم ،رشته
پرستارهای اول تا سوم فرزند دوم را نشان میدهد .درنهایت جوابهای حاصلشده از تقاطع به
تفکیک فرزند اول و دوم در شکل  ،7نمایش داده شده است.

عملگر توالی مجدد ـ رشته پرستار

عملگر تعویض ـ رشته پرستار

عملگر تخصیص بیمار ـ رشته پرستار 1

عملگر تخصیص بیمار ـ رشته پرستار 2

عملگر تعویض ـ رشته وسیله نقلیه

عملگر چینش مجدد ـ رشته وسیله نقلیه

شکل  .4فرآیند عملگرهای جهش

الگوريتمهای فراابتکاری برای مسئله ( ...غیاثوند غیاثي و همکاران)

247

شکل  .5نمایش دو جواب (والد)

شکل  .6فرآیند عملگر تقاطع

شکل  .7جوابهای (فرزندان) جدید بهدستآمده از عملگر تقاطع

معیارهای مقايسه کارايي روشهای چندهدفه .در این پژوهش برای مقایسه کارایی
روشهای حل و مقایسه نتایج مربوط به مجموعه جوابهای پارتو تقریبی بهدستآمده از آنها از
چهار شاخص عملکردی متفاوت بهره گرفته شده است .این شاخصها عبارتاند از :تعداد اعضای
جبهه پارتو(NOS) 1؛ متوسط فاصله از نقطه ایدهآل(MID) 2؛ شاخص پراکندگی 3؛ شاخص
یکنواختی فضا .4در ادامه شرح این معیارهای عملکردی بیان شده است.

)1. Number of Pareto Solutions (NOS
)2. Mean Ideal Distance (MID
3. Diversity
4. Spacing
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شاخص تعداد اعضای جبهه پارتو .شاخص  ،NOSتعداد اعضای مربوط به جبهه اول
مجموعه جوابهای پارتو بهدستآمده از روشهای حل چندهدفه را مقایسه میکند [.]35
شاخص پراکندگي .شاخص پراکندگی ،دامنه توزیع جوابهای آرشیو پارتو را اندازه میگیرد و
پراکندگی جوابهای بهدستآمده را بهعنوان یک معیار تعیین میزان تنوعگرایی محاسبه میکند
[ .]36 ،35شاخص پراکندگی با استفاده از رابطه  ،30محاسبه میشود.
رابطه ()30

𝑖 𝑆𝑂𝑁
𝑁𝑂𝑆 𝑖 2
𝑀∑√ = Diversity
) 𝑚=1(max𝑖=1 𝑓m − min𝑖=1 𝑓m

شاخص يکنواختي فضا .شاخص یکنواختی فضا که یک شاخص مبتنی بر پراکندگی است،
ابتدا توسط اسکات )1995( 1توسعه داده شد [ .]30این شاخص یکنواختی توزیع جوابهای پارتو
را در فضای حل نشان میدهد [ .]35 ،33مقدار این شاخص بهصورت رابطه  ،31محاسبه می -
شود:
رابطه ()31

𝑆𝑂𝑁∑
(𝑑𝑖− 𝑑̅ )2
𝑖=1
𝑁𝑂𝑆−1

√ = Spacing
̅𝑑

 𝑑iبرابر با کمینه مجموع فاصله اهداف نقطه پارتو iام از هر یک از نقاط پارتو مجاور و
میانگین مقادیر  𝑑iاست .هر چه مقدار این شاخص کمتر باشد ،نشاندهنده فاصله کمتر
جوابهای مجموعه پارتو از یکدیگر و یکنواختی بیشتر جوابها است.

شاخص متوسط فاصله از نقطه ايدهآل .شاخص  MIDبه طرز گستردهای در پژوهشهای
انجامشده در سالهای اخیر بهکار رفته است [ .]36 ،29با استفاده از شاخص  ،MIDفاصله
نزدیکی بـین جـوابهـای پـارتو و نقطه ایدهآل آن جوابها محاسبه میشود .نحوه محاسبه این
شاخص در رابطه  ،32ارائه شده است:
رابطه ()32

𝑆𝑂𝑁∑
𝑖=1 𝐶i

𝑆𝑂𝑁

= MID

هرچـه مقدار شـاخص  MIDبهعنوان یک معیار ارزیابی کیفی الگوریتم ،کمتر باشد ،الگوریتم
بهدلیل تولید جوابهـایی بـا متوسـط فاصـله کمتر از نقطه ایدهآل ،کارایی و کیفیت جواب
باالتری دارد .در این رابطه Ci ،فاصله توابع هدف نقطه پارتوiام از توابع هدف نقطه ایدهآل است
که در این پژوهش با توجه به وجود دو تابع هدف کمینهسازی ،توابع هدف دوگانه نقطه ایدهآل
1. Schott
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برابر با مختصات ( )0،0در نظر گرفته شده است .شکل کامل محاسبه این شاخص برای یک
مسئله دو هدفه در قالب رابطه  ،33بیان میشود:
2

رابطه ()33

𝑖
𝑖
𝑆𝑂𝑁∑
) 𝑖=1 √(𝑓1 ) +(𝑓2
2

𝑆𝑂𝑁

= MID

در این پژوهش برای نرمالسازی نتایج  MIDحاصل از روشهای بهکاررفته از شاخص
درصد انحراف نسبی  (RPD) 1بهصورت رابطه  ،34استفاده شده است:
رابطه ()34

× 100%

)𝐷𝐼𝑀(𝑡𝑠𝑒𝐵𝑎𝑙𝑔(𝑀𝐼𝐷) −
)𝐷𝐼𝑀(𝑡𝑠𝑒𝐵

= 𝐷𝑃𝑅

در رابطه باال ) MID ،alg(MIDحاصل از روش موردنظر و ) Best(MIDبهترین MID

بهدستآمده از میان روشهای موجود برای مسئله موردمطالعه است .درحقیقت با استفاده از
شاخص  RPDمیزان انحراف نتایج  MIDروشهای بهکارگرفتهشده نسبت به بهترین جواب
موجود اندازهگیری میشود [.]22
 .4تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش

در این بخش نتایج اجرای روشهای حل ارائه شده از طریق چهار شاخص عملکردی بر روی
نمونه مسائل تصادفی ایجادشده بررسی و ارزیابی شده است .بهمنظور انجام محاسبات عددی و
تحلیل نتایج تعداد  35مسئله در ابعاد کوچک ( 10مسئله) ،متوسط ( 10مسئله) و بزرگ (15
مسئله) ایجاد و طراحی شده است که ویژگیهای این مسائل در جدول  ،2مشاهده میشود .در
تمام مسائل ،تعداد بیماران از پرستاران بیشتر بوده است .در نماد مسئله بهترتیب از چپ به راست،
تعداد نقاط شروع (مراکز درمانی آغازین) ،تعداد پرستاران ،تعداد وسیله نقلیه خصوصی و تعداد
بیماران نشان داده میشود .واضح است که از تفاضل تعد اد پرستاران معادل با تعداد وسایل نقلیه
الزم (به ازای هر پرستار یک وسیله نقلیه الزم است) و تعداد وسایل حملونقل خصوصی ،تعداد
پرستارانی که باید از وسیله حملونقل عمومی استفاده کنند ،مشخص میشود .مسائل اندازه
کوچک در قالب مدل ریاضی ارائهشده تنظیم شده و در نرمافزار گمز کدنویسی و حل شده است؛
همچنین الگوریتمهای فراابتکاری  NSGA-IIو  MOPSOتوسعهدادهشده بر روی نرمافزار
 MATLAB R2014aبرای تمامی اندازههای مسائل کدنویسی شده است .کُدهای موردنظر
روی یک رایانه با حافظه داخلی  4گیگابایت و پردازنده مرکزی  Core i3اجرا شده است .با توجه
به آزمون و بررسی مقادیر مختلف برای پارامترهای الگوریتمها ،حل مسائل و محاسبه نتایج،
)1. Relative percentage deviation (RPD
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پارامترهای الگوریتمهای پیشنهادی تنظیم شد .مقادیر پارامترهای تنظیمشده برای الگوریتمهای
 NSGA-IIو  MOPSOدر جدول  ،3مشاهده میشود .در الگوریتمهای فراابتکاری مورداستفاده،
شرط توقف ،رسیدن به زمان محاسباتی خاصی در نظر گرفته شده است .این زمان محاسباتی
بهصورت تجربی پس از چندین بار اجرای الگوریتمها در ابعاد مختلف مسئله و تحلیل مراحل
همگرایی آنها بهدست آمد .در این پژوهش شرط توقف الگوریتمها برای مسائل با ابعاد کوچک
 200ثانیه ،ابعاد متوسط  400ثانیه و برای مسائل با ابعاد بزرگ  600ثانیه در نظر گرفته شده
است.
ابتدا نتایج مسائل اندازه کوچک ،یعنی مسائل شماره  1تا  ،10بررسی شد .با توجه به ارائه
مسئله دوهدفه و تضاد اهداف ،مسائل اندازه کوچک توسط نرمافزار گمز در قالب روش محدودیت
اپسیلون  1حل شد که در این روش یکی از توابع هدف بهعنوان تابع هدف اصلی برای بهینهسازی
انتخاب میشود و مسئله چندهدفه به یک مسئله یک هدفه تبدیل میگردد .سایر توابع هدف به
محدودیت با یک حد باالی  εتبدیل میشوند .فرمت کلی این روش بهصورت معادله  ،35است:

رابطه ()35

𝑘 … 𝑗 = 1,2, … , ℎ − 1, ℎ + 1,

)𝑋( min 𝑍ℎ
Subject to:
; 𝑗𝜀 ≤ )𝑋( 𝑗𝑍
𝑆∈𝑋

در این روش برای پیداکردن هرچهبیشتر جوابهای پارتو باید مقادیر𝑗𝜀ها را برای توابع هدف
موجود در محدودیتها تغییر داده و مسئله را دوباره حل کرد؛ همچنین در ادامه هر  10مسئله
اندازه کوچک توسط الگوریتمهای  NSGA-IIو  MOPSOبهینهسازی شدند .نتایج حاصل از
روش محدودیت اپسیلون و الگوریتمهای فراابتکاری برای مسائل اندازه کوچک با توجه به چهار
شاخص عملکرد  ،MIDپراکندگی ،یکنواختی و  NOSدر جدول  ،4ارائه شده است .بهدلیل
خاصیت تصادفیبودن الگوریتمهای فراابتکاری ،هر نمونه مسئله  3بار توسط الگوریتمها اجرا شده
و مقدار متوسط شاخصها برای الگوریتم و مسئله موردنظر در جدول  ،4ارائه شده است .با توجه
به میانگین نتایج شاخص ها در مسائل اندازه کوچک ،بهترین نتیجه در معیار عملکرد MID
توسط روش محدودیت اپسیلون ،بیشترین پراکندگی توسط الگوریتم  ،NSGA-IIبهترین
یکنواختی توسط روش محدودیت اپسیلون و باالترین تعداد  NOSتوسط الگوریتم NSGA-II
بهدست آمده است .همانطور که گفته شد ،روش محدودیت اپسیلون تنها میتواند در مسائل با
ابعاد کوچک در زمان منطقی به یک پارتوی بهینه تقریبی برسد و در ابعاد متوسط و بزرگ مسئله
با توجه به NP-hardبودن آن ،کارایی خود را با توجه به زمان محاسباتی از دست میدهد؛
1. Ɛ-Constraint
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درنتیجه این روش برای حل مسائل متوسط و بزرگ موردارزیابی قرار نمیگیرد و از نتایج آن فقط
برای اعتبارسنجی مدل و صحت کارایی الگوریتمها در بخش حل مسائل کوچک استفاده
میشود.
در ادامه ،نتایج دو الگوریتم فراابتکاری  NSGA-IIو  MOPSOدر مسائل با ابعاد متوسط و
بزرگ ،یعنی مسئله شماره  11تا  ،35با درنظرگرفتن شاخصهای چهارگانه ذکرشده ،در جدول ،5
نشان داده شده است .نتایج ارائهشده برای الگوریتمهای فراابتکاری حاصل میانگین نتایج  3بار
اجرای هر نمونه مسئله توسط الگوریتم موردنظر است .با توجه به میانگین نتایج شاخصها در
مسائل اندازه متوسط و بزرگ ،بهترین نتیجه در شاخص  MIDتوسط روش ،NSGA-II
بیشترین پراکندگی توسط الگوریتم  ،NSGA-IIبهترین یکنواختی فضا توسط الگوریتم
 NSGA-IIو باالترین تعداد  NOSتوسط الگوریتم  NSGA-IIبهدست آمده است.
جدول  .2مشخصات مسائل نمونه ایجادشده در اندازههای کوچک ،متوسط و بزرگ
شماره
مسئله
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28

تعداد بیماران
5
5
6
6
7
7
8
8
10
10
12
12
14
14
16
16
20
20
24
24
28
28
34
34
40
40
46
46

تعداد وسايل نقلیه
عمومي

خصوصي

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
3
2
3
2
5
4
3
2
5
4
5
4
5
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
3
4

تعداد پرستار
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8

تعداد مراکز
درماني آغازين
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4

نماد مسئله
1/2/1/5
2/2/1/5
1/2/1/6
2/2/1/6
1/2/1/7
2/2/1/7
1/2/1/8
2/2/1/8
1/2/1/10
2/2/1/10
2/3/1/12
2/3/2/12
2/3/1/14
2/3/2/14
3/4/1/16
3/4/2/16
3/4/1/20
3/4/2/20
3/6/1/24
3/6/2/24
3/6/3/28
4/6/4/28
4/6/1/34
4/6/2/34
4/8/3/40
4/8/4/40
4/8/3/46
4/8/4/46
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شماره
مسئله

تعداد بیماران

P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35

54
54
62
62
70
70
78

تعداد وسايل نقلیه
عمومي

خصوصي

5
4
5
4
7
4
5

5
6
5
6
3
6
7

تعداد پرستار

تعداد مراکز
درماني آغازين

نماد مسئله

10
10
10
10
10
10
12

4
5
5
5
5
5
5

4/10/5/54
5/10/6/54
5/10/5/62
5/10/6/62
5/10/3/70
5/10/6/70
5/12/7/78

جدول  .3سطوح بهینه پارامترهای الگوریتمهای

 MOPSOو NSGA-II

اندازه مسئله

پارامتر
سایز جمعیت ()N
درصد عملگر جهش ()Pm
درصد عملگر تقاطع ()Pc

کوچک
100
0/3
0/7

متوسط
200
0/5
0/5

بزرگ
300
0/6
0/4

جدول  .4نتایج محاسباتی مسائل اندازه کوچک از نظر شاخصهای عملکردی

NOS

Diversity

SP

MID

NOS

Diversity

SP

MID

NOS

Diversity

SP

شماره مسئله

الگوريتم MOPSO

MID

نماد مسئله

الگوريتم NSGA-II

Ɛ-Constraint

P1

1/2/1/5

4/00

460/85

97/26

0/19

5/67

460/85

88/48

10/81

3/00

372/40

68/85

6/09

P2

2/2/1/5

6/00

203/79

24/41

0/00

5/33

163/60

25/93

5/29

5/00

406/08

126/63

5/22

P3

1/2/1/6

7/67

310/41

45/69

5/55

5/67

253/99

52/19

1/61

3/00

315/55

72/48

4/58

P4

2/2/1/6

9/67

572/14

114/64

7/94

5/67

512/46

111/21

9/03

5/00

60/38

10/16

3/59

P5

1/2/1/7

9/67

624/83

86/13

7/50

7/00

235/41

26/48

0/70

5/00

307/61

73/72

4/77

P6

2/2/1/7

11/00

421/19

19/25

0/41

10/67

408/33

24/08

3/29

3/00

155/14

56/43

1/43
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الگوريتم MOPSO

NOS

Diversity

SP

MID

NOS

Diversity

SP

MID

NOS

Diversity

SP

شماره مسئله

Ɛ-Constraint
MID

نماد مسئله

الگوريتم NSGA-II
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P7

1/2/1/8

11/33

453/24

70/42

6/41

9/33

259/10

25/42

9/27

6/00

191/80

31/80

0/00

P8

2/2/1/8

10/67

462/99

64/04

11/90

6/00

548/61

112/02

27/56

4/00

107/66

61/10

0/00

P9

8/90

463/00

63/15

6/83

6/70

387/02

68/11

13/58

4/40

210/07

P10

2/2/1/10

11/00

691/00

68/32

6/30

5/00

724/74

174/42

33/91

6/00

106/45

24/80
55/39

میانگین

1/2/01/10

8/00

429/56

41/30

22/07

6/67

303/08

40/89

34/33

4/00

77/62

27/90

0/00
3/06
2/87

بهمنظور تحلیل آماری نتایج الگوریتمها از نرمافزار  Minitab 19استفاده شده است .مقایسه
آماری نتایج دو الگوریتم با استفاده از آزمون  T-studentو با توجه به چهار شاخص موردنظر در
جدول  ،6مشاهده میشود؛ همچنین نمودار
های فاصله اطمینان  95درصد برای نتایج شاخص های مربوط به حل مسائل ابعاد متوسط و
بزرگ در شکل  ،8قابلمشاهده است .بنا بر مقایسات آماری انجامشده و درنظرگرفتن = 𝛼
 ،0.05الگوریتم  NSGA-IIعملکرد بهتری از خود نسبت به الگوریتم  MOPSOاز نظر دو
شاخص  MIDو  NOSنشان داده است؛ اما در ابعاد متوسط و بزرگ نتایج شاخصهای
پراکندگی و یکنواختی برای دو الگوریتم تفاوت معناداری نشان نمیدهد .روند نتایج اجرای دو
الگوریتم با توجه به  25مسئله بهینهسازیشده در ابعاد متوسط و بزرگ در شکل  ،9نشان داده
شده است.
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جدول  .5نتایج محاسباتی مسائل اندازه متوسط و بزرگ از نظر شاخصهای عملکردی
شماره مسئله
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35

نماد مسئله

P19

NOS NSGAII

P18

Diversity
NSGA-II

P17

Spacing
NSGA-II

P16

MID NSGAII

P15

NOS
MOPSO

P14

Diversity
MOPSO

P13

Spacing
MOPSO

P12

جدول  .6مقایسات آماری با استفاده از آزمون  T-studentدر مسائل اندازه متوسط و بزرگ
تفاوت معنادار





نتیجه
فرض H0

رد
پذیرش فرض H0
پذیرش فرض H0
رد فرض H0

P-value

شاخص

الگوريتم

0/000
0/459
0/208
0/000

MID

NSGA-II VS MOPSO

Spacing

NSGA-II VS MOPSO

Diversity

NSGA-II VS MOPSO

NOS

NSGA-II VS MOPSO

MID
MOPSO

P11

2/3/1/12
2/3/2/12
2/3/1/14
2/3/2/14
3/4/1/16
3/4/2/16
3/4/1/20
3/4/2/20
3/6/1/24
3/6/2/24
3/6/3/28
4/6/4/28
4/6/1/34
4/6/2/34
4/8/3/40
4/8/4/40
4/8/3/46
4/8/4/46
4/10/5/54
5/10/6/54
5/10/5/62
5/10/6/62
5/10/3/70
5/10/6/70
5/12/7/78
میانگین

7/67
7/67
16/00
12/33
10/67
10/33
11.33
8/67
16/00
12/00
7/00
8/33
11/00
10/33
12/67
8/67
9/00
9/67
7/67
11/67
11/33
11/00
9/67
7/33
6/33
10/17

429/29
361/23
1166/46
1105/14
704/07
787/22
666.99
1361/67
821/02
995/17
872/10
826/36
694/43
744/92
1044/08
1440/91
1284/19
1067/37
1420/10
1542/63
1639/85
1932/22
1109/26
1720/14
1052/63
1071/60

53/18
26/40
313/27
123/30
40/99
67/58
87.86
158/78
58/21
59/61
138/29
74/06
89/25
45/30
64/29
192/36
143/36
118/61
116/19
113/37
85/26
106/75
83/30
159/15
135/00
106/15

0/07
3/67
2/18
2/23
4/28
2/63
4/98
6/50
0/62
1/70
4/55
1/51
2/61
3/04
0/14
1/59
0/55
0/45
1/24
1/38
0/40
0/26
0/25
1/72
7/38
2/24

4/67
5/67
5/50
9/00
8/33
7/67
8.00
5/67
10/33
6/67
7/00
7/00
7/33
7/33
10/33
6/00
4/33
6/00
3/67
4/67
6/33
6/00
8/00
4/67
5/00
6/61

336/49
250/58
847/43
629/70
695/49
888/91
780.95
1242/13
917/90
568/13
729/82
649/96
697/82
1015/79
1503/01
998/26
946/10
1134/17
1038/13
1029/03
1653/45
1961/48
1117/75
855/58
791/44
931/18

72/29
29/84
166/61
44/73
126/80
97/44
89.70
228/68
83/15
89/65
58/04
73/48
70/08
51/66
121/32
83/43
120/16
93/84
262/51
169/87
161/00
293/86
108/21
165/77
126/76
119/56

20/20
16/47
22/82
5/74
16/81
15/66
9/60
27/97
9/61
12/44
13/41
4/52
8/55
12/89
6/75
6/63
9/90
11/15
5/21
8/01
4/67
10/87
2/88
5/64
17/66
11/44
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شکل  :8نمودار فاصله اطمینان  95درصد نتایج  NSGA-IIو  MOPSOدر مسائل اندازه متوسط و بزرگ

شکل  .9مقایسه نتایج شاخصهای الگوریتمهای  NSGA-IIو  MOPSOدر مسائل اندازه متوسط و بزرگ
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 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

در این پژوهش ،یک مدل ریاضی دوهدفه برای مسئله مسیریابی و زمانبندی مراقبت سالمت
خانگی با اهداف دوگانه حداقلسازی هزینههای سفر پرستاران و حداقلسازی حداکثر تفاوتهای
زمان کاری بین پرستاران ارائه شد .درنظرگرفتن چندین نقطه شروع ،حالتهای دوگانه حملونقل
عمومی و خصوصی ،پنجره زمانی بیمار و پرستار از ویژگیهای مهم مسئله موردمطالعه است.
بخشهای مختلف مسئله مسیریابی و زمانبندی ارائهشده شامل زیر مسائل تخصیص پرستاران
به بیماران ،انتخاب نقاط شروع حرکت پرستاران ،توالی ویزیت بیماران توسط پرستاران و تعیین
حالت حملونقل حرکت پرستاران بود .با توجه به اینکه توابع هدف هزینه و توازن زمان کاری
پرستاران دارای تضاد هستند ،برای دستیابی به یک مجموعه جواب کارا و مجموعه پارتو تقریبی
مناسب از روش های مبتنی بر رویکرد پارتو شامل روش محدودیت اپسیلون و دو الگوریتم
 MOPSOو  NSGA-IIبرای حل مسائل استفاده شد .برای مقایسه عملکرد روشهای
ارائهشده ،چهار شاخص متوسط فاصله از نقطه ایدهآل ،شاخص یکنواختی فضا ،شاخص پراکندگی
و تعداد اعضا جبهه پارتو بهکار رفت .با توجه به میانگین نتایج شاخصها در مسائل اندازه کوچک،
مسائل شماره  1تا  ،10بهترین نتیجه در شاخص عملکرد  MIDتوسط روش محدودیت اپسیلون،
بیشترین پراکندگی توسط الگوریتم  ،NSGA-IIبیشترین یکنواختی فضا توسط الگوریتم
 MOPSOو باالترین تعداد  NOSتوسط الگوریتم  NSGA-IIبهدست آمد .در ادامه با
ازدست دادن کارایی روش محدودیت اپسیلون در حل مسائل ابعاد متوسط و بزرگ در یک زمان
منطقی ،مسائل شماره  11تا  35تنها توسط دو الگوریتم فراابتکاری حل شدند .نتایج آماری حاکی
از عملکرد بهتر الگوریتم  NSGA-IIدر دو شاخص  MIDو  NOSنسبت به الگوریتم MOPSO
بود؛ اما در معیارهای عملکردی شاخص یکنواختی فضا و پراکندگی تفاوت معنادار آماری بین
عملکرد الگوریتمها در مسائل ابعاد متوسط و بزرگ مشاهده نشد .نتایج نشان داد که الگوریتم
 NSGA-IIدارای عملکردی کارا و اثربخش در حل مسائل  HHCRSPبا اندازههای مختلف
کوچک ،متوسط و بزرگ است.
هدف اصلی از انجام این پژوهش ،دستیابی به یک مدل ریاضی دوهدفه کارا برای مسئله
زمانبندی و مسیریابی مراقبت سالمت خانگی با درنظرگرفتن ابعاد اقتصادی و اجتماعی
کسبوکار شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرستاری بود؛ همچنین شناسایی روشهای حل که با
استفاده از آنها بتوان مجموعه جوابهای پارتو مناسبی را با توجه به حالت چندهدفه مسئله
بهدست آورد ،از دیگر اهداف مهم این پژوهش بهشمار میرود .با توجه به خروجی پژوهش و
دستیابی به مدل و روشهای حل شرحدادهشده در مقاله ،میتوان خروجی این پژوهش را در
مسائل دنیای واقعی مراقبت سالمت خانگی بهکار گرفت؛ درنتیجه میتوان از بهکارگیری نتایج
این پژوهش بهصورت عملی انتظارات زیر را در نظر داشت:
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ـ افزایش بهرهوری اقتصادی مراکز ارائهدهنده خدمات مراقبت خانگی با توجه به کاهش
هزینهها؛
ـ جلوگیری از تخصیص بار کاری غیرمتعارف به پرستاران و توجه به تعادل بار کاری کارکنان که
در یک افق برنامهریزی بلندمدت به بهرهوری باالتر و همچنین عدمفرسودگی و ازکارافتادگی
پرستاران منجر خواهد شد؛
ـ پاسخگویی مناسب به تقاضای مردم در زمان مناسب در خصوص مراقبتهای پرستاری در
منزل؛
ـ افزایش بهرهوری و کاهش بار بستری بیمارستان ها در صورت توجه کافی به مبحث مراقبت
درمان خانگی.
بهمنظور توسعه پژوهشها در آینده ،پیشنهاد میشود عدمقطعیت در پارامترهای پژوهش در
نظر گرفته شود .از پارامترهایی که میتواند موضوع عدمقطعیت در آن وارد شود ،تعداد تقاضای
بیماران و زمان انجام ویزیت بیمار توسط پرستاران است که میتوانند بهعنوان اعداد غیرقطعی و
تصادفی در نظر گرفته شوند؛ همچنین توجه به جنبه زیستمحیطی در مبحث توسعه پایدار در
کنار اهداف اقتصادی و اجتماعی میتواند برای پژوهشهای آتی پیشنهاد شود.
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