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Abstract
Many of the world's top universities have already decided to hold the next semester with eeducation. In our country, the forecasts show a red situation for some areas in terms of the
prevalence of corona. Also, a number of university students are living in these areas. Therefore, in
the planning of the next semester, more attention should be paid to e-education. It is recommended
that the next semester be implemented in two parts, including e-education for 10 weeks and faceto-face training for 3 weeks. In face-to-face training with the needs of the educational and
dormitory space, students are divided into two sub-categories (A) and (B) so that it is possible to
implement health protocols in universities and dormitories. In this paper, to determine the number
of male and female students accommodated in dormitories for both subcategories (A) and (B) in
face-to-face training, a mathematical optimization model is proposed in the form of nonlinear
programming with integer decision variables. In the objective function of the model, the
distribution of students in the educational space and dormitories is done in such a way that it has
the maximum possible dispersion (minimum difference), due to the prevention of the spread of
corona disease. This model has been implemented for the allocation of student dormitories at
Allameh Tabatabai University, and its use can bring positive results for decision makers.
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یک مدل بهینه سازی ریاضی برای تخصیص خوابگاه های دانشجوئی در شرایط کرونا
زیستی

بسیاری از دانشگاههای برتر جهان ،از هماکنون تصمیم گرفتهاند که ترم آینده را بهصورت مجازی برگزار کنند .در کشور ما هم
پیشبینیها وضعیت قرمزی برای برخی مناطق از لحاظ شیوع کرونا ،نشان میدهد .همچنین ،تعدادی از دانشجو یان دانشگاهها در
این مناطق سکونت دارند .بنابراین ،در برنامهریزی ترم آینده باید تمرکز بیشتری روی آموزش مجازی صورت پذیرد .پیشنهاد میشود
ترم آینده بهصورت دو بخش شامل آموزش مجازی بهمدت  10هفته و آموزش حضوری بهمدت  3هفته به اجرا درآید .در آموزش
پروتکلهای بهداشتی در دانشگاه و خوابگاهها امکانپذیر باشد .در این مقاله ،برای تعیین تعداد دانشجو یان پسر و دختر قابل اسکان
در خوابگاهها برای هر دو زیر رسته ( )Aو ( )Bدر آموزش حضوری ،یک مدل بهینهسازی ریاضی بهصورت برنامهریزی غیرخطی با
متغیرهای صحیح پیشنهاد میشود .در تابع هدف مدل ،توزیع دانشجو یان در فضای آموزشی و خوابگاهها بهگونهای انجام شده که
حداکثر پراکندگی (حداقل اختالف) ممکن را ،بهدلیل جلوگیری از شیوع بیماری کرونا داشته باشد .این مدل برای تخصیص
خوابگاههای دانشجوئی در دانشگاه عالمه طباطبائی ،پیادهسازی شده و استفاده از آن میتواند نتایج مثبتی برای تصمیم گیرندگان به
همراه داشته باشد .تجز یهوتحلیل حساسیت با تغییر یک پارامتر و حفظ دیگر پارامترها در مقدار اصلی خود انجام شده است.
واژههای کلیدی :شیوع کرونا ،آموزش حضوری ،تخصیص خوابگاه.

مقاله پژوهشی
دریافت1399/02/20 :

داوری1399/04/25:

اصالح1399/05/16 :

پذیرش1399/06/01 :

 -1مقدمه
یکی از عرصههای مهم و متأثر از و یروس کرونا ،توسعه آموزش مجازی در دانشگاهها میباشد .وزارت علوم در همه کشورها بر این باورند
که برای نیمسال بعدی نیز حتی با مرتفع شدن بیماری کرونا در کشور از آموزش مجازی بهعنوان یک ظرفیت بسیار مناسب بهرهگیری کنند.
بسیاری از دانشگاههای برتر جهان ،از هماکنون تصمیم گرفتهاند که ترم آینده را بهصورت مجازی برگزار کنند .در کشور ما هم پیشبینیها
وضعیت قرمزی برای برخی مناطق از لحاظ شیوع کرونا ،نشان میدهد .همچنین ،تعدادی از دانشجو یان دانشگاهها در این مناطق سکونت
دارند .بنابراین ،در برنامهریزی ترم آینده باید تمرکز بیشتری روی آموزش مجازی صورت پذیرد.
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حضوری با نیازمندیهای فضای آموزشی و خوابگاهی ،دانشجو یان به دو زیر رسته ( )Aو ( )Bتقسیم میشود بهگونهای که اجرای

در روزهای اخیر ،تمام مشاغل از جمله بخش آموزشوپرورش بهدلیل ابتال به و یروس کرونا کوو ید  19-نه تنها در کشور ما بلکه در

سراسر جهان بهشدت تحت تأثیر قرار گرفتهاند (رجا و کریشما .)2020 ،1همهگیر کرونا و یروس منجر به حبس میلیونها نفر شده است.
تقریبا تمام فعالیتها بهطورجدی متوقف میشوند و این میتواند احساس و مسئولیت بشر را برای بقاء تشدید کند .بخش آموزش نیز از
چنگالهای کوو ید  19-مستثنی نیست زیرا تمام مؤسسات آموزشی تعطیل و آموزش آنالین یا آموزش الکترونیکی را از طریق همه راه
ممکن آغاز میکنند.
یکی از رو یکردهای مؤثر برای برنامهریزی ردههای دانشگاهها در ترم آینده ،یک رو یکرد ترکیبی شامل آموزش مجازی و حضوری است.
هدف اصلی این مقاله ،ارائه یک مدل بهینهسازی ریاضی برای تخصیص خوابگاههای دانشجوئی به دانشجو یان طی آموزش حضوری
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آنان است بهگونهای که پراکندگی آنها طی مدت حضور در خوابگاهها بیشینه گردد .بقیه قسمتهای این مقاله بهصورت زیر ساختاربندی
شده است .در بخش دوم ،ادبیات موضوع مرور میگردد .در بخش سوم ،مدل بهینهسازی پیشنهادی ،توصیف میشود و سپس بهصورت
معادالت ریاضی جهت استفاده عمومی ،فرموله میشود .در بخش چهارم ،مدل بهینهسازی برای تصمیمگیری در دانشگاه عالمه
طباطبائی پیادهسازی و اجرا میگردد .بخش پنجم به تجزیه و تحلیل حساسیت اختصاص دارد و در بخش ششم ،نتایج کلی بهدست آمده
و کارهای آتی توضیح داده میشود.

شیوع و یروس کرونا (سندرم تنفسی خاورمیانه) در سال  2014با اضطراب عمومی در کشورهای مبتال همراه بود .گمانهزنیهای رسانهای
حاکی از امکان افزایش این پریشانی بود .جامعه مراقبتهای بهداشتی مضطربترین بودند زیرا بیشترین خطر عفونت را داشتند .در
یازدهم مارس سال  ،2020سازمان بهداشت جهانی و یروس کرونا  2019را بهعنوان همهگیر جهانی اعالم کرد .و یروس کرونا ،با عنوان
کوو ید  19 -اولین بار در ووهان ،استان هوبی در چین در دسامبر سال  2019شناخته شد و طی چند هفته در سراسر جهان گسترش
یافت .در این قسمت ،ادبیات موضوع و مرتبط با اثرات شیوع و یروس کرونا ،در دانشگاهها ،مرور میشود.
در حال حاضر ،کشورهای مختلف جهان از شیوع یک بیماری ناشی از و یروسی با عنوان کوو ید  19-شوکه شدهاند .در نتیجه تصمیم
گیران ،مجبور به اجرای سیاستهای مختلفی در کشورها برای شکستن زنجیره شیوع این و یروس شدند و سازمان بهداشت جهانی،
کوو ید  19-اعالمیههای متعددی در این زمینه صادر کرده است (آشوکا و همکاران .)2020 ،2در اثر این و یروس ،مشکالت بسیار مهمی

در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و دانشگاهی ،ظهور نموده است .در تحقیقی دیگر (شریک و همکاران ،)2020،3آسیبشناسی دانشگاه
آلمان تحت تأثیر بیماریهای کرونا و اقدامات مربوطه قرار گرفته است .در این تحقیق ،نظرسنجی از میان  36آسیبشناسی دانشگاهی
با نرخ بازگشت  83%انجام و ارزیابی صورت گرفت .این تحقیق ،محدودیتهای قابلتوجهی در عملکرد تشخیصی و تحقیق و تمایل
زیاد به انجام کالبدشکافی کوو ید نشان میدهد .در تحقیق دیگری (رجا و کریشما ،)2020 ،در کشور هند تالش شده است تا اثربخشی
پلتفرم دیجیتالی ،بهاصطالح ابزارهای مدرن فناوری اطالعات و ارتباطات بهو یژه در مناطق روستایی در این کشور مشاهده گردد .بهطور
کلی ،این تحقیق نشان میدهد یادگیری الکترونیکی برای مدارس روستایی هند هنوز یک رؤ یا است.
در تحقیقی (الربیا و همکاران ،)2020 ،4به بررسی تأثیر اپیدمی و یروس کرونا بر درک دانشجو یان پزشکی و عوامل تعیینکننده پریشانی
روانشناختی آنها در شیوع این و یروس پرداخته شده است .در این تحقیق 200 ،دانشجو از کالج پزشکی دانشگاه کینگ سعود در شهر
ریاض در کشور عربستان سعودی انتخاب و موردبررسی قرار گرفت .شرکتکنندگان به یک پرسشنامه از پیش تعیینشده پاسخ دادند و
دادههای جمعآوریشده با استفاده از روشهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .حدود  87%از پرسشنامهها ،پاسخ داده شد.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد میانگین استرس دانشآموزان دختر نسبت به مردان باالتر بود و سطح استرس با نمره اختالل اضطراب
فراگیر ارتباط معنیداری دارد .این مطالعه نشان داد پیشبینی کنندههای قابلتوجه در مدل ارائهشده ،ازنظر برخی عوامل شامل افزایش
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گزارش خود ابرازی در مورد عادات ماهانه ،اجتناب از خودنمایی اجتماعی ،درجه اضطراب تعمیمیافته و همچنین جنسیت زنبودن،
اهمیت کمتری دارند .درحالی که سایر متغیرها از جمله تعداد دسترسی به منابع ،موافقت با ترس و درجه آگاهی از و یروس کرونا ،همه
غیر معنیدار بودند .با اینحال ،طبق منابع دانشجو یی ،تعداد منابع قابلدسترسی با مرز اضطراب و اضطراب گزارششده از و یروس
کرونا ارتباط مستقیمی دارد .نتایج این تحقیق نشان میدهد نیازهای روانی دانشجو یان پزشکی در هنگام شیوع و یروس کرونا باید بهطور
مناسب برطرف شود و نیاز به ایجاد برنامههای پشتیبانی روانی برای دانشجو یان پزشکی در هنگام شیوع بیماری عفونی را برجسته می
کند.
190

در تحقیقی دیگر (چیموال و زنگ ،)2020 ،1براساس مجموعه دادههای عمومی ارائهشده توسط دانشگاه جان هاپکینز و مقام بهداشت
کانادا ،یک مدل پیشبینی شیوع کوو ید  19-در کانادا با استفاده از مدلهای پیشرفته آموزش عمیق تهیه شده است .در این تحقیق،
و یژگیهای اصلی برای پیشبینی روند و زمان توقف احتمالی شیوع کوو ید  19-فعلی در کانادا انتخاب و در سراسر جهان مرد ارزیابی
قرار گرفته است .در این مقاله ،از شبکههای حافظه کوتاهمدت ،2بهعنوان رو یکردی از نوع یادگیری عمیق برای پیشبینی موارد آینده
کوو ید  19-ارائه میگردد .براساس نتایج شبکه حافظه کوتاهمدت ،پیشبینی گردید که احتمال پایان این شیوع در حدود ژوئن سال
 2020خواهد بود .عالوه بر این ،در این تحقیق نرخ انتقال کانادا را با ایتالیا و آمریکا مقایسه میگردد .همچنین پیشبینیهای روز ،2
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 12 ،10 ،8 ،6 ،4و  14را برای  2روز متوالی ارائه گردید .پیشبینیهای این مقاله براساس دادههای موجود تا  31مارس  2020بود .این
معدود مطالعاتی است که از شبکههای حافظه کوتاهمدت برای پیشبینی بیماریهای عفونی استفاده کرده است .با توجه به اخبار روزمره
و منتشرشده در خصوص شیوع این و یروس ،نتایج این تحقیق پیشبینی صحیحی برای پایان دوره این و یروس نشان نداده است.
در فضای آ کادمیک که تاکنون یادگیری بهصورت چهره به چهره انجام میگرفت ،اما با شیوع کوو ید  ،19-این نیاز به بهترین راهحل در
فرآیند یادگیری دارد .در میان یادگیری مبتنیبر آموزش الکترونیکی ،برنامه اولو یتدار جدیدی در دانشگاه دولتی اسالمی دانشگاه

اسالمی سوماترای شمال-میانه بهعنوان شکلی از برنامه دیجیتالی شدن ،شکل گرفته است (مسینو .)2020 ،3این برنامه با هدف ارتقاء

کیفیت فرآیند یادگیری و در تالش برای پاسخگو یی به خواستههای توسعه فناوری اطالعات اجرا میشود .بههمین دلیل ،این دانشگاه
صریحا استفاده رسمی از یادگیری الکترونیکی را بهعنوان یک وسیله یادگیری مبتنیبر الکترونیکی طی فرمانی در سال  2019اعمال می
کند .برنامه آموزش الکترونیکی ،چنانکه دوباره کوو ید  19-نیاز به فرآیند یادگیری در این دانشگاه بهصورت آنالین را نشان داد ،مورد
تأکید قرار گرفت .صدور بخشنامهای از طرف رئیس این دانشگاه ،روند کالسهای آنالین (بهصورت شبکهای) را تا پایانترم حتی سال
تحصیلی گسترش میدهد .در این برنامه ،یادگیری الکترونیکی ،نه تنها کالس را بهصورت آنالین ارائه میکند ،بلکه باوجود سیستمها
در قالب نرمافزار ،میتوان تعامل بین مربیان ،مدرسین و دانشجو یان را ،بهصورت مستقیم (هماهنگ) و غیرمستقیم با تأخیر (نا همزمان)،
تنظیم و نظارت نمود .ازجمله امکانات یادگیری الکترونیکی که توسط این دانشگاه تسهیل میشود ،یادگیری رسانهها در مورد برنامه
یادگیری الکترونیکی ،لیست حضور و غیاب دانشجو یان در برنامه درسی ،ارزیابی آنها و سایر فعالیتهای کالسی در برنامه پورتال این
دانشگاه ،منعکس شده است.
در تحقیقی در کشور اندونزی (راچماتوال و همکاران ،)2020 ،4یکی از تالشهای دولت این کشور اجرای درخواست تجدیدنظر در
بین مردم برای انجام مسافت فیزیکی است .یکی از این موارد در زمینه آموزش است که فرآیند یادگیری بهصورت آنالین در خانه انجام
میشود .هدف از این مطالعه ،یافتن چگونگی استفاده از الگوی یادگیری آمیخته مخلوط با کاربردهای روحیه در دانشآموزان آموزش
معلمان دوره ابتدایی در طول همهگیری کوو ید  19-است .این نوع پژوهش یک طرح شبه آزمایشی با گروه کنترل پیش آزمون-پس آزمون
است .نتایج این مطالعه حاکی از آن است که استفاده از الگوی یادگیری ترکیبی از مودل در دانشآموزان آموزش معلمان مدارس ابتدایی

and Zhang

1Chimmula
2

LSTM

3

Mesiono
et al.

4Rachmadtullah

در طول دوره همهگیر کوو ید  19-مؤثر است و میتواند بهعنوان یک راهحل یادگیری مبتنیبر شبکه یا بهصورت آنالین مورداستفاده قرار
گیرد.
تحقیقی در کشور ایران (خدابخش کالهی ،)2020 ،1نشان میدهد زندگی در قرنطینه خانگی ،نتایج منفی از جهت روانشناختی
دانشجو یان در همهگیری کوو ید 19-بههمراه داشته است .در مطالعه دیگری در کشور ایران (پیروی و همکاران ،)2020 ،2آموزش
بهعنوان مهمترین اقدامات جهت پیشگیری و نحوه مقابله با عفونت و قرارگرفتن در معرض بیماران آلوده ،برای مقابله با کوو ید 19-است.
شناسایی ریسک بهموقع و طراحی یک پروتکل آموزشی در مورد شیوع گسترده و یروس و تهیه آموزش عمومی فعال ،بهموقع و مؤثر نیز
باید درنظر گرفته شود .استقبال گسترده و انتشار سریع پیامهای ایجادشده در فضای مجازی و تعداد زیاد بازدیدکنندگان نشاندهنده
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استفاده مؤثر و بهموقع از این فضا برای حل این مشکالت بهداشتی است .با اینحال ،فنآوریها و برنامههای آموزشی جدید و ظرفیت
رسانه ملی و خصوصی نیز باید موردتوجه قرار گیرد .دورههای آنالین ساده ،کاربردی و رایگان باید در دسترس همگان قرار گیرد و افراد
بیسواد و معلول نیز باید بیشتر درنظر گرفته شوند .عالوه بر این ،نظرات کاربران و بازدیدکنندگان در مورد اصالح و بهروزرسانی پیامهای
آموزشی ،اثربخشی روش آموزش را افزایش میدهد .محتوای آموزشی در قالبهای مختلف رسانهای میتواند برای افزایش اثربخشی
یادگیری ،طراحی و اجرا شوند ،بنابراین ،برای مدیریت و یروس ،سیاستگذاران در سیستم سالمت و کلیه سازمانهای درگیر باید در ارائه
ارتقاء مقاومت افراد جامعه ،باید گامهای مؤثری بردارند.
در تحقیقی دیگر (آشوکا و همکاران ،)2020 ،در پاسخ به شیوع بیماری همهگیر برای تداوم آموزش پزشکی ،رو یکرد تلفیقی و منظم
مراکز دانشگاهی ارائه شده است .مراکز پزشکی دانشگاهی برای ایجاد تصمیمات حساس بهوقت هنگام مدیریت تهدیدات همهگیر ،باید
"تیم پاسخگو یی کوو ید  "19-تشکیل دهند .مضامین اصلی مدیریت آموزش پزشکی شامل اعمال نفوذ در حالتهای از راه دور یا
غیرمتمرکز تحو یل آموزش پزشکی ،حفظ یکپارچگی ارزیابیهای سازنده و جمعبندی در هنگام بازسازی اجزای مخاطب بیمار و تدو ین
برنامههای عملیاتی برای نگهداری از فعالیتهای اساسی براساس سطح هشدار خطر همهگیر است .این اصول اصلی باید بدون وقفه در
فضاهای مختلف مراکز دانشگاهی بهکار رود :آموزش کارشناسی ،آموزش اقامت ،توسعه حرفهای مداوم و تحقیق .تصمیمات کلیدی از
تیمهای واکنش همهگیر که بهحداقل رساندن اختالالت عمده در آموزش پزشکی و کنترل انتقال بیماری کمک میکند عبارتاند از :به
حداقل رساندن آلودگیهای متقاطع بین خوشهای و برنامههایی برای تفکیک در داخل و میان گروهها ،تغییر شکل تقو یمهای دانشگاهی،
و بهتعو یق انداختن یا ارزیابیهای بازسازی .نتیجه این تحقیق نشان میدهد درحالی که بهحداقل رساندن انتقال شیوع بیماری همهگیر
در مراکز بهداشتی و درمانی بسیار مهم است ،آموزشهای پزشکی و فعالیتهای تحقیقاتی نمیتوانند هر زمان که تهدید یکی از آنها
شود ،بیثبات شوند.

 -3مدل پیشنهادی
با توجه به شیوع بیماری کرونا ،پیشنهاد میشود ترم آینده بهصورت دو بخش شامل آموزش مجازی (بهمدت  10هفته) و آموزش حضوری
بهمدت  3هفته در دو زیر رسته  Aو  ،Bبه اجرا در آید .دانشجو یان زیر رسته  Aدر هفتههای 11و 12و  13و دانشجو یان زیر رسته  Bدر سه
هفته پایانی ترم در کالسهای حضوری شرکت خواهند کرد .در آموزش حضوری ،باید توزیع دانشجو یان در فضای آموزشی و خوابگاه
ها بهگونهای انجام شود که حداکثر پراکندگی (حداقل اختالف) ممکن را ،بهدلیل جلوگیری از شیوع بیماری کرونا داشته باشد .در این

قسمت ،یک مدل بهینهسازی ریاضی غیرخطی (ایسلت و همکاران )2019 ،3جهت تخصیص خوابگاهها به دانشجو یان ارائه میگردد و

عناصر آن ،شامل فرضیات مدل ،پارامترهای ورودی مدل ،متغیرهای تصمیمگیری ،محدودیتها و تابع هدف ،توضیح داده میشود.

Khodabakhshi-koolaee

1

Peyravi

2

Eiselt et al.

3

یک مدل بهینه سازی ریاضی برای تخصیص خوابگاه های دانشجوئی در شرایط کرونا زیستی

محتوای آموزشی نوآورانه ،یکپارچه و کاربردی برای همه افراد گام بردارند .همچنین سازمانهای مردمی در این زمینههای آموزشی برای

 -3-1فرضیات مدل

فرضیات مدل بهینهسازی ،بهصورت زیر تعیین میشود:
 فرض  .1در مدل پیشنهادی ،دانشجو یان به رستههایی تقسیم میشوند .این رستهها ،میتوانند برحسب معیار مختلفی مانند مراحل تحصیل
دانشجو یان در مقاطع کارشناسی ،ارشد و دکتری و با نیازمندیهایی نظیر گذراندن واحد درسی در مراحل اولیه و یا در مرحله تهیه پروپوزال و انجام
پایاننامه و یا رساله و همچنین سال ورود به دانشگاه ،مشخص گردد.

192

 فرض  .2در آموزش حضوری با نیازمندیهای فضای آموزشی و خوابگاهی ،دانشجو یان هر رسته به دو زیر رسته تقسیم میشود بهگونه ای که اجرای
پروتکلهای بهداشتی در دانشگاه و خوابگاهها امکانپذیر باشد.

 فرض  .3در آموزش حضوری با نیازمندیهای فضای آموزشی و خوابگاهی ،باید محدودیتهای ظرفیت خوابگاهی و فضای آموزشی درنظر گرفته
شود.
 فرض  .4در آموزش حضوری ،تابع هدف توزیع مناسب دانشجو یان در فضای آموزشی و خوابگاهها است بهگونهای که حداکثر پراکندگی ممکن،
بهدلیل جلوگیری از شیوع بیماری کرونا میسر گردد.

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،5شماره  ،2تابستان ،صفحه188-203 :

 -3-2پارامترهای ورودی

این پارامترها ،قبلاز فرآیند حل مدل و در ابتدا باید بهصورت دادههای ورودی در جدول  1تعیین شوند .این پارامترها ،شامل تعداد
رستههای دانشجوئی ،تعداد خوابگاههای دانشجو یی به تفکیک جنسیت دختر و پسر ،تعداد دانشجو یان به تفکیک در هر رسته و ظرفیت
هر خوابگاه میباشند که هریک با توجه به تفکیک جنسیت باید مشخص شود.
جدول  -1پارامترهای ورودی مدل بهینهسازی.
Table 1- Input parameters of the optimization model.

ردیف

شرح مختصر پارامتر

پارامتر

توصیف پارامتر به انگلیسی

1

تعداد رستههای دانشجوئی در دانشگاه.

N

Number of Categories of Students.

2

تعداد خوابگاههای دانشجوئی پسر در دانشگاه.

M1

Number of Male Dormitories.

3

تعداد خوابگاههای دانشجوئی دختر در دانشگاه.

M2

Number of Female Dormitories.

4

تعداد دانشجویان پسر در رسته . i

Pi

Number of Male Students in Category i.

5

تعداد دانشجویان دختر در رسته . i

Qi

Number of Female Students in Category
i.

6

ظرفیت خوابگاه . j

Dj

Dormitory Capacity j.

7

تعداد کل دانشجویان (دختر و پسر) در رسته . i

PQi

Number of Students in Category i.

8

حداقل میزان نسبی (بین  1و  )0.5دانشجویان پسر با
نیازمندی خوابگاهی که باید توسط مدیریت پوشش داده شود.
حداقل میزان نسبی (بین  1و  )0.5دانشجویان دختر با
نیازمندی خوابگاهی که باید توسط مدیریت پوشش داده شود.
حداکثر میزان نسبی اشغال شدن ظرفیت هر خوابگاه ،در
شرایط کرونایی.

α

9
10

β
λ

Percentage of Undergraduate Male
Students with Dormitory Needs.
Percentage of Graduate Female
Students with Dormitory Needs.
Percentage of Occupancy Capacity of
Each Dormitory.

 -3-3متغیرهای تصمیمگیری

متغیرهای تصمیمگیری شامل تعداد دانشجو یان در هر رسته به تفکیک جنسیت و هر خوابگاه دانشجوئی میباشند .این متغیرها در
جدول  2منعکس شده است و از حل مدل بهینهسازی ،بهدست میآیند.

جدول  -2متغیرهای تصمیمگیری در مدل بهینهسازی.
Table 2 - Decision variables in the optimization model.

ردیف

شرح مختصر متغیر

توصیف متغیر به انگلیسی

متغیر

1

تعداد دانشجویان پسر در رسته  iکه در خوابگاه ،j
اسكان مییابند (هر دو زیر رسته  Aو .)B

X i, j
i=1,2,..N,
j=1,2,..M1

Number of Male Students in
Category i who are
Accommodated in Dormitory j.

2

تعداد دانشجویان دختر در رسته  iکه در خوابگاه
 ،jاسكان مییابند (هر دو زیر رسته  Aو .)B

Yi,j
i=1,2,..N,
j=1,2,...M2

Number of Female Students in
Category i who are
Accommodated in Dormitory j.

193

 -3-4محدودیتهای مدل

در این مدل بهینهسازی 4 ،دسته محدودیت ،مطابق جدول  3وجود دارد .دو محدودیت ( )1و ( )2به تعداد دانشجویان قابل اسکان
در خوابگاه برای همه رستهها در هر خوابگاه ،به تفکیک جنسیت مربوط میشود .محدودیت ( )3و ( )4به تعداد دانشجویان اسکان
دادهشده در همه خوابگاهها و در هر رستهها مربوط میگردد .ضریب ½ در سمت راست محدودیتها ،بهدلیل تقسیم دانشجویان به دو
دانشگاه باید حدود نصف ظرفیت هر خوابگاه را برای دانشجو یان ،جهت جلوگیری از شیوع و یروس کرونا درنظر بگیرند.
جدول  - 3محدودیتهای مدل بهینهسازی.
Table 3 - Constraints of the optimization model.

رابطه

محدودیت

شرح مختصر محدودیت

()1

∑ Xi.j ≤ ×Dj ; for j =1.2…. M1 .

تعداد دانشجویان پسر در همه رستهها که در خوابگاه  jاسكان مییابند ،نباید از
ظرفیت مناسب خوابگاه  jتجاوز کند.

∑ Yi.j ≤ ×Dj ;for j =1.2….M2 .

تعداد دانشجویان دختر در همه رستهها که در خوابگاه  jاسكان مییابند ،نباید
از ظرفیت مناسب خوابگاه  jتجاوز کند.

() 2
() 3
() 4

N

i=1
N

i=1

M1

تعداد دانشجویان پسر در رسته  iکه در همه خوابگاهها اسكان مییابند ،باید در
صد مناسبی از تعداد دانشجوی نیازمند خوابگاه در آن رسته ( )iرا پوشش دهد.

∑ Xi.j ≥α×(Pi /2) ;for i =1.2…. N .
j=1
M2

∑ Yi.j ≥ β×(Qi /2) ;for i =1.2…. N .
j=1

تعداد دانشجویان دختر در رسته  iکه در همه خوابگاهها اسكان مییابند ،باید
در صد مناسبی از تعداد دانشجوی نیازمند خوابگاه در آن رسته ( )iرا پوشش
دهد.

 -3-5تابع هدف مدل

در تابع هدف ،توزیع دانشجو یان در فضای آموزشی و خوابگاهها درنظر گرفته شده است .در این توزیع ،باید حداکثر پراکندگی ممکن،
بهدلیل جلوگیری از شیوع بیماری کرونا وجود داشته باشد .در این تابع هدف ،توان دوم اختالف بین متغیرهای تصمیمگیری بهعنوان معیار
استفاده میشود بهگونهای که اختالفهای کوچکتر کمتر و اختالفهای بزرگتر ،بیشتر نشان داده شود .جهت فرموله کردن تابع هدف،
متغیر  Tرا بهعنوان تعداد کل دانشجویان DS ،تعداد کل دانشجویان خوابگاه و  NSرا بهعنوان تعداد دانشجویان بدون نیازمندی خوابگاهی
تعریف میکنیم .ارزش این متغیرها بهصورت روابط ( )7(-)5محاسبه میگردد.
N

()5

T= ∑ PQi .
M2

()6

N

DS= ∑ ( ∑ Xi.j + ∑ Yi.j ) .
j=1

()7

i=1
M1

j=1

NS=T-DS.

i=1

یک مدل بهینه سازی ریاضی برای تخصیص خوابگاه های دانشجوئی در شرایط کرونا زیستی

زیر دسته ( )Aو ( )Bمیباشد که باید در دو زمان مختلف در خوابگاهها اسکان داده شوند .طبق مقررات جدید وزارت علوم ،خوابگاههای

براساس روابط فوق اختالف بین دانشجو یان با نیازمندی خوابگاهی و دانشجو یان بدون نیازمندی خوابگاهی ،بهصورت رابطه ()8
محاسبه میگردد.
()8

NS-DS=( T-DS)-DS =T-2×DS .

با استفاده از رابطه ( )8میتوان رابطه ریاضی برای تابع هدف بهصورت رابطه ( )9محاسبه نمود .در این رابطه ،عبارت اول توان دوم
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اختالف بین تعداد کل دانشجویان پسر و دختر برای هر یک از رستهها با رسته دیگر در فضای خوابگاهی و عبارت دوم ،توان دوم اختالف
بین دانشجویان با نیازمندی خوابگاهی و دانشجویان بدون نیازمندی خوابگاهی برای هر رسته با رسته دیگر در استفاده از فضای آموزشی
است.
2

()9

M2

M2

M1

N

M1

)) Max Z= ∑ ( ∑ Xi.j + ∑ Yi.j -( ∑ Xi'.j + ∑ Yi'.j
j=1
2

j=1

j=1

M1

M2

j=1

'

'

i.i =1.i≠i
N

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،5شماره  ،2تابستان ،صفحه188-203 :

+ ∑ (PQi -2×( ∑ Xi.j + ∑ Yi.j )) .
j=1

j=1

'i.i'=1.i≠i

 -4مطالعه موردی
در این قسمت ،مدل پیشنهادی برای تخصیص خوابگاههای دانشجوئی در دانشگاه عالمه طباطبائی و نتایج پیادهسازی آن ارائه میشود.
اداره خوابگاههای دانشگاه عالمه یکی از ادارات تابعه مدیریت امور دانشجویی بوده که انجام برنامهریزی برای «اسکان» و «سکونت»
دانشجویان غیربومی را برعهده دارد و اجرای مراحل اسکان دانشجویان و نظارت بر خوابگاههای دانشگاه را بهعهده دارد .در این دانشگاه
تعداد  5خوابگاه برای دانشجویان پسر و  8خوابگاه برای دانشجویان دختر وجود دارد .نام و ظرفیت هر خوابگاه برحسب تعداد دانشجو،
در جدول  4زیر منعکس شده است .با توجه به دادههای موجود برای پیادهسازی مدل در دانشگاه عالمه طباطبائی ،در این جدول
 M1=5و  M2=8میباشد و ارزش متغیر  Djبرای هر خوابگاه در ستون ظرفیت برحسب تعداد دانشجو مشخص شده است.
جدول  - 4نام و ظرفیت خوابگاههای دانشگاه عالمه طباطبائی.
Table 4 - Name and capacity of dormitories of Allameh Tabataba’i University.

خوابگاه برادران
نام خوابگاه/مجتمع
ردیف
1
2
3
4
5

شهید همت
شهید مطهری
شهید ورامینی
شهید آشتیانی
شهید گلعذاری

( D jظرفیت)

خوابگاه خواهران
نام خوابگاه/مجتمع
ردیف

800

6

382

7

270

8

107

9

272

10
11
12
13

مجتمع شهید سالمت
حضرت ولیعصر (عج)
شهید معینیان
شهید عضدی
شهید رحیمی
شهید ارشاد
شهید بهشتی
شهید فرهمند

( D jظرفیت)
633
154
254
280
122
89
36
529

رستههای دانشجویان در دانشگاه عالمه طباطبائی شامل( :الف) کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی  981با نیازمندی گذراندن واحد
درسی( ،ب) کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی ماقبل  981در سنوات مجاز تحصیل با نیازمندی گذراندن واحد درسی( ،ج) کلیه
دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی  97و  98نیازمند گذراندن واحد درسی( ،د) کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی در مرحله
گردآوری دادهها و تصویب پروپوزال( ،ه) کلیه دانشجویان ورودی  991در مقطع کارشناسی( ،و) کلیه دانشجویان ورودی  991در
مقطع ارشد و دکتری و (ز) کلیه دانشجویان ورودی  96و ماقبل در مقطع کارشناسی با نیازمندی گذاراندن واحد درسی میباشد .جدول
 5نمایی از دادههای ورودی مدل در قالب استفادهشده برای خوابگاههای دانشگاه عالمه طباطبائی ،به همراه متغیرهای تصمیمگیری را

نشان میدهد .دادههای ورودی شامل تعداد کل دانشجویان (ستون سوم از سمت راست) و تعداد دانشجویان با نیازمندی خوابگاهی به
تفکیک دختر و پسر میباشد .متغیرهای تصمیمگیری در ستونهای سمت چپ به تفکیک جنسیت و برای هر خوابگاه است که ارزش
آنها از حل مدل ،محاسبه خواهد شد.
برای تعیین تعداد دانشجویان پسر و دختر قابل اسکان در خوابگاهها برای هر دو زیر رسته  Aو  Bدر آموزش حضوری ،میتوان از یک
مدل بهینهسازی ریاضی بهصورت برنامهریزی اعداد صحیح بهرهگیری نمود .مدلها در انواع زبانها و سیستمهای برنامهنو یسی قابل
توسعه و پیادهسازی هستند .جهت حل مدل روی صفحه گسترده و با افزودنیهای 1آنها تمرکز میکنیم .صفحه گسترده با قدرت و

انعطافپذیری زیاد ،بهسرعت بهعنوان نرمافزار اجرای آسان برای توسعه شناخته شدند .طیف گستردهای از برنامههای کاربردی در
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تجارت ،مهندسی ،ریاضیات و علوم را میتوان با افزودنیها حل نمود .دلیل عمده استفاده از صفحات گسترده آن است که شامل آماری
گسترده ،ابزارهای پیشبینی و مدلسازی و قابلیتهای بانک اطالعاتی میباشد .قابلیتهای دیگر به مدیریت دادهها ،کارکردها و روالها
برمیگردد .با تکامل بستههای صفحه گسترده ،افزونههایی برای ساخت و حل مدلهای خاص توسعه داده شدند .در میانبستههای
الحاقی ،بسیاری از آنها برای توسعه  DSSساخته شدند .این افزودنیهای مربوط به  DSSشامل  Solver2و  What’sBest!3برای انجام
بهینهسازی خطی و غیرخطی است .افزودنیهای دیگری بهعنوان ابزار شبیهسازی بهصورت رایگان یا با هزینه بسیار کمی در دسترس
عددی محاسبه میکند و میتواند برای بهبود یک جواب فعلی استفاده شود .در نرمافزار اکسل ،روش گرادیان کاهشی

استفاده شده است (رجا و کریشما2020 ،؛ شریک و همکاران )2020 ،که میتواند برای حل مسائل هموار غیرخطی ،راهحل مؤثری
باشد و جواب خیلی نزدیک بهینه را با اختالف اندکی ،بهدست آورد .شبه کد مربوط به این روش در شکل  ،1آمده است.

شکل  -1شبه کد مربوط به روش گرادیان کاهشی تعمیمیافته.
Figure 1- Psudo code of the generalized reduction gradient method.

Add-in

1
2

Frontline Systems Inc., solver.com
A version of LINDO, from LINDO Systems, Inc., lindo.com
4
Generalized Reduced Gradient method
3

یک مدل بهینه سازی ریاضی برای تخصیص خوابگاه های دانشجوئی در شرایط کرونا زیستی

هستند .یکیاز روشهای موجود در ابزار  Solverدر نرمافزار اکسل ،روشهای مبتنیبر گرادیان میباشد که شیب تابع هدف را بهصورت

تعمیمیافته4

2
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3

4

5

6

7

کلیه دانشجویان
تحصیالت تكمیلی 981
کلیه دانشجویان
تحصیالت تكمیلی
ماقبل  981در سنوات
مجاز تحصیل -نیازمند
واحد درسی
کلیه دانشجویان مقطع
کارشناسی ورودی  97و
98
کلیه دانشجویان
تحصیالت تكمیلی -در
مرحله گردآوری دادهها
و تصویب پروپوزال
کلیه دانشجویان ورودی
 991در مقطع
کارشناسی
کلیه دانشجویان ورودی
 991در مقطع ارشد و
دکتری
کلیه دانشجویان ورودی
 96و ماقبل (مقطع
کارشناسی)

تعداد کل دانشجویان

رسته ))Category
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1

رسته دانشجوئی
)(Student Category

2,392

آموزش مجازی -آموزش حضوری بهصورت مشاوره و رفع اشكال 3 -هفته
 10هفته
تا
99
/
06
از /15
زیر رسته خوابگاهی ( –)Aاز  99/08/24تا 99/09/14
تعداد دانشجو با
زیر رسته خوابگاهی ( -)Bاز  99/09/15تا 99/10/05
 99/08/23نیازمندی خوابگاهی
نیازمندی
دانشگاهی

پسر

دختر

واحد درسی

624

530

تعداد دانشجوی پسر در هر
خوابگاه
1

1,542

واحد درسی

395

311

2,639

واحد درسی

356

578

4,286

تهیه پروپوزال،
انجام پایاننامه و 1,092
رساله

2

تعداد دانشجوی دختر در
هر خوابگاه
..

1

2

900

1,361

واحد درسی

202

320

2,211

واحد درسی

567

320

3,477

واحد درسی

275

616

جدول  -5دادههای ورودی مدل در قالب استفادهشده برای خوابگاههای دانشگاه عالمه طباطبائی.
Table 5 - Model input data in the format used for Allameh Tabatabai University dormitories.

در این شبه کد ،در گام  1یک جواب امکانپذیر مشخص و مقدار تابع هدف  f0محاسبه میگردد .در گام  ،2متغیرهای تصمیمگیری
( )XYبه سه بخش متغیرهای غیر پایه ( ،)XYNمتغیرهای پایه ( )XYBو متغیرهای وابسته ( )XYSتقسیم میشوند .در گام  ،3مشتق تابع
هدف نسبت به متغیرهای وابسته محاسبه میگردد .در گام  ،4جهت جستجوی گرادیان بهکمک روش نیوتن توسعهیافته 1تعیین میشود.

در گام  ،5ارزشی بین صفر و یک برای پارامتر  γتعیین میشود و در گام  6معادله ) Constraints (XYS (γ), XYB, XYNکه در آن
محدودیتهای مدل درنظر گرفته شده ،حل میگردد .در گام  ،7مقایسهای بین ارزش فعلی تابع هدف در دو مرحله متوالی انجام و در
صورتیافتن جواب بهتر XYS ،جایگزین میشود .در گام  8مشتق تابع هدف محاسبهشده و درصورتی که قدرمطلق آن از ارزش  ɛکمتر
باشد ،جواب نهایی پیدا شده است .در غیر آن صورت گامهای  2به بعد بایستی تکرار گردد .جزئیات بیشتر در خصوص روش گرادیان
کاهشی تعمیمیافته در (راد و همکاران )2017 ،2منعکس شده است.

Quasi-Newton Extension
Rudd et al.

1
2

..

آزمایشهای زیادی تحت پارامترهای مختلف  λ ،β ،αبرای بهدست آمدن نتیجه مطلوب ،صورت گرفت .جدول  ،6ارزش تابع هدف
بهدست آمده از حل مدل را برای  20آزمایش ،تحت ارزش  ɛ= 0.0001در اجرای روش گرادیان کاهشی تعمیمیافته ،نشان میدهد.
مطابق اطالعات این جدول ،مدل بهدست آمده برای  10آزمایش تحت ارزشهای خاص برای پارامترها ،جواب امکانپذیر نداشت.
جدول  - 6نتایج بهدست آمده از حل مدل برای ارزش تابع هدف تحت پارامترهای مختلف (.)NFS=Not Feasible Solution
Table 6 - Results obtained from solving the model for the value of the objective function under different parameters
(NFS = Not Feasible Solution).

ارزش تابع هدف ،رابطه ()9

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

نتایج بهدست آمده از حل مدل و محاسبات الزم جهت تعیین درصد قابل اسکان دانشجویان دختر و پسر ،در خوابگاههای دانشگاه عالمه
طباطبائی ،انجام شد .شکل  ،2نتایج بهدست آمده از حل مدل را برای درصد قابل اسکان دانشجویان دختر و پسر ،تحت ارزشهای
مختلف برای پارامترهای  λ ،β ،αنشان میدهد.
60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0

شکل  -2نتایج بهدست آمده از حل مدل برای درصد قابل اسکان دانشجویان پسر (سمت راست) و دختر (سمت چپ) تحت ارزشهای مختلف
پارامترهای .λ ،β ،α
)Figure 2- Results obtained from solving the model for the habitable percentage of male (right) and female (left
students under different values of parameters α, β, λ.

یک مدل بهینه سازی ریاضی برای تخصیص خوابگاه های دانشجوئی در شرایط کرونا زیستی

8,454,256
5,746,106
6,115,362
6,115,362
5,864,022
5,854,789
5,327,345
5,436,521
5,279,575
5,170,130
NFS
NFS
NFS
NFS
NFS
NFS
NFS
NFS
NFS
NFS

λ
0.6
0.6
0.5
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.55
0.55
0.55

β
0.5
0.7
0.45
0.45
0.5
0.5
0.6
0.6
0.62
0.62
0.8
0.8
0.8
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.65

α
0.5
0.5
0.35
0.35
0.35
0.5
0.5
0.5
0.5
0.55
0.6
0.5
0.4
0.5
0.5
0.4
0.3
0.6
0.5
0.5

آزمایش
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شکل  -3نتایج بهدست آمده از حل مدل برای درصد قابل اسکان دانشجویان دختر و پسر (سمت راست) و ارزش تابع هدف (سمت چپ) تحت
ارزشهای مختلف پارامترهای .λ ،β ،α
)Figure 3- Results obtained from solving the model for the habitable percentage of male and female students (right
and the value of the objective function (left) under different values of the parameters α, β, λ.

مطابق شکلهای  2و  ،3میتوان مشاهدات زیر را نتیجه گرفت:
مشاهده  .1اجرای مدل تحت شرایط  β > 0.62و  ،λ=0.55جواب امکانپذیری تولید نمیکند .درواقع ،درصورتی که مدیریت تصمیم
بگیرد تنها  55درصد از ظرفیت خوابگاهها را اشغال نماید ،حداکثر درصد دانشجویان دختر قابل اسکان در خوابگاههای دانشگاه62 ،
درصد میباشد .این ارزش ،ناشی از تعداد زیاد دانشجویان دختر و ظرفیت نسبتا کم خوابگاههای مخصوص دختران میباشد.
مشاهده  .2بیشترین درصد اسکان دانشجویان دختر و پسر در خوابگاههای دانشگاه و همچنین مجموع آنها مربوط به تنظیم پارامترها
مطابق  λ=0.6 ،β=0.7 ،α=0.5میباشد .این ارزشها ،بهترتیب  59.26 ،59.75و  59.52درصد میباشد.
مشاهده  .3کمترین درصد اسکان دانشجویان دختر و پسر در خوابگاههای دانشگاه و مجموع آنها مربوط به تنظیم پارامترها مطابق
λ=0.5 ،β=0.45 ،α=0.4

و همچنین  λ=0.55 ،β=0.45 ،α=0.4میباشد .این ارزشها ،بهترتیب  48.83 ،46.88و 47.79

درصد میباشد.
مشاهده  .4بیشترین و کمترین ظرفیت قابل اسکان دانشجویان پسر ،تحت ارزش پارامترها بهصورت  λ=0.6 ،β=0.7 ،α=0.5است
که بهترتیب مربوط به خوابگاه "شهید همت" و "شهید آشتیانی" و با ارزشهای  59.75و  57.94است.
مشاهده  .5بیشترین و کمترین ظرفیت قابل اسکان دانشجویان دختر ،تحت ارزش پارامترها بهصورت  λ=0.6 ،β=0.7 ،α=0.5است
که بهترتیب مربوط به خوابگاه "شهید عضدی" و "شهید بهشتی" و با ارزشهای  60.00و  58.33درصد است.

در بین آزمایشهای انجامشده ،بهترین نتایج بهدست آمده برای تابع هدف با ارزش بیشتر ،تحت ارزش پارامترها بهصورت ،α=0.5
 λ=0.6 ،β=0.5میباشد که نتایج آن در جدول  ،7منعکس شده است .براساس اطالعات این جدول ،میتوان مشاهدات زیر را
نتیجهگیری نمود:
مشاهده  .6بیشترین ارزش برای تابع هدف ،برابر  8454256است .درواقع ،بیشترین پراکندگی دانشجویان در رستههای مختلف در
دانشگاه عالمه طباطبائی برای جلوگیری از شیوع کرونا ،آن است که تنها  55در صد از ظرفیت خوابگاههای دانشگاه برای پسران و 62
درصد از خوابگاههای برای دختران مورداستفاده قرار گیرد .در این شرایط ،میزان اسکان دانشجویان پسر و دختر حدود  60درصد خواهد
بود.

مشاهده  .7تحت این ارزشها برای پارامترها ،بیشترین و کمترین درصد قابل اسکان دانشجویان دختر ،بهترتیب مربوط به خوابگاه
"شهید سالمت" و "شهید بهشتی" است که ارزش آنها  59.87و  55.56درصد میباشند .همچنین تحت این شرایط ،بیشترین و
کمترین درصد قابل اسکان دانشجویان پسر ،بهترتیب مربوط به خوابگاه "شهید همت" و "شهید آشتیانی" است که ارزش آنها 59.75
و  57.94درصد میباشند.
جدول  – 7نتایج بهدستآمده از بهترین آزمایش (آزمایش شماره  )1برای دانشجویان قابل اسکان در خوابگاههای دانشگاه عالمه طباطبائی.
Table 7 - Results of the best experiment (Experiment No. 1) for students accommodated in the dormitories of
Allameh Tabatabai University.

خوابگاه دختران

خوابگاه پسران

199

مجموع

درصد اسكان
دانشجویان

59.75

59.16

شماره رسته

شهید همت

شهید مطهری

شهید ورامینی
58.89

شهید آشتیانی

59.04

59.14

58.82

57.94

مجتمع شهید
سالمت
شهید گلعذاری

2323

نتایج بهدست آمده از حل مدل برای مجموع دانشجویان دختر و پسر قابل اسکان در خوابگاهها و همچنین درصد مجموع آنها در بهترین
شرایط و باالترین پراکندگی دانشجویان در رستهای مختلف در شکل  ،4نشان داده شده است.

شکل  -4نتایج بهدست آمده از حل مدل برای مجموع دانشجویان دختر و پسر قابل اسکان در خوابگاهها (سمت راست) و همچنین درصد
مجموع آن ها در بهترین شرایط و باالترین پراکندگی دانشجویان در رستهای مختلف (سمت چپ).
Figure 4- Results obtained from solving the model for the total number of male and female students accommodated
in dormitories (right) and also the percentage of their total in the best conditions and the highest dispersion of
students in different categories (left).

یک مدل بهینه سازی ریاضی برای تخصیص خوابگاه های دانشجوئی در شرایط کرونا زیستی

59.87

58.66

59.64

58.20

56.18

58.98

55.56

59.26

حضرت ولیعصر
(عج)

جمع

478

226

159

62

379

90

149

167

71

50

312

20

1085

58.44

شهید معینیان

شهید عضدی

شهید رحیمی

شهید ارشاد

6
7

35
22

34
14

8
12

5
9

89
12
16
0

0
154

31
0

44
0

38
0

2
0

0
0

26
0

0
0

171
69

141
154
123
8

312
223

فرهمند

5

42

15

13

9

7

12

9

18

23

11

7

39

4

86

123

209

شهید بهشتی

4

55

71

96

30

22

51

18

31

33

21

17

56

6

274

233

507

پسر

3

133

10

8

3

2

116

11

24

18

5

2

19

4

156

199

355

دختر

2

148

23

0

0

0

11

0

0

0

0

6

122

0

171

139

310

جمع

1

43

59

22

6

28

35

21

32

55

32

18

50

6

158

249

407

 -5تحلیل حساسیت
بعد از حل مدل و بهدست آوردن مقادیر متغیرهای تصمیمگیری تحت آزمایشهای و مقادیر مختلف پارامترهای آن ،به تحلیل حساسیت
پرداخته میشود .تحلیل حساسیت ،ازمنظر مفهومی میزان حساسیت متغیرهای تصمیمگیری و ارزش تابع هدف را نسبت به تغییر
پارامترها مشخص میسازد .بهدلیل عدم انجام تحلیل حساسیت بهصورت خودکار توسط الگوریتم گرادیان کاهشی تعمیمیافته ،این کار
بهصورت سعی و خطا و با توجه به تصمیمهای مختلف و ممکنی که مدیریت در دانشگاه عالمه طباطبائی درنظر دارد ،انجام گردید.
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پارامترهای مدل در جدول  ،1تحت عنوان پارامترهای ورودی مدل بهینهسازی ،مشخص گردیدند .این بخش ،به اثرات تغییر مهمترین
این پارامترها ،اختصاص دارد.
یک دسته مهم از پارامترها در مدل تصمیمگیری λ ،β ،α ،هستند که برای مجموعهای از ارزشهای آنها در آزمایشهای مختلف ،میزان
تغییرات و ارزش بهدست آمده برای تابع هدف در جدول  ،6منعکس گردید و مورد مقایسه قرار گرفت .با توجه به اطالعات این جدول،
میتوان مشاهدات زیر را برداشت نمود:

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،5شماره  ،2تابستان ،صفحه188-203 :

مشاهده  .8آزمایشهای  4و  3در جدول  6برای مقادیر پارامترها  ،λ=0.55 ،β=0.45 ،α=0.35در مقایسه با ، β=0.45 ،α=0.35
 λ=0.5نشان میدهد افزایش میزان نسبی اشغال شدن ظرفیت هر خوابگاه در شرایط کرونایی از  ،λ=0.5به  ،λ=0.55اثری در میزان
تغییر متغیرهای تصمیمگیری و تابع هدف ندارد.

مشاهده  .9آزمایشهای  1و  6در جدول  6برای مقادیر پارامترها  ،λ=0.60 ،β=0.5 ،α=0.5در مقایسه با ،β=0.45 ،α=0.35
 λ=0.55نشان میدهد افزایش میزان استفاده از ظرفیت خالی هر خوابگاه در شرایط کرونایی از 0.5به ( 0.60افزایش به میزان حدود 20
درصد) ،ارزش تابع هدف را به میزان قابلمالحظهای بهبود میدهد .در واقع ،استفاده  20درصدی بیشتر از فضای خوابگاهها ،میزان
پراکندگی دانشجویان را ،حدود  44درصد افزایش میدهد .شکل  ،5تغییرات میزان نسبی اشغال شدن خوابگاهها و افزایش حدود 20
درصد آن روی درصد دانشجویان قابل اسکان و همچنین درصد تغییرات روی مجموع آنها را نشان میدهد .مطابق اطالعات
بهدست آمده در این شکل (سمت چپ) ،درصد مجموع تغییرات روی تعداد کل دانشجویان در خوابگاههای پسران ،دختران و مجموع
آنها ،بهترتیب حدود  24 ،19و  21درصد میباشد.

شکل  -5تغییرات میزان نسبی اشغال شدن خوابگاهها و افزایش حدود  10درصد آن روی درصد دانشجویان قابل اسکان (سمت
راست) و تغییرات درصد مجموع آنها (سمت چپ).
Figure 5 - Changes in the relative occupancy rate of dormitories and an increase of about 10% in the
percentage of accommodable students (right) and changes in their total percentage (left).

مشاهده  .10آزمایشهای  8و  9در جدول  6برای مقادیر پارامترها λ=0.55 ،β=0.6 ،α=0.5

در مقایسه با ،β=0.62 ،α=0.50

 λ=0.55نشان میدهد که افزایش حداقل میزان نسبی دانشجویان دختر با نیازمندی خوابگاهی ،از  0.6به ( 0.62افزایش به میزان حدود
 3.3درصد) ،ارزش تابع هدف را به میزان حدود  2.89درصد کاهش میدهد .شکل  ،6اثرات این افزایش را روی درصد دانشجویان

قابل اسکان و تغییرات درصد مجموع آنها را نشان میدهد .مطابق اطالعات بهدست آمده در این شکل (سمت چپ) ،درصد مجموع
تغییرات روی تعداد کل دانشجویان قابل اسکان در خوابگاههای پسران ،دختران و مجموع آنها ،تغییرات زیادی نشان نمیدهد و بهترتیب
صفر ،حدود  0.54و  0.23درصد میباشد.
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Figure 6- The effects of increasing the relative minimum rate of female students with dormitory needs on the
)percentage of accommodable students (right) and changes in their total percentage (left

برای انجام بررسی بیشتر در جهت تحلیل حساسیت ،نتایج بهدستآمده با تغییر یک پارامتر در مدل و حفظ دیگر پارامترها در مقدار
اصلی خود (آزمایش شماره  ،)1مورد مقایسه قرار گرفت .یکی از پارامترهای مهم در تصمیمگیری ،عدم آمادهسازی خوابگاه میباشد به
گونهای که یکی از خوابگاهها ،از لیست امکانات موجود دانشگاه حذف گردد .بهدلیل ظرفیت کم خوابگاه "شهید بهشتی" ،این خوابگاه
از لیست خوابگاههای قابل اسکان دختران حذف میگردد و با اجرای مدل ،مشاهده زیر بهدست آمد:
مشاهده  .11نتیجه این تصمیم آن است که تابع هدف به میزان حدود  55درصد ،نسبت به نتایج آزمایش شماره ( 1بهترین نتیجه)،
کاهش مییابد و عالوه بر آن ،درصد دانشجویان قابل اسکان در دیگر خوابگاهها ،افزایش خواهد یافت .اثرات این تصمیم به تفکیک هر
خوابگاه و همچنین مجموع درصد دانشجویان پسران ،دختران و مجموع این دو ،در شکل  7منعکسشده است که نشان میدهد
متغیرهای تصمیمگیری و همچنین تابع هدف ،حساسیت زیادی نسبت به تغییر آن دارند .مطابق اطالعات بهدست آمده در این شکل
(سمت چپ) ،درصد مجموع تغییرات روی تعداد کل دانشجویان در خوابگاههای پسران ،دختران و مجموع آنها ،بهترتیب حدود ،54
 63و  34درصد ،نسبت به نتایج آزمایش شماره  ،1است.
دومین پارامتر مهم در تصمیمگیری ،افزایش دانشجویان ورودی سال  99در مهرماه میباشد .معموال ،سازمان سنجش آموزش کشور ،با
تعامل با دانشگاهها ،تعداد دانشجویان قابلپذیرش را در هرسال حدود  5تا  10درصد ،افزایش دهد .بدین منظور ،تعداد دانشجویان
ورودی سال  99در رستههای  5و  6در جدول  ،5به میزان  10درصد افزایش یافت و با اجرای مدل ،مشاهده زیر بهدست آمد:
مشاهده  .12نتیجه این تصمیم آن است که تابع هدف ،به میزان حدود  54.47درصد نسبت به آزمایش شماره ( 1بهترین نتیجه)،
کاهش مییابد و عالوه بر آن ،درصد دانشجویان قابل اسکان در دیگر خوابگاهها ،افزایش خواهد یافت .اثرات این تصمیم به تفکیک هر
خوابگاه و همچنین مجموع درصد دانشجویان پسر ،دختر و مجموع این دو در شکل  8منعکس شده است که نشان میدهد متغیرهای
تصمیمگیری و همچنین تابع هدف ،حساسیت زیادی ،نسبت به تغییر آن دارند .مطابق اطالعات بهدست آمده در این شکل (سمت
چپ) ،درصد مجموع تغییرات روی تعداد کل دانشجویان در خوابگاههای پسران ،دختران و مجموع آنها ،بهترتیب حدود  63 ،54و
 ،35نسبت به نتایج آزمایش شماره  ،1میباشد.

یک مدل بهینه سازی ریاضی برای تخصیص خوابگاه های دانشجوئی در شرایط کرونا زیستی

شکل  -6اثرات افزایش حداقل میزان نسبی دانشجویان دختر با نیازمندی خوابگاهی ،روی درصد دانشجویان قابل اسکان (سمت راست) و تغییرات
درصد مجموع آنها (سمت چپ)
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شکل  -7اثرات آماده نشدن یکی از خوابگاه های دختران روی درصد ظرفیت اسکان دانشجویان در خوابگاهها (سمت راست) و تغییرات درصد
مجموع آنها (سمت چپ).

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،5شماره  ،2تابستان ،صفحه188-203 :

Figure 7- Effects of not preparing one of the girls' dormitories on the percentage of student accommodation capacity
in the dormitories (right) and changes in their total percentage (left).

شکل  -8اثرات افزایش دانشجویان ورودی  99به میزان  10درصد روی درصد ظرفیت اسکان دانشجویان در خوابگاهها (سمت راست) و
تغییرات درصد مجموع آنها (سمت چپ).
Figure 8- Effects of an increase of the incoming students by 10% on the percentage of student accommodation
capacity in dormitories (right) and changes in their total percentage (left).

 -6خالصه و جمعبندی
ویروس کووید  19-منشأ مشکالت بسیار مهمی ،در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و دانشگاهی است؛ بنابراین ،ضروری است که رهبران
پاسخهایی به این مشکالت داشته باشند و راهحلهایی برای موقعیتهای نسبتا نامساعد ارائه دهند .در این تحقیق ،برنامهریزی ترم آینده
در دانشگاهها و با تمرکز بیشتری روی آموزش مجازی پیشنهاد شده است .این برنامه بهصورت دوبخشی شامل آموزش مجازی بهمدت
 10هفته و آموزش حضوری بهمدت  3هفته ،باید به اجرا درآید .در آموزش حضوری با نیازمندیهای فضای آموزشی و خوابگاهی،
دانشجویان به دو زیر رسته ( )Aو ( )Bتقسیم شدند بهگونهای که اجرای پروتکلهای بهداشتی در دانشگاه و خوابگاهها امکانپذیر گردد.
در این مقاله ،برای تعیین تعداد دانشجویان پسر و دختر قابل اسکان در خوابگاهها برای هر دو زیر رسته A

و

B

در آموزش حضوری،

 در تابع هدف. متغیر تصمیمگیری میباشد91  پیشنهاد شده است که شامل1یک مدل بهینهسازی ریاضی بهصورت برنامهریزی غیرخطی
، توزیع دانشجو یان در فضای آموزشی و خوابگاهها بهگونهای درنظر گرفته شد که حداکثر پراکندگی (حداقل اختالف) ممکن را،مدل
، این مدل برای تخصیص خوابگاههای دانشجوئی در دانشگاه عالمه طباطبائی.بهدلیل جلوگیری از شیوع بیماری کرونا داشته باشد
 نتایج بهدست آمده از پیادهسازی و اجرای.پیادهسازی شده و نتایج آن میتواند اثرات مثبتی برای تصمیمگیرندگان به همراه داشته باشد
 تجزیه و تحلیل حساسیت. چشمانداز روشن و مثبتی برای تصمیمگیرندگان در دانشگاه عالمه طباطبائی بههمراه داشته است،مدل
،انجامشده روی تغییر یک پارامتر و حفظ دیگر پارامترها در مقدار اصلی خود نشان میدهد متغیرهای تصمیمگیری و همچنین تابع هدف
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 باید مدل بهینهسازی دیگری برای هر دانشکده و سپس مدل دیگری، برای ادامه این تحقیق.حساسیت زیادی نسبت به تغییر آنها دارند
.برای هر گروه آموزشی طراحی و اجرا گردد

تشکر و سپاسگزاری

یک مدل بهینه سازی ریاضی برای تخصیص خوابگاه های دانشجوئی در شرایط کرونا زیستی

- از آقای دکتر سعید غیاثی (مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه عالمه طباطبائی) و سرکار خانم حبیب،در راستای انجام این کار مطالعاتی
ّ
-الله زاده (مدیر آموزشی این دانشگاه) که دادههای ورودی در خصوص تعداد دانشجویان و همچنین سرکار خانم داوودی (مدیر خوابگاه
. تشکر و سپاسگزاری میشود،های دانشگاه( که دادههای مربوط به ظرفیت خوابگاهها را فراهم کردند
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