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 چکیده
بدنی است. اهمیت آزمون عملی تربیت  ، داردفراوانی اهمیت  علوم ورزشیه در رشتۀ رویدادهایی ک  ازجمله

خروج افرادی و درنهایت،  رشتهاین برای ورود به حساسیت در انتخاب افراد شایسته  علتبهاین آزمون 

شته دارا راستا درایناجرای آزمونی بهینه که حداکثر کارایی و اثربخشی  ، بنابراین است؛ متخصص و شایسته 

سازی فرایند آزمون عملی بهینه ، این پژوهشاز انجام هدف  اساس، باشد، بسیار مهم و ضروری است؛ براین

آزمون با استفاده از مدل چندمعیاره بود. گیری تصمیم های سازی و روشبدنی با استفاده از شبیه تربیت

تعیین نیز  برگزاری آزمون، تعداد بهینۀ منابع الزم    مناسبروش  بر انتخاب  عالوه  طراحی شد تاسازی اَرنا  شبیه

در طراحی شدند. سازی افزار اَرنا مدلو در نرم شدند سناریوی مختلف طراحیابتدا هشت  ، منظوربدینشود. 

در ها سناریوها، نحوۀ ورود داوطلبان، نحوۀ چیدمان ایستگاه بررسی وضعیت بدنی و پزشکی و تعداد ایستگاه

معیارهای مناسب گرفتن ، با درنظر. برای انتخاب سناریوی برترندنظر گرفته شدبخش آمادگی جسمانی در

های از روش ، برداری از منابع و هزینۀ کل منابع()زمان انتظار داوطلب، زمان اجرای فرایند، میانگین بهره 

، با و سپسشد  تعیین    سکراتیی  ابتدا وزن معیارها با روش  در این روش، د.  ش  گیری چندمعیاره استفادهتصمیم

بهترین  ششسناریوی که  دادنشان  پژوهش . نتایجشداب بهترین سناریو انتخ استفاده از روش پرامیتی دو، 

بدنی به برگزارکنندگان کمک فرایند آزمون تربیت سازیبهینه. سناریو بودند بدترین سه سناریو و سناریوی

 خصوصبه  نتایج حاصل از آزمون  ، درنتیجهکنند و  برطرف  را  زمینه  کند تا بخشی از مشکالت اجرایی دراینمی

  .در بخش اجرایی بهتر شود
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 مقدمه

ریزی توجه شود. برنامه هاآن که باید به  هایی خاص نیاز داردبه الزامهر رویداد در زمان برگزاری، 

که نقش مهمی   هایی هستندالزام  ازجمله  ،هابندی اجرای فعالیتصحیح، طراحی مناسب فرایند و زمان

د، شوکنندگان میتنها موجب رضایت شرکت مناسب رویداد نهد. طراحی ندر موفقیت یک رویداد دار

نیروی انسانی، افزایش   رفتگیحلیلتجویی در وقت، کاهش  صرفه   ازجملهباعث کسب منافع زیادی  بلکه  

 شود.میهای ناشی از انجام رویداد نیز هزینه بازدۀ کاری و کاهش

تا  دنشوو اجرا طور مناسب طراحی د که باید بهن، رویدادهای زیادی وجود دارعلوم ورزشیدر رشتۀ 

رویدادها، مدیران رویداد نیز برگزاری یک رویداد  این در کنندگانشرکتایجاد رضایت در  برعالوه

که بدنی است. این آزمون ها، آزمون عملی تربیت. یکی از این رویدادموفق را حس و تجربه کنند

در شناسایی و جذب افراد شود، بدنی برگزار میه رشتۀ تربیت برای انتخاب داوطلبان ورود ب هرساله

یادی دارد. هدف از برگزاری این آزمون، انتخاب داوطلبانی است زبسیار شایسته در این رشته اهمیت 

از آمادگی جسمانی، حرکتی و سالمت عمومی مناسب   ،وضعیت بدنی سالم باشند و همچنین  ازنظرکه  

 (.53 ،2012)فراهانی،  بدنی برخوردار باشندبرای ورود به رشتۀ تربیت 

ها تغییراتی خاص ای آن درطی این سالشود، محتوبرگزار می هرسالهبه اینکه این آزمون  توجه با

نظر  براساسهای مختلف در دانشکده آنی ی، شیوۀ اجرااجرای این آزموناست. در ابتدای  کرده

ها ، این آزمون برای همۀ دانشکده 1357است. در سال  بودهمتخصصان و مسئوالن هر دانشکده 

 ،1380. در سال های آزمون ایجاد شدرخی آیتمتغییرات اندکی در ب 1380ی شد و تا سازیکسان

بدنی کارشناسی تربیت رای انتخاب داوطلبان ورود به مقطعارائۀ روشی جدید ب هدف باآزمون عملی 

نحوۀ  متعددیپژوهشگران با توجه به این تغییرات، (. 14 ،2000طور اساسی تغییر کرد )هادوی، به

برای رفع را    هاییپیشنهادو  کردند  ی آزمون را بررسی  اپایایی و روایی محتو  ،همچنین  اجرا و عینیت و

، ؛ بهرام21 ،2001؛ ربیعی و ذواالکتاف، 3، 2000)هادوی،  این آزمون ارائه کردند یامحتو مشکالت

یی این آزمون  اجرا  مشکالتاین،  وجودبا  (؛24  ،2009ف و بنیان،  کاش  ؛14  ،2003زاده،  و شفیع  خلجی

 . اندشده گرفتهنادیده  های مرتبطدر پژوهش

بدنی تنها در چند شهر منتخب )کرج، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، رشت، کرمانشاه، آزمون تربیت 

در  ،ها مراجعه کنند؛ بنابراینشود و داوطلبان سایر شهرها باید به این حوزه اهواز و بابلسر( برگزار می

دقت کافی نبود  ،این مشکالت ازجملۀد. نآیمی وجودبهی برای داوطلبان مشکالتاجرای این آزمون، 

اتالف وقت زیاد وقت مناسب برای اجرای هر مرحله،    ندادناختصاصمراحل مختلف آزمون،    در اجرای

 به زاری آزمون شدن برگداوطلبان از لحظۀ ورود تا اجرای آزمون، اتمام وقت برگزاری آزمون و موکول

ت مربوط به و مشکال و عوامل برگزاری داوطلبان د، مشکالت مربوط به اسکان و تغذیۀبع روزهای
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، ای اخیرهدر سال .های زیادی مواجه هستندکنندۀ آزمون که با محدودیتنیروی انسانی برگزار

اند. این شدت بیشتری نیز به خود گرفته  هاای در دانشگاهبه مشکالت بودجه   توجه  با  مشکالت یادشده

و عملی   ، علمیحل منطقیراهند؛ بنابراین، به  آورشدت پایین میوری اجرای آزمون را بهبهره  مشکالت

خوب در رشتۀ علوم   چنداننه باکیفیتامروزه، شاهد ورود افرادی  است.نیاز برای حل این مشکالت 

  صورت بهکه    بدنیتربیت   در رشتۀ  ،حالبااین  ها صادق است؛رشته  ورزشی هستیم. این موضوع برای همۀ

همین بخشی از این مشکل به رسد که شدت بیشتری دارد. مینظر ، بهگرددمیبرگزار  متمرکزنیمه 

انتخاب  بخشی دیگر به نحوۀو  نیستموضوع این مقاله که  گرددبرمیبودن( متمرکزنیمه موضوع )

رسالت مهمی که  و بدنیتربیت با توجه به ماهیت رشتۀ. شودمی مربوطداوطلبان در آزمون عملی 

اسیت بیشتری انجام شود )بهرام و در جامعه دارد، انتخاب داوطلبان باید با حس بدنیتربیت  رشتۀ

آزمون برای بررسی وضعیت زمان کافی در مراحل مختلف  ندادناختصاص(. 8 ،2003همکاران، 

دقت کیفی و کمی،  ازنظر هاایستگاهتوسط داوطلبان، چیدمان  آزمونورود و اجرای  نحوۀداوطلبان، 

کارایی و که  مواردی هستند ازجمله دگان، نبود منابع مالی کافی و غیره،برگزارکنننداشتن کافی 

ل و در هر ایستگاه حداق برای اجرای مراحل مختلف آزمون،. انددادهربخشی این آزمون را کاهش اث

 رفت منابع وای داشت و هم از هدربتوان ارزیابی شایسته هم آن اساس حداکثر زمانی نیاز است تا بر

سازی  برای بهینه  و پیشرفته  های علمیکارگیری روشه، بروازاین  اتالف وقت داوطلبان جلوگیری کرد؛

اختیار  انی بهینه برای برگزاری آزمون درد زمنکه بتوان بدنیتربیتفرایند اجرای آزمون عملی 

 آزمون افزایش کارایی و اثربخشی    و  کاهش مشکالتبرای    مناسب  یحلراهد و  نبرگزارکنندگان قرار ده

وجود رایند یک رویداد سازی فهای مختلفی برای بهینهروش .، ضرورت و اهمیت زیادی دارددنباش

برای طراحی  ،مختلف هایپژوهشدر مختلف استفاده کرد.  هایحوزهدر  هاآنتوان از د که میندار

(. 4  ،2013  ، رسولی مقدم و مقصودی،)گنجعلی  شودسازی استفاده میمناسب و بهینۀ فرایند از شبیه

پیوتری، فرایند سازی کامدر عملیات است. شبیه  ابزارهای پژوهش پرکاربردترینسازی یکی از شبیه 

منطقی از سیستم واقعی و آزمایش این مدل با کامپیوتر است. این روش با  -طراحی مدلی ریاضی

و شوند کند تا سناریوهای مختلف برای یک فرایند طراحی تقلید از عملکرد سیستم واقعی کمک می

 آمدنپیشسازی فرایند، عملکرد سیستم قبل از ا شبیهب ،درواقعمقایسه شوند.  هم بابا هزینۀ اندک 

بینی افزار ارنا برای پیشنرم ( و74 ،1،2011، کولی، پرییرا و آلمیداشود )ویلیامزسیستم ارزیابی می

با ، (2011، حبوباتی و صفایی نیک )مهرجردیزارع ، مثالعنوان به رود؛می کاربهها رفتار سیستم

کننده به مرکز اورژانس را بهبود افزار ارنا، زمان انتظار بیماران مراجعه سازی با نرمشبیه استفاده از 

سازی خدمات پاراکلینیکی در بیمارستان حافظ با مدلی برای شبیه  (2016ی و رضوی )دمرا دادند و

 
1. Villamizar, Coelli, Pereira & Almeida   
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علوم   در رشتۀ بدنیتربیتبه اهمیت آزمون عملی  توجه باو  اساسبراین ؛طراحی کردندافزار ارنا نرم

، ضرورت دارد تا علوم ورزشیورزشی و نقش مهم آن در انتخاب و تربیت نیروهای شایسته در حوزۀ 

بررسی علمی و دقیق، روشی بهینه برای اجرای این آزمون طرح شود تا از این طریق مشکالت   برعالوه

حاضر پژوهش  ، مسئلۀ اصلی  بنابراین  ند؛ترین حد کاهش یاباین آزمون حداقل در بخش اجرایی به کم

های سازی و روش بدنی با استفاده از شبیه فرایند آزمون عملی تربیت  این است که روش بهینۀ

 گیری چندمعیاره کدام است؟تصمیم

 

 پژوهش  شناسیروش
. روش اجرای کار استکاربردی  ،هدف ازلحاظتحلیلی است که  -، توصیفیحاضر روش پژوهش

های های سالهای آزمونبدنی با استفاده از دادهتربیتعملی ابتدا فرایند آزمون  بود که صورتبدین

این فرایند، سناریوهای مختلف طراحی   سازیبهینهبرای    ،سپسشد.  سازی  افزار اَرنا شبیهگذشته در نرم

گرفتن معیارهایی مناسب اریوها با درنظربرای یک فرایند، سن  بعد از طراحی سناریوهای مختلف  .ندشد

گیری چند تصمیم هایروش که برای این کار از  دشدند و سناریوی برتر انتخاب شبا یکدیگر مقایسه 

گیرنده کمک هستند که به تصمیمهایی گیری چندمعیاره روشهای تصمیم. روشمعیاره استفاده شد

گیری های تصمیمبین روشمعیارهای مناسب انتخاب کند. دربه  توجه کنند بهترین گزینه را بامی

ها است. مزیت اصلی این روش یکی از مشهورترین و جدیدترین روش  1چندمعیاره، روش پرامیتی

ها، قابلیت استفاده در مسائلی است که معیارهای مسئلۀ تصمیم با یکدیگر نسبت به سایر روش

 دارند تأکیدرت، محبوبیت و کاربرد فراوان این روش بر حسن شه مختلفوابستگی دارند. مطالعات 

گرفتن معیارهای هزینۀ نیروی انسانی ، با درنظراین پژوهشدر  (.  273  ،2016،  اسماعلیان و محمدی)

برداری از نیروی  برگزارکنندۀ آزمون، زمان کل آزمون، زمان انتظار داوطلبان در اجرای آزمون و بهره 

وزن سناریوها با استفاده از  ،. ابتداندشدمقایسه  هم با برگزارکنندۀ آزمون، سناریوهای مختلفانسانی 

بندی سناریوها و تعیین بر رتبه، عالوهاستفاده از روش پرامیتی با  ،در ادامه  .شدمقایسه    2سکرایتیروش  

  .شدندسناریوها با یکدیگر مقایسه  هر معیار براساسسناریوی برتر، 

د. افراد شوهای مختلف برگزار میسنجش در دانشگاه  طرف سازماناز  هرسالهبدنی  آزمون عملی تربیت

شوند. مرحلۀ دوم، آزمون عملی است. این طریق کنکور سراسری پذیرفته میمتقاضی در مرحلۀ اول از

شود. ، یزد و کرمان در دانشگاه اصفهان برگزار میبختیاری ومحالچهار،  های اصفهانای استان آزمون بر

شود و تا ساعت میبح آغاز ـص کاری از ساعت هشت روز هر. شودمیآزمون در چند روز کاری انجام 

 
1. PROMETHEE  

2. CRITIC 
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به  توجه شوند و باحاضر میگاه بعدازظهر ادامه دارد. داوطلبان در روز برگزاری آزمون در دانش  چهار

مانند. فرایند این آزمون شامل یباشند، برای اجرای آزمون منتظر م کرده پرنام را فرم ثبت زمانی که

شود. شوندگان انجام میطور متوالی و طی یک دورۀ زمانی برای آزمون ایستگاه است که به سه

 زیر هستند: ترتیببهها ایستگاه

 ؛ایستگاه اول )بررسی وضعیت بدنی داوطلب( -1

 ؛ایستگاه دوم )بررسی وضعیت پزشکی داوطلب( -2

 ایستگاه سوم )آمادگی جسمانی(. -3

، نامفرم ثبت  پرکردنها شوند، ابتدا با  شوندگان وارد مراحل ارزیابی در این ایستگاهقبل از اینکه آزمون 

فیلم  ،، در اتاق انتظارآن از پسگیرد. کننده در آزمون قرار میحاضران شرکت در فهرست هاآننام 

 نمایش آمادگی جسمانی ری برای آشنایی داوطلبان از مرحلۀتمام فرایندهای کاشده از سازی شبیه 

ها هیک از این ایستگاهر  ،کنندگان این فیلم را تماشا کنند. در ادامهشود و الزم است که مراجعهمی  داده

 د.نشوطور مختصر معرفی میبه

شود. در این ایستگاه وضعیت بدنی داوطلب بررسی می: )بررسی وضعیت بدنی داوطلب( ایستگاه اول

 ،. در این ایستگاهاندشده  دادهنشان    ، در جدول شمارۀ دودنشوکه در این ایستگاه انجام می  هاییآزمون 

 )برای گرفتن وزن و قد داوطلب( و یک   ارشدکارشناسی  دانشجوی، یک  نفر  سه  تا  دو  تیم ارزیاب شامل

)برای بررسی وضعیت بدنی  ورزشی شناسیآسیب گرایش  دکتری ارشد/دانشجوی و یکاستاد 

 شدهدادهنشان  موارد  ،داوطلب  برای هرتجهیزات الزم در این ایستگاه متر و ترازو است.  ست.  ا  داوطلب(

 شوند.یانجام مشمارۀ یک  در جدول
 

 بررسی وضعیت بدنی داوطلب در ایستگاه اول -1جدول 

 )ایستگاه اول( بررسی وضعیت بدنی داوطلب

 قد 1
 دهد.را دانشجو انجام می دوو  یکعملیات 

 وزن 2

 حرکتی مفاصل بررسی محدودیت دامنۀ 3

انجام  دانشجو /را استاد هشتتا  سهعملیات 

 .دهدمی

 هااندامتقارن و دفورمیتی  بررسی فقدان 4

 بررسی لکنت زبان 5

 بررسی مشکالت شنوایی 6

 بررسی نقص عضو 7

 بررسی چاقی یا الغری مفرط 8
 

در ایستگاه دوم، پزشکان وضعیت پزشکی داوطلب را بررسی : )وضعیت پزشکی داوطلب( ایستگاه دوم

 دادهنشان  شمارۀ دودر جدول  ،داوطلبان بررسی کنندهایی که باید پزشکان برای کنند. گزینهمی
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 گواهی آزمون یکورود به از قبل تکمیل یک فرم اطالعات پزشکی،  برعالوهدانشجو باید . اندشده

 ارائه دهد.  آزمون  به پزشکرا  و در این آزمون گواهی مربوط    کرده باشد  دریافتیک پزشک    ازسالمت  
 

 بررسی وضعیت پزشکی داوطلب -2جدول 

 بررسی وضعیت پزشکی داوطلب )ایستگاه دوم(

 بیماری خانوادگی بررسی سابقۀ 1

را یک پزشک انجام  عملیاتاین 

 با گواهی پزشکی دهدمی

 شود.می بررسی

 بررسی مشکالت خاص بینایی 2

 ) فشار سیستولیک و فشار دیاستولیک( غیرمتعارف فشارخونبررسی  3

 عروقی -بررسی مشکل قلبی 4

 بررسی مشکل ریوی 5
 

 

ورود و به دالیلی مثل استرس شدید، شرایط داوطلب اگر پزشک تشخیص دهد که  ،در این ایستگاه

ورود به ایستگاه آمادگی جسمانی را  ، به او اجازۀدر ایستگاه آمادگی جسمانی را ندارد اجرای آزمون

زمان ورود او به ایستگاه آمادگی نابسامانی وضعیت داوطلب، دربارۀ به شدت   توجه  دهد. پزشک بانمی

ندهد. پس از انجام را انجام آزمون  رد. حتی ممکن است به داوطلب اجازۀگیجسمانی تصمیم می

در این  .ماندمنتظر میه ایستگاه آمادگی جسمانی ی ورود ببراداوطلب عملیات در این ایستگاه، فرد 

 هایایستگاهبین  ،انایستگاه توزیع داوطلب توسط یک گروه از دانشجویان مسئولداوطلب  ،مرحله

 .شوندمیتوزیع  آمادگی جسمانی در هر ایستگاهمنتظر اد افراد تعدبه مختلف با توجه 

در   ،دنشوهایی که در ایستگاه آمادگی جسمانی انجام میآزمون مواد  :  ایستگاه سوم )آمادگی جسمانی(

انی که برای این ایستگاه نیاز گیرندگآزمون ،است. در حالت کلی شده دادهنشان  شمارۀ سهجدول 

از اساتید سرپرست  معموالً  .  باشندگیر کل و رکوردگیر جزء میکورد، ناظر، رایستگاه  سرپرستهستند،  

یا  ارشدکارشناسی، دکتریشجویان ـرکوردگیران از دانناظر و د. شوانتخاب میعلوم ورزشی  دانشکدۀ

ها در رکوردگیری آزموده هستند که قبل از برگزاری آزمون دقت آن  علوم ورزشی رشتۀ کارشناسی

 . دار باشندروبرخ در رکوردگیری   زیادیدقت  از  شوند که  . کسانی برای رکوردگیری انتخاب میشودمی
 

 

 

 داوطلب مادگی جسمانیبررسی وضعیت آ -3 جدول

 ایستگاه سوم )آمادگی جسمانی(

 کیفیت اجرا مواد آزمون ردیف

 تعداد صحیح کشش بارفیکس 1

 تعداد خطا دریبل فوتبال 2

 تعداد خطا دریبل بسکتبال 3
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 بررسی وضعیت آمادگی جسمانی داوطلب -3 جدولادامه 

 ایستگاه سوم )آمادگی جسمانی(

 کیفیت اجرا مواد آزمون ردیف

 تعداد صحیح نشستدرازو 4

 تعداد خطا عبور از مانع 5

 صحیح یا غلط غلت 6

 تعداد خطا تعادلی  7

 تعداد خطا متر 4 × 9 یدو 8

 طول پرتاب  پرتاب توپ طبی 9

 تعداد خطا متر (150) متر 250 یدو 10

 

است که در ایستگاه آمادگی جسمانی، در برخی از مراحل، زمان انجام عملیات ثابت است  ذکرشایان 

یری در مراحل و تعداد آن عمل در یک بازۀ زمانی خاص مالک سنجش داوطلب است. این نوع رکوردگ

که داوطلب آن فعالیت را  زمانی مدتشود. در بقیۀ مراحل، نشست انجام میکشش بارفیکس و درازو

وضعیت فعلی فرایند آزمون را نشان  گیرد. شکل شمارۀ یک، مالک سنجش قرار میدهدانجام می

 .دهدمی
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شود. نظر گرفته مییک سرپرست درو    تیم داوری  N،  ایستگاه آمادگی جسمانیبرای هر زیرایستگاه در  

و یک داور ناظر است. داور کرنومتر زمان کل  ثبتیک داور کرنومتر، یک داور  شاملداوری هر تیم 

مالک سنجش است. ناظر نیز  هاآنکند که تعداد مراحلی را ثبت می ثبت. داور کندفرایند را ثبت می

ۀ مراحل را انجام داد، تیم طلب همداو اینکه از پسکند. با دو کرنومتر هر دو مرحله را کنترل می

  عنوان بهرا  هاآنسرپرست رکوردها را تأیید کرد،  اینکه از پسکند و داوری رکوردها را اعالم می

  .شوندمیارسال  مرتبطبه مراجع  ،و برای اعالمکند می ثبترکوردهای نهایی داوطلب 

 2، ماوروتاس و پاپایاناکیسدیاکوالکی(:  1CRITICطریق همبستگی بین معیارها )محاسبۀ وزن از  روش

ارائۀ روشی برای محاسبۀ وزن واقعی  این پژوهشگران هدفاند. را ارائه داده یتیساروش کر( 1995)

 ،کرایتیس  روش  دربوده است.    چندشاخصهگیری  ها در مسئلۀ تصمیماهمیت نسبی آن  براساسها  معیار

. آیددست میبهماتریس تصمیم حاصل    آماری و با استفاده از اطالعات  هایمعیارطریق  وزن معیارها از

شدت  :شودمیاسی تعیین ریاضی دو مفهوم اس معادلوزن )ضریب اهمیت( این معیارها با استفاده از 

 همۀ آنها در هر معیار و تعارض معیارهای ارزیابی با یکدیگر. یک معیار که در تقابل عملکرد گزینه

گیری کند و برای فرایند تصمیمینمه ئارا اضافی یهیچ نوع اطالعاتد،نها عملکرد یکسانی دارزینه گ

کردن شدت با وارد هاوزن ،در این روش. (51-54 ،2016 )اسماعیلیان و محمدی، اهد بودمفید نخو

اتریس م ،در این روش ،بنابراین ؛دنآیمیست دهب تصمیم ئلۀدر ساختار مس موجودتقابل و تعارض 

. ماتریس شودمیبه معیارها استخراج    دهیوزنبرای   اطالعات  ۀو همشود  میتصمیم ارزیابی و تحلیل  

 نظر بگیرید: تصمیم زیر را در
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1. Criteria Importance Through Intercriteria Correlation 

2. Diakoulaki, Mavrotas & Papayannakis 
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1 2, ,..., mA A A را  هاآن خواهد بهترین گیرنده میکه تصمیم هستندگیری های تصمیمگزینه

1. ندکبندی یا رتبهانتخاب  2, ,..., nC C C که عملکرد هر گزینه  هستند گیریمعیارهای تصمیم

شود. سنجیده می هاآننسبت به 
ijx ۀگزین عملکردiA معیار در

jC بردار است .jX  ستونj  ام

 jXدهد. هر بردار  میام نشان    jدر ارتباط با معیار    را  هاگزینه  تمامیو عملکرد    استماتریس تصمیم  

با ابتدا  کند.میمّی ک هدر معیار مربوط را هاابل گزینهکه شدت تق است jدارای انحراف استاندارد 

انحراف  ،و سپس شوندجهت )همگی مثبت( میو هم مقیاسبی هامعیار میتما ،رم خطیاستفاده از نُ

 . شودتوضیح داده می رایتیسکمراحل بعدی روش دربارۀ  ،ادامه شود. درمحاسبه می معیار

. شودمیای اسپیرمن استفاده از معیار ضریب همبستگی رتبه  تعارض بین معیارها ۀبرای محاسب -

 . است با سایر معیارها jشده توسط معیار ای از تعارض ایجاداندازه ۀدهندجمع زیر نشان 


=

−
n

k

jkr
1

1 )(

 

 و آن دو معیار در فرایند تصمیمتر است  کوچک   jkrبیشتر باشد،  kو    jتعارض بین معیار  هرچه اندازۀ  

 خواهند داشت.  تأثیر بیشتری

 آید: میدست هاین دو ویژگی ببا ترکیب مقدار کمّی  ام jشده از معیار اطالعات استخراج  -


=

−=
n

k

jkjj rD
1

1 )(
 

 آید: میدست هزیر ب ۀمعادل براساس وزن نهایی معیارها ،درنهایت -


=

=
n

k

k

j

j

D

D
w

1   
 1982نخستین بار در سال  1برانس و مارشال هایبرمبنای پژوهش پرامیتی روشپرامیتی:  روش

گیرنده واگذار ها نیست و آن را به تصمیم بندی کامل گزینهقادر به رتبه   یک،پرامیتی  توسعه داده شد.  

منجر ها بندی کامل گزینهبه رتبه 2)ارجحیت(  با محاسبۀ جریان خالص برتری پرامیتی دو،کند. می

 (.200 ،2010، ، کاظم زاده، البدوی و اقدسی)بهزادیان شودمی

بهترین گزینه انتخاب شود. با فرض   هاآنبین  ها است که باید ازای از گزینه همجموع   A  که  فرض کنید

 د:نشومراحل زیر برای روش پرامیتی انجام می ،گیری برای هر گزینهمعیار مؤثر در تصمیم nوجود 

 :هر معیار باید لحاظ شود اساسبرها بزرگی انحراف بین ارزیابی گزینه  -1

 
1. Brans & Mareschal 

2. Outranking 

(1) 

(2) 

(3) 
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jjj xxAAd 2121 ),( −=  

زیر را برحسب اختالف بین دو گزینه مفروض  گیرنده برای هر معیار تابع ارجحیتتصمیم ،سپس -2

 در ذهن دارد:

)),((),(, 212121 AAdFAAPAAA jj =  

 که در آن:

jjj xxAAd 2121 −=),(  

 و نیز برای هر معیار:

10 21  ),( AAPj  

 زیر  رابطۀ ا استفاده ازیا ب شودتابع ارجحیت معکوس  الزم است که کاهنده )هزینه(برای معیارهایی 

 :دشواصالح 

)),((),( 2121 AAdFAAP jj −=  

 . اندشده داده نشانشمارۀ یک  که در جدول اندشده یشنهادپ یت نوع تابع ارجح شش ،یطورکلبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)  

(7) 

(8)  

(6)  

(4)  
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−
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 انواع توابع ارجحیت -2شکل 

 

تفاوتی بی ۀارجحیت مطلق، آستان ۀآستان :از اندعبارت یبترتبه sو  p ،qپارامترهای  یادشده،در توابع 

دو گزینه ۀ تواند در مقایسگیرنده میتصمیمترین اختالفی است که بزرگ q. qو  pو مقدار میانی بین 

ای بر دیگری ترین مقدار اختالفی است که برای برتری مطلق گزینهکوچک  pکه  حالیدر  ؛نادیده بگیرد

 ؛کافی است

 است:  صورتدینها بتعریف این شاخصد. نهای ارجحیت ادغامی تعریف شوباید شاخص ،در ادامه -3

0

Type I
Usual criterion

0 q

Type II 
U-Shape criterion

p

Type III
V-Shape criterion

0        d 0
( )

1         d > 0  
P d


= 


0        d
( )

1         d > q  

q
P d


= 


0        d 0

( )        0 d

1         d > p  

d
P d p

p

 



=  



0 q p

Type IV
Level criterion

0 q p

Type V
V- shape with 

indifference  criterion

s

Type VI
Gaussian criterion

0        d

1
( )        q d

2

1         d > p  

q

P d p





=  



2

22

0               d 0

( )

1       d > 0  

d

s

P d

e




= 
 −
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wAAPAA
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1
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1
2121
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),(شاخص  21 AA 1 ۀای گزینبا چه درجهکه  گویدمیA 2 ۀبر گزین معیارهابه تمام  توجه باA 

),(و شاخص  برتری دارد 12 AA  2  ۀکند که گزینبیان میA  ۀ چقدر بر گزین  معیارهابه تمام    توجه  با

1A ؛برتری دارد  

 شوند:مطابق روابط زیر تعریف می  ،Aمفروض    ۀبرای هر گزین  2و منفی  1مثبت  ارجحیت  هایجریان  -4

(11)  1 1

1
( ) ( , )

1 x A

A X A
n

 −



=
−
  (10)  

1 1

1
( ) ( , )

1 x A

A A X
n

 +



=
−
  

ها را طور متوسط چقدر دیگر گزینه هب Aۀگزینکه  دهدنشان می Aۀ مثبت گزین ارجحیت جریان 

طور متوسط این هبکه  دهدنشان می Aۀ منفی گزینارجحیت  جریان ،همچنین. است مغلوب کرده

  ؛ها شده استگزینه چقدر مغلوب دیگر گزینه

ها از جریان خالص ارجحیت استفاده بندی کامل گزینهآوردن رتبه دستبرای بهمیتی دو، در پرا -5 

 :شودزیر تعریف می ۀمطابق رابط 3ارجحیت خالص هایجریانشود. می

 

 ( ) ( ) - ( )i i iA A A  + −=
 

 

آزمون دو حالت برای ورود داوطلبان در این  ،در طراحی سناریوها: موردی و طراحی سناریوها مطالعۀ

 توجه   با  ،حالت دومو در    شوندمیوارد    یکجاصورت  داوطلبان به  ،در حالت اول  است:  شده  گرفته نظر  رد

 دقیقه  30های زمانی  طی فاصله  نفری،  30نفر است، در چهار گروه   120اد کل داوطلبان  به اینکه تعد

نفر داوطلب به  30در حالت دوم، برای شروع کار هر  ،درواقع شوند.برای شرکت در آزمون وارد می

، هر داوطلب از با این وضعیتدقیقه است.    30ود که فاصلۀ زمانی  شتخصیص داده می  زمان  یک  هاآن 

به  توجه ا. طراحان و مسئوالن آزمون ب، مطلع استکه باید برای انجام آزمون در محل باشدزمانی 

 اند. بندی را طراحی کردهبندی و زماناین نوع گروه ،زمینهتجربۀ کار دراین

انجام  یقهـدق دوتا  یکۀ بازبررسی وضعیت بدنی هر داوطلب بین  ،های گذشتهبه آزمون  توجه با

 .شودمیدقیقه انجام  سهتا  یک ت پزشکی هر داوطلب بین بازۀبررسی وضعیهمچنین،  وشود می

 
1. Positive Flows 

2. Negative Flows 

3. Net Flows Outranking 

(12)  

 

 

(9)  
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است. در این  شمارۀ چهارصورت جدول هب ،یک از مراحل در ایستگاه آمادگی جسمانیزمان انجام هر

شده رکوردهای ثبت  براساس  ،شودنظر گرفته میمراحل درکه برای هریک از این    زمانی  مدت،  پژوهش

 ترین، بیشترین کمای بین صورت بازهبهت. این زمان اس شده تعیینسال گذشته  چهار هایآزمون در 

 شودنظر گرفته میدر شدهترین رکورد ثبتو محتمل
 

 ها در ایستگاه سومزمان انجام فعالیت -4دول ج

 

صورت به  زمان  مدتکند. این  را سپری می  زمانی  مدتبعد    مرحلۀ  به  مرحلهداوطلب برای رفتن از یک  

فرایند آزمون   د. شکل شمارۀ یکشونظر گرفته می)سه ثانیه( در  های گذشتهآزمونهای  میانگین زمان

 دهد.را نشان می

صورت بدنی و بررسی وضعیت پزشکی بهآزمون دو ایستگاه  ، نحوۀ چیدمانطراحی سناریوهابرای 

تری دارد. در شود که صف کممیابتدا وارد ایستگاهی  داوطلب ،موازی حالت در یا موازی است.سری 

 ،و سپس بدنی آزمونو داوطلب ابتدا وارد ایستگاه  دارندصورت سری قرار دو ایستگاه به ،حالت دوم

 آزمون صورتی وارد ایستگاه در داوطلب ،در حالت سری شود.میوارد ایستگاه بررسی وضعیت پزشکی 

 ،شکیبدنی و بررسی وضعیت پزآزمون ن حاضر در صف دو ایستگاه تعداد داوطلباشود که بدنی می

ایستگاه آمادگی جسمانی تعداد داوطلبان منتظر برای ورود به  ،چنیننفر نباشند و هم 10بیشتر از 

چنانچه  ،ندداوطلب بررسی شدبدنی  آزمونو وضعیت پزشکی  اینکه از پس. دننفر نباش بیشتر از پنج

 ماند؛ب در سالن انتظار منتظر میداوطل  ،نفر شد  ایستگاه آمادگی جسمانی بیشتر از چهاردر  تعداد صف  

در ایستگاه آمادگی  هازیرایستگاهاگر تعداد  شود.یند آمادگی جسمانی می، وارد فراصورتاین غیردر

 مراحل ایستگاه آمادگی جسمانی

 مالک سنجش انجام فعالیت )ثانیه( زمان مواد آزمون ردیف

 شدهتعیینتعداد در زمان  20 کشش بارفیکس 1

 اجرای صحیح بدون خطا 5      7     9 دریبل فوتبال 2

 اجرای صحیح بدون خطا 5      7     9 دریبل بسکتبال 3

 شدهتعیینتعداد در زمان  30 نشستدرازو 4

 اجرای صحیح بدون خطا 5      7     9 عبور از مانع 5

 خطااجرای صحیح بدون  6      8     10 و تعادلی  غلت 6

 اجرای صحیح بدون خطا 9      11     13 چابکی 7

 اجرای صحیح بدون خطا 5      7     9 پرتاب توپ طبی 8

 اجرای صحیح بدون خطا 50     60     65 متر (150) متر 250 یدو 9

  135    157     174 زمان کل
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 شدنخالیمحض به ،ی که در صف ایستگاه سوم هستندشوندگانآزمون ،بود ییشتر از یکجسمانی ب

اگر تعداد ند. دهآمادگی جسمانی را انجام می آزمونشوند و یکی از خطوط این ایستگاه وارد خط می

ورود به  ان منتظر برای ایستگاه اول، اجازۀشوندگبه آزمون رسید،صف  صف در ایستگاه سوم به پنج

ظرفیت  .شوندو به اتاق انتظار بازگردانده می شودنمییعنی بررسی وضعیت بدنی داده  ؛این ایستگاه

ایستگاه آمادگی جسمانی  دوای است که حداکثر گونهبرگزاری آزمون آمادگی جسمانی به سالن

دو تیم داوری و یک سرپرست باید  ،هر ایستگاه ازای هب ،همچنینتوان در سالن طراحی کرد. می

مخصوص یک ایستگاه   و  نیست  انتقالقابلاه دیگر  ایستگ  بهتخصیص داد. تیم سرپرست از یک ایستگاه  

 داور است. سهطور میانگین اوران ذخیره در شرایط اضطراری به د تعداداست. 

 ، ام را پشت سر گذاشت  n  ام مرحلۀ  iکه داوطلب  آمادگی جسمانی، زمانی  هایایستگاهیک از زیردر هر

اینکه بعد  آمادگی جسمانی خود را شروع کند. تعیین آزمونتا  شودمیام اجازه داده  i+1به داوطلب 

یکی از مسائلی است  ،فعالیت خود را شروع کند ام i+1ام، داوطلب  iداوطلب  از اتمام کدام فعالیت

شروع   سازی مدل،بعد از شبیه   ،است. در این آزمون  شده  گرفتهنظر  این آزمون در که در طراحی فرایند  

 باشد. نُهدر  انجام دوی چهار درحالکه داوطلب اول  ترین حالت استزمانی مطلوب داوطلب بعدی

های مختلفی سناریو  ،طراحی فرایند آزمون گرفتن شرایط ورود داوطلب و نحوۀرنظبه در توجه با

شود نظر گرفته میدر هزینۀ ثابت ،شدهکارگرفتهبع بههای منابرای هزینه ،د. همچنیننشوطراحی می

های منابع را در هزینه شمارۀ پنج،د. جدول نشوها اعمال میر سناریوهای مختلف این نوع هزینهو د

 د.ندهنشان می یک روز کاری

 
 

 های منابع فرایندهزینه -5 جدول

 )هزار واحد پولی( منابع در یک روز کاری هزینۀ منابع  ردیف

 18 ایستگاه اولدانشجو در  1

 50 استاد در ایستگاه اول 2

 100 پزشک در ایستگاه دوم 3

 25 ثبتداور  4

 25 داور کرنومتر 5

 25 ناظر 6

 50 سرپرست 7

 

که تفاوت سناریوهای مختلف در  هستندزیر  صورتبه رای اجرای آزمون ب شدهطراحی سناریوهای 

و تعداد تیم  در ایستگاه آمادگی جسمانیاه تعداد ایستگ ،هاایستگاهود داوطلبان، چیدمان ور نحوۀ
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 شوند.می  صورت یکجا وارد محل آزمونداوطلبان به  همۀ ،اول یدر سناریو ،اساساست؛ براین داوری

 ایستگاه آزمون داوطلب ابتدا در  است )صورت سری  بدنی و وضعیت پزشکی به  آزمونایستگاه  چیدمان  

در  و (شود، وارد ایستگاه وضعیت پزشکی میدر این ایستگاهش کار اتمامگیرد و پس از بدنی قرار می

است و دو تیم داوری با یک سرپرست  شده دادهتنها یک ایستگاه قرار  ،آمادگی جسمانی ایستگاه

نفری  30در چهار گروه  داوطلبان ،دوم یسناریودر دهند. های آمادگی جسمانی را انجام میآزمون 

صورت  بدنی و وضعیت پزشکی به  آزمونایستگاه    شوند.می  دقیقه وارد محل آزمون  30زمانی    در فاصلۀ

است و دو تیم   شده  دادهنها یک ایستگاه قرار  ت  ،آمادگی جسمانی  ایستگاهدر  ری چیده شده است و  س

همانند  ،ی سومسناریودر دهند. های آمادگی جسمانی را انجام میداوری با یک سرپرست آزمون 

بدنی   آزمونایستگاه    ،حالبااین  شوند؛میمحل آزمون  صورت یکجا وارد  داوطلبان به  همۀ  اول  سناریوی

هرکدام از ایستگاه  واردداوطلب که صورتبدینصورت موازی چیده شده است؛ کی بهو وضعیت پزش

 ،آمادگی جسمانی ایستگاهدارای صف کمتری باشند. در که شود میبدنی و وضعیت پزشکی  آزمون

های آمادگی جسمانی را است و دو تیم داوری با یک سرپرست آزمون   شده  دادهتنها یک ایستگاه قرار  

 محل آزمون دقیقه وارد    30زمانی   نفری در فاصلۀ  30چهار گروه  در سناریوی چهارم،  دهند. انجام می

آمادگی   ایستگاهدر    صورت موازی چیده شده است وزشکی بهبدنی و وضعیت پ   آزمونشوند. ایستگاه  می

های آمادگی است و دو تیم داوری با یک سرپرست آزمون  شده دادهتنها یک ایستگاه قرار  ،جسمانی

 محل آزمون صورت یکجا وارد داوطلبان به همۀ ،اریوی پنجمسن . دردهندجسمانی را انجام می

آمادگی   ایستگاهدر  و    صورت سری چیده شده استپزشکی به   بدنی و وضعیتآزمون  ایستگاه    شوند.می

در سناریوی  .اندشده دادههریک با سرپرست مستقل قرار  ،دو ایستگاه با دو تیم داوری ،جسمانی

بدنی   آزمونایستگاه    ند.شومی  محل آزموندقیقه وارد    30زمانی    نفری در فاصلۀ  30چهار گروه  ششم،  

دو ایستگاه با دو  ،آمادگی جسمانی ایستگاهدر صورت سری چیده شده است و پزشکی بهو وضعیت 

صورت  داوطلبان به همۀدر سناریوی هفتم، . اندشده دادههریک با سرپرست مستقل قرار  ،تیم داوری

صورت موازی چیده شده به شکیبدنی و وضعیت پز شوند. ایستگاه آزمونمحل آزمون مییکجا وارد 

 دادههریک با سرپرست مستقل قرار    ،دو ایستگاه با دو تیم داوری  ،آمادگی جسمانی  ایستگاهدر  و    است

دقیقه  30زمانی  نفری در فاصلۀ 30در چهار گروه در سناریوی هشتم، داوطلبان  درنهایت، اند.شده

صورت موازی چیده شده است و کی بهبدنی و وضعیت پزش  آزمونایستگاه    شوند.محل آزمون میوارد  

. اندشده  دادههریک با سرپرست مستقل قرار    ،دو ایستگاه با دو تیم داوری  ،مانیآمادگی جس  ایستگاهدر  

  .دهدمیرا نشان  شدهارائه انواع سناریوهای ممکن  جدول شمارۀ شش
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 بدنیتربیتسناریوهای آزمون  -6جدول 

 داوطلبان ورود نحوۀ سناریو
 چیدمان دو ایستگاه نحوۀ

 بدنی و وضعیت پزشکی آزمون

 ایستگاه چیدمان نحوۀ

 آمادگی جسمانی

 چیدمان سری ورود یکجا 1
 یک ایستگاه 

 (سرپرست یکتیم داوری و  2)

 چیدمان سری نفری 30گروه  چهارورود  2
 یک ایستگاه 

 (سرپرست یک تیم داوری و 2)

 چیدمان موازی ورود یکجا 3
 یک ایستگاه 

 (سرپرستتیم داوری و یک  2)

 چیدمان موازی نفری 30گروه  چهارورود  4
 یک ایستگاه 

 (سرپرستتیم داوری و یک  2)

 چیدمان سری ورود یکجا 5
 دو ایستگاه 

 (سرپرست 2تیم داوری و 4)

 چیدمان سری نفری 30گروه  چهارورود  6
 دو ایستگاه 

 (سرپرست 2تیم داوری و 4)

 چیدمان موازی ورود یکجا 7
 دو ایستگاه 

 (سرپرست 2تیم داوری و 4)

 چیدمان موازی نفری 30 گروه چهارورود  8
 دو ایستگاه 

 (سرپرست 2تیم داوری و 4)

 

 انتظار داوطلبان، زمان کل انجام فرایند و زمان مدتود که انتخاب ش صورتیبههترین سناریو باید ب 

 حداکثر شود.   ،برداری از منابع موجود در هر ایستگاههزینۀ پرداختی برای منابع مصرفی حداقل و بهره

افزار آمده از نرمدستهای بهخروجی براساسپس از طراحی سناریوها، برای انتخاب بهترین سناریو 

 ن میانگیعیارها )ابتدا وزن م ،. در این مرحلهشدمعیاره استفاده گیری چندهای تصمیمروش رنا، از اَ

از منابع( با  برداریبهرهمیانگین  کل اجرای آزمون، هزینۀ کل منابع و زمان انتظار هر داوطلب، زمان

 .شد سناریوی برتر انتخاب دو، با روش پرامیتی ،آن از پس. آمد دستبه کرایتیساستفاده از روش 

 

 نتایج

 30افزار اَرنا، ابتدا برای هریک از سناریوها  آوردن نتایج مناسب از اجرای سناریوها در نرمدستبرای به

*2 با استفاده از فرمول تعداد حجم نمونه ) ،بار اجرا انجام شد. سپس
( )
z s

n
d

بازۀ  dکه در آن  ،=

، سناریوها، تعداد اجرای الزم برای هر سناریو تعیین شد. در همۀ  انحراف معیار نمونه است  sو   اطمینان
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. در نیاز نبودبه اجرای مجدد مدل برای سناریوها ، اجرا بود؛ بنابراین 30تر از تعداد اجرای الزم کم

نشان  شمارۀ هفتدر جدول  دست آمد. این نتایجنتایج حاصل از اجرای سناریوها بهمیانگین  ،ادامه

  .است شده داده

 
 نتایج حاصل از اجرای سناریوها در اَرنا -7جدول 

 سناریو/

 معیار

برداری میانگین بهره 

 )درصد( منابع

میانگین زمان انتظار 

 (ساعت) هر داوطلب

زمان کل اجرای 

 )ساعت( آزمون

 کل منابع هزینۀ

 واحد پولی( صدهزار)

1S 8/59  36/1 50/3 404 

2S 7/59 83/0 08/3 404 

3S 3/59 56/1 02/4 404 

4S 9/57 18/1 2/4 404 

5S 4/73 93/0 52/2 454 

6S 9/73 43/0 50/2 454 

7S 6/72 86/0 50/2 454 

8S 7/71 48/0 53/2 454 

 

 همراهبه هااست. این وزن آمده دستبهوزن معیارها  کرایتیسبا استفاده از روش شایان ذکر است که 

 .اندشده دادهنشان  تششمارۀ هدر جدول  ،روش پرامیتی براساسبندی اطالعات الزم برای رتبه
 

 پرامیتی روش دراطالعات الزم برای استفاده  -8جدول 

 شرح
 میانگین

 برداری منابعبهره

 میانگین زمان

 انتظار هر داوطلب

 زمان کل

 اجرای آزمون
 کل منابع هزینۀ

 معیار منفی معیار منفی معیار منفی معیار مثبت منفی /معیار مثبت

128/0 وزن معیار  33/0 219/0 32/0 

 1 25/0 5/0 20 (q) تفاوتیبی آستانۀ

 10 5/0 1 100 (P) آستانۀ ارجحیت

 خطی خطی خطی خطی نوع تابع ارجحیت
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بندی نهایی رتبه  است. آمده دستبه 1افزار ویژوال پرامیتی روش پرامیتی از نرم نتایج حاصل از حل به 

  .است شده دادهنشان  شمارۀ نُهدر جدول  دو، پرامیتی براساسسناریوها 

 
 نهایی سناریوها رتبۀ -9جدول 

 رتبه منفیجریان  مثبتجریان  جریان خالص سناریو

6S 6( )S 3585/0 4272/0 0688/0 1 

8S 8( )S 3193/0 3919/0 0726/0 2 

7S 7( )S 1522/0 2803/0 1281/0 3 

2S 2( )S 1053/0 2429/0 1376/0 4 

5S 5( )S 0988/0 2527/0 1539/0 5 

4S 4( )S 2805/0- 0934/0 3738/0 6 

1S 1( )S 3345/0- 0844/0 4189/0 7 

3S 3( )S 4192/0- 0696/0 4888/0 8 

 

 از بعدبهترین سناریو است.  شششمارۀ  یشود، سناریومشاهده می شمارۀ نُهکه در جدول گونههمان

ورود   صورتچیدمان به شمارۀ شش، یدر رتبۀ دوم قرار دارد. در سناریو هشتشمارۀ  ی، سناریوآن

دو ایستگاه بررسی وضعیت جسمانی   برای   سری، چیدمان  دقیقه  30در فاصلۀ زمانی    نفری  30گروهی  

 آمادگی جسمانی آزمون و وجود دو ایستگاه آمادگی جسمانی وجود دو ایستگاه در بخش پزشکی،و 

است.  سهشمارۀ  یسناریو ،بندیاین رتبه براساساست. بدترین سناریو در مرحلۀ آمادگی جسمانی 

دو ایستگاه بررسی وضعیت جسمانی و برای  ورود یکجا، چیدمان موازیصورت طراحی این سناریو به 

 .پزشکی و وجود یک ایستگاه در بخش آمادگی جسمانی است

 
1. Visual Promethee 
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 %97گایا:  ۀدرصد صحت صفح

 تشریح معیارها:
WTزمان انتظار داوطلب : U of Rبرداری از منابع: بهره 

TT :زمان کل اجرای آزمون C of Rمنابع : هزینۀ  
 مربوط به سناریوها یگایا فحۀص -3شکل 

 

 

این ابزار نقاط مربوط به  پرامیتی است. روش درنتایج گرافیکی های تحلیل گایا یکی از روش فحۀص

بردار بیشتری کند. در این صفحه، معیاری که طول  بعدی ترسیم میصورت دومعیارها و سناریوها را به

مشخص است،  شمارۀ سهکه از شکل گونههمان تمایز بیشتری بین سناریوها دارد. داشته باشد، توان

. ها داشته استبین گزینهبیشترین توان تمایز را دربرداری از منابع بهره میانگین ومعیار زمان انتظار 

آمده از روش پرامیتی، تعیین ارجحیت معیارها نسبت به دستگایا در تحلیل نتایج به  از مزایای صفحۀ

، معیارهای زمان کل انجام آزمون و زمان شمارۀ سهشکل به  توجه با ،یکدیگر است. در این پژوهش

طور برداری و هزینۀ منابع هرکدام به. میانگین بهرهنسبت به هم ارجحیت یکسانی دارند  انتظار داوطلب

ارجحیت   ازنظراما این دو معیار  ون و زمان انتظار ارجحیتی ندارند؛جداگانه نسبت به زمان کل آزم
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نتیجه  شمارۀ سه شکلدربارۀ رابطۀ سناریوها و معیارها از  جهت مخالف هستند.نسبت به هم در

ن زمازمان کل انجام آزمون و  معیار ازنظربیشتر  شمارۀ هشت و شمارۀ ششسناریوهای شود که می

برداری از میانگین بهره ازنظر سناریوهای شمارۀ پنج و شمارۀ هفت های مناسبی هستند.انتظار گزینه 

های هزینه گزینه   ازنظرهای یک، دو، سه و چهار  شماره  سناریوهایهای مناسبی هستند و  گزینه  منابع

های مشابه گزینه  قرارگرفتنر تفسیر نتایج پرامیتی،  گایا د  یکی دیگر از مزایای صفحۀ  مناسبی هستند.

مشابه یکدیگر   ی هشت و ششهاصفحۀ گایا، گزینه  براساس  ،یکدیگر است. در این پژوهش  نزدیکیدر  

های پنج و های دو و چهار و گزینههای یک و سه، گزینهها، گزینهبرای سایر گزینه ترتیببههستند. 

 ،درصد صحت نمودار گایا برای این پژوهشکه  ذکر است    شایانارند.  شباهت بیشتری به یکدیگر د  هفت

ها امکان با تغییر وزن شاخص ،گیری چندمعیارههای تصمیمروشدر . است آمده دستبهدرصد  97

افزار ویژوال پرامیتی، محدودۀ وزن هریک از ها وجود دارد. با استفاده از نرمهای گزینهجایی رتبههجاب

در  ،ها برای هر شاخصشود. محدودۀ وزنها تعیین میبندی گزینه ها بدون تغییر در رتبه شاخص

ترین دربارۀ شاخص زمان انتظار داوطلب )مهم ،برای مثال است؛ شده دادهنشان  10 شمارۀ جدول

 33/0 برابر با کراتیس روشآمده با استفاده از دستآمده( وزن بهدستهای بهبه وزن توجه شاخص با

بندی سناریوها باشد، رتبه  6502/0  و  3099/0اگر وزن این شاخص بین  که  دهد  است. نتایج نشان می

ریوها بندی سناباشد، رتبه  6502/0و بیشتر از    0/ 3099کند؛ اما اگر وزن این شاخص کمتر از  تغییر نمی

 کند. تغییر می

 
 در هر شاخص بندی سناریوهاها در تغییر رتبهوزن شاخصبررسی وضعیت  -10 جدول

 هاشاخص هایوزن بررسی وضعیت ردیف

 برداری از منابعمیانگین بهره -1

حساسیت وزن این  درجۀ -

 شاخص
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 بندی سناریوها در هر شاخصها در تغییر رتبهبررسی وضعیت وزن شاخص -10 جدولادامه 

 هاهای شاخصبررسی وضعیت وزن ردیف

 انتظار هر داوطلب زمان -2

وزن این حساسیت  درجۀ -

 شاخص

 

 

 زمان کل اجرای آزمون -3

حساسیت وزن این  درجۀ -

 شاخص

 

 

 کل منابع هزینۀ -4

حساسیت وزن این  ۀدرج -

 شاخص
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 گیرینتیجه  بحث و

بدنی در فرایند آزمون عملی تربیت سازیبهینهارائۀ روشی مناسب برای  ،هدف از انجام این پژوهش

های و نحوۀ اجرای آزمون در سال ، ابتدا وضعیت اولیهدانشگاه اصفهان بود. برای انجام این پژوهش

با بررسی شرایط موجود برای این آزمون، سناریوهای مناسب طراحی  ،گذشته بررسی شد. سپس

 . ندافزار اَرنا اجرا شدرمهای الزم، سناریوها در نآوردن دادهدستند. پس از بهشد

گیری های تصمیمروش سازی از  سازی شبیهبرای بهینه نکه تعداد سناریوها محدود بودند،  به ای  توجه  با

ناسب برای ارزیابی سناریوها های م(. شاخص93  ،2014  ،1، وانگ و چانگژن)  چندمعیاره استفاده شد

برداری از منابع، زمان انتظار هر داوطلب، زمان کل اجرای آزمون و هزینۀ کل میانگین بهره شامل

افزار اَرنا، ابتدا وزن معیارها با آمده از نرم دستهای بهها و خروجیاین شاخص براساسمنابع هستند. 

یکی از ین شد. بهترین سناریو تعی ، با روش پرامیتی دو،تعیین شد. سپس کرایتیساستفاده از روش 

که در گونهصورت جداگانه است. همانبه های روش پرامیتی، بررسی سناریوها در هر شاخصمزیت

 در سناریوی شمارۀ شش ها رتبۀ اول را دارد.در همۀ شاخص ، سناریوی شمارۀ ششستا نتایج پیدا

دقیقه، چیدمان سری برای دو ایستگاه  30در فاصلۀ زمانی  نفری 30صورت ورود گروهی یدمان بهچ

با چهار تیم داوری و و پزشکی و وجود دو ایستگاه در بخش آمادگی جسمانی  بدنیبررسی وضعیت 

 شده محاسبهدرصد  9/73از منابع  برداریبهرهمیانگین  ،با توجه به این سناریو است.سرپرست  دو

 ساعت از لحظۀ   43/0، هر داوطلب به  طرفی. ازرسدمینظر  مطلوب به  قم نسبتاً باالیی است واست که ر

رای دادن نیاز دارد که زمان نسبتاً مناسبی ببرای آزمون  وقت  به  ،تا انتهای آزمونبه محل آزمون  ورود  

د وقت داوطلبان جلوگیری خواهد شد و ازحطریق از هدررفتن بیششروع و اتمام کار است. بدین

 ،داوطلب 120زمان کل آزمون برای تعداد  ،. در این سناریوهمراه خواهد داشترا بهرضایت بیشتری 

منابع و هم  کار گرفته شود، هم هزینۀاست که چنانچه چنین روشی به شده محاسبهساعت  50/2

کارایی و اثربخشی این  تواندمی ایطراحی. چنین دنیابمیزیادی کاهش وقت برگزارکنندگان تاحد

باشد. با  برداشتهج بهتری را در ورود داوطلبان به رشتۀ علوم ورزشی در آزمون را بیشتر کند و نتای

، برای بررسی حالبااین افزایش و کاهش خواهد داشت؛ 50/2ن زما ،افزایش و کاهش تعداد داوطلبان

کمتر و بیشتر از این  در    صورت اجرای آزموندر  این مقدار زمان نیاز است و  ،داوطلب  120دقیق تعداد  

 احتماالً نتایج خوبی حاصل نخواهد شد و کارایی و اثربخشی آزمون کاهش خواهد یافت. ،زمان

سناریوهایی که ورود گروهی را برای که  شود  می   گیریآمده از سناریوها نتیجهدستبا مقایسۀ نتایج به

گیرندگان تصمیم  شودپیشنهاد می  ،دلیلهمینبه  دارند.تری  شرایط مناسب  ،اندطراحی کردهداوطلبان  

تری را برای شرایط مناسب ،هابندی داوطلبان و تعیین زمان برای ورود گروهدر اجرای آزمون با گروه

 
1. Zhen, Wang, & Chang 

https://scholar.google.com/citations?user=QPp20xEAAAAJ&hl=en&oi=sra
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مختلف ای گیر است که داوطلبان از شهرهکنند. اهمیت این موضوع زمانی چشمداوطلبان فراهم 

 ،زمان انتظار ویژهبهون ـی آزمـشرایط اجرای بودننامناسببر مشکالت سفر، کنند و عالوهمراجعه می

آمده از روش دستهای بهبه وزن   توجه  گذارد. اهمیت زمان انتظار داوطلب باتأثیر می  هاآن بر عملکرد  

 شود.نیز تأیید می کرایتیک

داوطلبان در هر بازۀ  در روز برگزاری زمان مراجعۀ ،آزمونبرای طراحی  ،امکانهمچنین، درصورت

، از شدت استرس محیط هاآنبر کاهش زمان انتظار بندی داوطلبان عالوهص شود. زمانزمانی مشخ

شلوغی در مکان برگزاری آزمون باعث کاهش کیفیت آزمون   براین،. افزونکاهدمی هاآن آزمون برای 

زیادی ون تاحدحین انجام آزم، حضور داوطلبان در بازۀ زمانی خاص این مشکل را درشود؛ بنابراینمی

وضعیت جسمانی و   آزمونکند. منظور از چیدمان سری در طراحی آزمون، حضور اولیه در  برطرف می

ی وضعیت پزشکی است. این شرایط باعث کاهش زمان انتظار داوطلب و زمان کل اجرای بررس  ،سپس

 شود.آزمون می

تر اطالعات جزئی کهاست. درصورتی شده استفادهاَرنا  افزارسازی از نرمبرای شبیه  ،در این پژوهش

برای این   1جیکلونیافزار اِسازی با نرمشبیهرسد که  می  نظربهریزی این آزمون الزم باشد، برای برنامه

شود استفاده های آینده افزار در پژوهشاین نرم  شود ازپیشنهاد می ،تر است؛ بنابراینشرایط مناسب 

 ، هشتشدهبه شرایط بررسی  توجه  با  ،وهش مقایسه شود. برای طراحی فرایندحاصل با این پژ  نتایجو  

برای طراحی فرایند وجود  هامکانهای دیگری در سایر . ممکن است حالتاندشده طراحیسناریو 

نظر گرفته ی نیز برای ارزیابی درسناریوهای دیگر  های آیندهشود در پژوهشپیشنهاد می  د.نداشته باش

های به داده توجه با ،سپسشدند.  های مناسب انتخابابتدا شاخص ،وهابندی سنارید. برای رتبهنشو

سناریوها  پرامیتی دو، روشبا استفاده از  ،تو درنهایشدند های مناسب تعیین شده وزنکسب

های دیگر های مناسب، روشسایر شاخصاز  های آیندهشود در پژوهشپیشنهاد می بندی شدند.رتبه 

  بندی استفاده شود.و رتبه دهیوزن

  آزمون بوده است ی امحتو ، رفع مشکالت درزمینۀهاکنندگان این آزمون های برگزار یکی از دغدغه

اما  (؛2009کاشف و بنیان،  ؛2003زاده، ؛ بهرام و شفیع2001و ذواالکتاف، ؛ ربیعی 2000هادوی، )

. این پژوهش با طراحی اندشده گرفتههای گذشته نادیده مشکالت اجرایی این آزمون در پژوهش

افزار اَرنا، بخشی از مشکالت اجرایی این آزمون را برطرف سازی آن در نرمسناریوهای مناسب و مدل

. اندراحی فرایند آزمون ارائه نشدهکمی برای ط یهایدر این حوزه تاکنون روش  ،درواقعکند. می

بر کاهش هزینه به ، عالوهجرای آنسازی دنیای واقعی و مشاهدۀ نتایج قبل از اسازی و مدلشبیه 

ها . این رویکرد برای سایر آزمونند تا تصمیم مناسبی بگیرندکریزان در این حوزه کمک میبرنامه

 
1. Any Logic  



 1398مرداد و شهریور، 55مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                    186
 

ها نیز شود پژوهشگران این روش را برای سایر آزمون بدنی مناسب است. پیشنهاد میتربیت  درزمینۀ

 .گیرند کاربه

 

References 
1. Bahram, A., Khalaji, H, & Shafizadeh, M. (2003). Relationship between physical and 

motor readiness with training and skill readiness in volunteers participating in 

physical education field entrance test. Olympic, 11(3, 4), 7-15. (Persian). 

2. Behzadian, M., Kazemzadeh, R. B., Albadvi, A., & Aghdasi, M. (2010). 

PROMETHEE: A comprehensive literature review on methodology and applications. 

European Journal of Operations Research, 200(1), 198-215. (Persian). 

3. Diakoulaki, D., Mavrotas, G., Papayannakis, L. (1995). Determining objective 

weights in multiple criteria problems: The critic method. Computers and Operations 

Research, 22(7), 763-70. 

4. Esmaelian, M., & Mohammadi, S. (2016). Multi-purpose decision making techniques 

(with software implementation). Isfahan: University of Isfahan. (Persian). 

5. Farahani, A. (2012). Compilation of the national norm of male volunteer’s motor 

readiness of physical education entrance tests of Payam Noor University. Applied 

Research in Sport Management, 3, 51-6. (Persian). 

6. Ganjali, M., Rasoli Moghaddam, M., & Maghsudi, E. (2013). Simulation of supply 

chain using ARENA software. Proceedings of Second National Conference on 

Industrial Engineering and Systems (1-10). Najaf Abad: Islamic Azad University, 

Najaf Abad Branch. (Persian). 

7. Hadavi, F. (2000). Experimental design of volunteer’s practical test of entrance to 

physical education at throughout universities of country. Sport Sciences Research 

Center. Available at: http://ensani.ir. (Persian). 

8. Kashif, M., & Bonyan, A. (2009). Study and review the practical entrance test of 

physical education field. Research in Sport Sciences, 22, 13-25. (Persian). 

9. Moradi, H., & Razavi, M. (2016). The simulation model for paraclinical service in 

Hafez hospital in Shiraz, Iran, and evaluation of scenarios to reduce waiting time.   

Health Information Management Journal, 13(1), 11-8. (Persian). 

10. Rabiei, H., & Zolaktaf, V. (2001). Objectivity, validity and reliability of the practical 

test 1380 for physical education student selection. Olympics Quarterly, 11(1, 2),       

13-23. 

11. Villamizar, J. R., Coelli, F. C., Pereira, W., & Almeida, R. (2011). Discrete-event 

computer simulation methods in the optimization of a physiotherapy clinic. 

Physiotherapy, 97(1), 71-7. 

12. Zare Mehrjardi, Y., Hoboubati, M., & Safaee Nik, F. (2011). Improvement of waiting 

time for patients referring to emergency room using discrete event simulation. Journal 

of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, 19(3), 302-12. (Persian). 

13. Zhen, L., Wang, K., & Chang, D. (2014). A simulation optimization framework for 

ambulance deployment and relocation problems. Computers & Industrial 

Engineering, 13(2), 89-103. 

 

 

http://ensani.ir/
http://jssu.ssu.ac.ir/article-1-1568-en.pdf
http://jssu.ssu.ac.ir/article-1-1568-en.pdf
http://jssu.ssu.ac.ir/index.php?slc_lang=en&sid=1
http://jssu.ssu.ac.ir/index.php?slc_lang=en&sid=1
https://scholar.google.com/citations?user=QPp20xEAAAAJ&hl=en&oi=sra
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835214000813
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835214000813


 187                                            ...سازیشبیه از استفاده با بدنیتربیت عملی آزمون فرایند سازیبهینه  
 

 استناد به مقاله
 

 

 

 

 

 

. سیدصادق،  عالمه  و  سادات.،خلیلی، اعظم  اسماعیلیان، مجید.،  ،.علیآصفی، احمد

 و سازیشبیه از استفاده با بدنیتربیت عملی آزمون فرایند سازیبهینه. (1398)

. مطالعات (اصفهان دانشگاه: موردی مطالعۀ) چندمعیاره گیریتصمیم هایروش

 دیجیتال: شناسۀ .88-163(، 55) 11 مدیریت ورزشی،

1022089/SMRJ.2019.5718.2146 
 

Asefi, A. A, Esmaelian, M., Khalili, A. S. & Alame, S. S. (2019). 

The Optimizing the Process of Practical Physical Education Test 

Using Simulation and Multi-Criteria Decision-Making Methods 

(Case Study: University of Isfahan). Sport Management Studies. 

11 (55): 163-88. (Persian). 

DOI: 1022089/SMRJ.2019.5718.2146 

 
 

https://dx.doi.org/10.22089/smrj.2019.5718.2146


9201, 55, No StudiesSport Management                                                                       14    
 

The Optimizing the Practical Physical Education Test 

Process Using Simulation and Multi-Criteria Decision-

Making Methods (Case Study: University of Isfahan) 
 

A. A. Asefi1, M. Esmaelian2, A. S. Khalili3, S. S. Alame4 
 

1. Assistant Professor of Sport Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran* 

2. Assistant Professor of Industrial Management, University of Isfahan, Isfahan, 

Iran 

3. Ph.D. Student in Industrial Management, University of Isfahan, Isfahan 

4. M.A. Student of Industrial Management, University of Isfahan, Isfahan 
 

Received: 2018/05/05                Accepted: 2018/12/31 
 

Abstract  

One of the most important events in the field of sport sciences is the practical 

physical education test. The significance of this test is due to the sensitivity of 

choosing the right people to enter this field and leaving expert and competent 

people in the end. Therefore, in this regard implementing an optimized test that 

has the maximum efficiency and effectiveness is very important and necessary. In 

this regard, the purpose of this research was to optimize the practical physical 

education test process using simulation and multi-criteria decision-making 

methods. The test was designed using the ARENA simulation model in order to 

select the appropriate method of test implementation, in addition, to determine the 

optimal number of necessary resources. For this purpose, eight different scenarios 

were first designed and then modeling in the ARENA software. In the design of 

scenarios, the process of entering volunteers, the process of setup the physical and 

medical status assessment station and the number of stations in the section of 

physical fitness was considered. Multi-criteria decision-making methods were 

used to select the best scenario, taking into account the appropriate criteria 

(volunteer waiting time, execution time process, average utilization of resources, 

and total cost of resources). In this method, first, determine the weight of the 

criteria with the CRITIC method and then the best scenario was selected using the 

PROMETHEE method. The results showed that scenario 6 is the best scenario 

and scenario 3 is the worst scenario. The optimization of the physical education 

test process will help the organizers to resolve some of the problems in this field 

and thus improve the results of the test, especially in the implementation section . 
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