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ها به  آن یتصادف یبا درنظرگرفتن الگوها یخدمات یچیدۀپ های یستمس یلتحل و يهتجز :چکیده

مشاهده  بنابراين ؛                  احتماال  ناممكن است يا یچیدهپ یاربس ياضیر یساز مدل یها کمک روش
 های یلخبرگان فن و تحل یاتبر استفاده از تجرب یمتك بیشتربهبود  یراهكارها شود یم

 یشامد،پ -گسسته یوتریکامپ سازی یهشب يكرداز رو یریگ با بهره ،حاضر ة. در مقالاست یفیتوص
و در آن با  شد ی   کم  یلتحل و يهدر کشورمان تجز يدهبرگز یدر دادگاه یفریک ینظام دادرس

 یها روش رگرسیون، یلآزمون فرض، تحل ها، يشآزما یطراح مانند یآمار یاستفاده از ابزارها
بهبود زوج شاخص  یمناسب برا یاتیعمل یراهكارها ،چندهدفه سازی ینهو به یتحساس یلتحل

 یشنهادیپ يوهایسنار یریگ ان داد با بهرهنش سازی یهشب يجارائه شد. نتا یستمس یعملكرد
در  یصددر 20طور همزمان کاهش و به یزمان دادرس یانگیندر م یدرصد 87کاهش  توان یم

آزمون فرض بر چند  یبا اجرا ،یندادگاه انتظار داشت. همچن ينمكرر به ا های همتوسط مراجع
 یشترب یلیتحل یاتبه جزئ حصول برای سازی یهمدل شب سنجیاعتبار ی،پاسخ مصنوع یرهایمتغ

 دنبال شد.
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مقدمه
. خدمات شوند یممحسوب  وکار کسبو  اقتصادی های یتفعال یرکن اصل یخدماتامور  امروزه
 ،شانردعملك ۀحوز یهستند که به لحاظ گستردگ یمهم یها بخش از المنفعه عامو  یعموم
در  يیباالسهم  تواند یها م آن دهایفراين بهبودو  دارند یاز آحاد طبقات اجتماع یمتنوع يانمشتر
جامعه  یو سالمت روان یاجتماع رفاه یها شاخصدر  شده ارائه یخدمات عموم یاثربخش يشافزا

 همفرا عمومی امور کیفیت و مردم مشكالت و مسائل حل برای را مناسب بستر وداشته باشد 
 و تدوين تعريف، به ملزم را یامروز های سیستم تحلیل یازهاین (8003) همكاران و بنكس .کند

. دانند می هافرايند سازی شبیه طريق از فرايندها اصالحی های اقدام  و بازنگری های روش اجرای
 هایندفراي ،متنوع مشتريان وجود دلیلبه خدماتی فرايندهای بهبود يا طراحی شدند متذکر ها آن

 که شود می دنبال خطا و آزمون طريق از بیشتر خدمات، بودنناملموس همچنین و پیچیده
 فراوانی تأکید مخاطرات اين بر نیز( 8002) کالرک و جانسون. دارد همراهبه را فراوانی مخاطرات
 های سیستم عملكرد تحلیل به علمی توجهیکم دلیلبه نیز نکشورما در متأسفانه. داشتند
 در آن ةريش که شود می مشاهده عمومی خدمات های بخش در ويژه به فراوانی مشكالت ،اتیخدم

 و محسوس عمومی نارضايتی در آن نتايج و است ناهمگون اداری بوروکراسی و کارها گردش
. کند می طلب را ها سیستم علمی تحلیل طريق از ها رويه اصالح لزوم که است ملموس

 جمله از. شود می محسوب عمومی خدمات ۀکنند ارائه مهم بسیار ایه سازمان از يكی دادگستری
 قضايی سیستم کلی طوربه و دادگستری قضات مديران، ،متصديان امروزه که مشكالتی و لئمسا

 شلوغی همچنین و شكايات و دعاوی به رسیدگی روند شدنطوالنی است، مواجه آن با کشورمان
 مجرمانه عمل ارتكاب و کیفر بین ةفاصل کیفری، امور در 1سیدادر ةاطال. ستدادسراها و ها دادگاه

 عواقب از را مجرمان هراس و برد می بین از را مجازات بازدارندگی اثر که دنک می زياد آنقدر را
 قضايی مراجع در ها پرونده ازدياد و جرائم افزايش وضعیتی چنین ةنتیج. دهد می کاهش اعمالشان

 (. 1927 ،مرادخانی) است انتظامی و
 با سازی بهینه يا بهبود منظوربه صنعتی هایفرايند تحلیل علمی های روش از استفاده

( 8011) همكاران و علی بن  نعمان. دارد طوالنی گذشتة ،سازی شبیه های روش از گیری بهره
 رد محققان دادند نشان و دادند انجام زمینه اين در گرفته انجام تحقیقات پیشینة بر جامعی مرور
 مرور در ها آن. اند کرده توجه کامپیوتری سازی شبیه به وسیعی طور به صنعتی مختلف های زمینه
 ابزار اين از گیری بهره زمینة در رسیدهچاپ به های مقاله شمار هرچند دادند نشان موضوع ادبیات

                                                           
 .دادگستری ضابطان نزد و محاکم در قضايی یها به پرونده یدگیرس يانجر معقولر غی شدن طوالنی. 1
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. ستا اندک خدمات بخش در اما ،است زياد صنعتی های سیستم تحلیل و تجزيه در تحلیلی قوی
 بودنوابسته و کارکردها ۀشیو در کافی تجربی اطالعات نداشتن را امر اين دلیل ترين مهم ها آن
 از برخی در شود می مشاهده. کردند عنوان مديران و خبرگان به مدتکوتاه های مشی خط

 و اطالعات گردش و منطق از دادرسی آئین ،کشورمان های دادگاه مانند خدماتی های سیستم
 های پرونده بر تكراری کار گردش گستردگی و شود می دنبال ثابت        تقريبا  اصول ةپاي بر عملیات
 تحقیق در .کند می ايجاد ی   کم  سازی مدل های روش از استفاده برای را مناسبی ةزمین ،جاری
 و کامپیوتری سازی شبیه ،سازی مدل دانش بر متكی قوی چارچوب شود می سعی ،حاضر
 مورد کیفیت حفظ با آن براساس تا يمدرآور اجرا ةمرحل به برگزيده یگاهداد در را سازی بهینه
 کیفریدر دادگاه  وریضر غیر های مراجعهو  یدادرس ةاطال کاهش برای مناسبی راهكار انتظار،
 .دشو ارائه

 یقاتتحق ةیشینبر پ یمرور اجمال ،شد. در ادامه یمتنظ یبخش اصل چهاردر  حاضر مقالة
 -گسسته کامپیوتری سازی یهبر شب مبتنی یقتحق یشناس روشسپس  ،دوش می بیان هگرفت انجام

 یوتریکامپ سازی یهشبمدل  یطراح یق،تحق یکاربرد ةمطالع ةمسئل توصیف. دوش می ارائه یشامدپ
به آزمايش یطراح یها روشاز  یریگ بهره ۀمدل، نحو داری یمعنموجود، آزمون اعتبار  یتوضع

 بهینه حوسط انتخاب در یارهچندمع گیری یمتصم و فرايندبهبود  یراب يوهايیسنار یطراح منظور
 يی،بخش نها درو  دوش می ارائهمقاله  یدر بخش بعد یتمطلوب يا 1یاقاشت ةدرج تابع کمک به

 .دوش می بیان تحقیق نتايج
 

 یقتحقةیشینپ

و  سازی یهشباز روش  دهد ینشان م گرفته انجام یها و پژوهش شده چاپ های مقاله بررسی
 توان یم نیز خدماتی و تولیدی غیر های یستمدر س ها يشآزما یآن با طراح یبترک ینهمچن
نشان  یا مقاله ی( ط8005) يزلی. گرشود یماشاره  آناز  يیها نمونه کرد که در ادامه به استفاده
 یها سازمان يندهایفرا ییرتغ يكردرو توانند یم یوتریکامپ سازی یهشبو  فرايند نگاشتابزار داد دو 
 يتانیابر یا منطقه یسپل یرویدر ن يندبهبود فرا ایدو ابزار بر ينا او از .را بهبود بخشد یدولت

 -گسسته سازی یهشب مدل يک ،(8018)و همكاران  يوتوکاروتن  ۀشد چاپ ة. در مقالکرداستفاده 
 هولم برگاخته شد. س Arenaافزار  نرمبا استفاده از  ونقل حمل سیستم سازی ینهبه یبرا 8یشامدپ

 يک ها یمارستانتخت در ب یصتخص یلو تحل يهتجز هدف با یا ( در مطالعه8019) و همكاران

                                                           
1. Desireability 

2. Discrete-Event Simulation 
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 و شیارائه کرد.  یمارستانب یها در بخش یماراز گردش ب یشامدپ -گسسته سازی یهشب مدل
 پشتیبانعوامل  ينمؤثرتر یمو تنظ يیشناسا هدف با يگرید مطالعة نیز (8019) همكاران

تا  داشتند مونتاژ کارخانه یتظرف يشقطعات خودرو پس از افزا یدتول ینتأم ۀیرزنج بر یرگذارتأث
 ،قطعات در شبكه يانجر ۀشدسازی یهمدل شب ،مقاله اين در .دهند افزايش ازارب درسهم خود را 

 چاپ به( 8011)و تنسل  یمکس نیز را يگرید ةمقال شد. یلساخته و تحل  Arenaافزار نرم اب
 سازی ینهبه برای یوتریپکام سازی یهبر روش شب مبتنی ةپاسخچند سازی ینهو در آن به داندنرس

 اين در. شدارائه  یرهها و غ ، کارگاهها ادارهمرکز نظارت بر زنگ هشدار منازل و  يکعملكرد 
 یبرا یشد و از طرح تاگوچ یساز مدل  SIMANیساز یهزبان شب اب نظر مورد سیستم مقاله،
در  گرفتهصورت یها پژوهش یبررس .شد استفاده  ینهبه یراهكارها يافتن و ها يشآزما یطراح

حاضر پژوهش  یشنهادیپ روش از جمله ياضیر یساز مدل گونه یچه دهد یمداخل کشور نشان 
و  سازی یهشب یریکارگ به زمینةدر  محدودی های مقاله و استگرفته نشده  کاربهها  دادگاه در

 ةبه مقال توان یم ها آن ةموجود است، از جمل یخدمات های یستمسدر انواع  ها يشآزما یطراح
 يايیاز پو یریگ بهرهپژوهش با  ين. ادکر( اشاره 1939) ینوقاب و آخوندزاده قدر یعال ۀشد چاپ
 يکمدل با استفاده از اطالعات  يانو نمودار جر دنک میدانش ارائه  يريتمد یبرا یمدل ،یستمس

 شد.  يابیو ارز یشنهادپ يجبهبود نتا یالزم برا های یاستس و شد سازی یهشب ،ونقل شرکت حمل
 یکاربر زمینةدر  شده چاپ های مقالهاز  يیها نمونهتنها  شده اشاره های مقاله هرچند

 یلیابزار تحل ينا دهند یم نشان اما ،ندا یخدمات های یستمس یلدر تحل یوتریکامپ سازی یهشب
در  یمحرک اصل ينداشته باشد و ا یخدمات های یستمسدر بهبود  یمناسب عملكرد تواند یمقدرت 
 حاضر بود.   یقتحق یاجرا
 

 پژوهشیشناسروش

 یها روشبراساس  یعموم یخدمات سیستم موجود وضعیت تحلیل بر مبتنی حاضر پژوهش بنیان
 یعملكرد یها شاخصبهبود  یراهكارها و است یمجاز یطدر مح یساز مدلبر  یمبتن ی   کم 
 لحاظ به تحقیق اين. کند می وجو جستو خطا  یمرسوم سع یها روشاستفاده از  بدون را یستمس

از  یشینهب ۀبر استفاد یپژوهش مبتن ۀشیو و دوش میمحسوب  یکاربرد یقاتتحق ۀزمر در عملیاتی
 بررسی ،یقتحق فرايند. در است یجار یاز آمار گردش کارها شده یگردآور یا نمونه اطالعات

امور مستند شد  فرايندنظام حاکم بر  وگرفت  صورت عینی های مشاهدهموجود براساس  توضعی
 Enterprise Dynamics یطدر مح یشامدپ -گسسته یوتریکامپ سازی یهشبآن از  یلتحل یو برا

(ED) یها روشاز  یریگ بهرهبا  -تحلیلی هرگونه از قبل -سازی یهمدل شب اعتبارشد و  استفاده 
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دنبال کرد.  یمجاز یطرا در مح ها یلتحلآن،  به اتكاتا بتوان با  شدندآزمون  یارفرض آم آزمون
 یعلم یها روشاز  یریگ بهرهبا  یوتریو اعتبار مدل کامپ یبسندگ زمینةدر  یناناطم يجادپس از ا
کمک  بهو  دش یدر گردش کارها طراح ییراعمال تغ یبرا يدیجد يوهایسنار ،يشآزما یطراح
 یدیکل یها شاخص یمختلف دو معادله سطح پاسخ برا سناريوهای با سازی یهشب یها داده

زده  ینتخم یونحداقل مربع انحرافات رگرس سازیینهاز روش کم یریگ بهرهبا  یستمعملكرد س
 .شود ارزيابی نظرمورد  ییراتتغ با دادگاه عملكرد يهپا ينشد تا بر ا

از  یشنهادیپ ییراتبل و بعد از اعمال تغق یستمعملكرد س ةمقايس منظوربه ،حاضر تحقیق در
 به دادگاه پرونده طرفدو مكرر های مراجعه تعداد و یزمان دادرس یانگینم یدو شاخص عملكرد
 1اشتیاق تابع به موسوم مطلوبیت تابع شاخص، دو اين همزمان سازیینهکم یاستفاده شد و برا

 . استخراج شد ینهبه راهكار و  ساخته
 سازی ینهبه و یساز مدل از یریگ بر بهره یاساس روش حاضر مبتن گفت نتوا یم ،بنابراين

است.  يدهدر دادگاه برگز یفریک یدادرس يندفرا یوتریکامپ سازی یهشب يجبر نتا یمتك یآمار
(. 1376 ،شانون) دهد یمرا نشان  یستمس يک یشامدپ -گسسته سازی یهشب کلیمراحل  1 شكل
بر  یشناخت متك ين. ااست ییستمنخست شناخت و درک س گام شود، یممشاهده  طورکه همان

گام  در .استدر آن  ها يتموجود يانو جر یستمس عملكرد یمرور منطق يا ینیع یها مشاهده
. در باشد یستمعملكرد س یساختار منطق ۀکنند یفتوص که شود یم مستند کار گردش الگوی ،دوم
 رایجا با برازش الگوهای تخمین و یستمساز  ها داده واطالعات  یآور جمع فرايند ،سومگام 
که برگردان  یوتریکامپ سازی یهشبمدل  یطراح .شود یم دنبال 8برازش یكويین یها آزمون
چهارم در نظر گرفته شد.  گام عنوان به ،است افزار نرم یطدر مح یستمعملكرد س یمنطق ساختار

 مجازی یستمس عملكردت از صح یناناطم ی، برایوتریکامپ مدل 9یاعتبارسنجسپس آزمون 
 یدهموجود سنج یتدر وضع یستمس یعملكرد یها شاخصو در صورت احراز اعتبار،  شود یماجرا 
به  و شود می یینتع ییراتاعمال تغ یبرا يدجد يوهایسنار ،ها يشآزما یطراح یبا اجرا و دوش می

 يج،و نتا سازی یهشب یماتتنظ يربا اتكا بر مقاد .گیرد یم  انجام دوباره سازی یهشب ها آناستناد 
 یهمتراز ،خطوط یلو با تحل شود یمبرآورد  یونپاسخ به کمک روش رگرس سطوح های معادله
 عنوانبه ،دهند یم پوشش تریمناسب سطح در را مطلوبیت ادغامی تابع که یييوهاسنار
 .دونش می یمعرف یستمبهبود عملكرد س یبرتر برا های ينهگز

                                                           
1. Desireability Function 

2. Goodness of fit 

3. Validation 
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یشامدپ-گسستهیوتریکامپسازییهشببریمبتنیقحقتیشناسروش.1شکل



یستمعملکردسیساختارمنطقیومعرفیقتحقةمسئلتشریح
 کهاست  یکشور از جمله موارد یها دادگاهدر  یفریک یها پرونده یو دادرس یلتشك فرايند
 یومعم یخدمات های یستمس يیکارا یها شاخصبهبود  منظوربه ها آن یقدق یلتحل و تجزيه

به  اتكا يا یتجرب صورتبه اغلب ها یستمسنوع  ينبهبود ا فرايندضرورت دارد. از آنجاکه  یاربس
گرفته شد با استفاده از  یمتصم ،شود یمدنبال  وکالقضات و  ويژه بهفن  اهالی های تجربه
 بديا  کاهش یفریک یها پرونده یتا زمان بررس دشومطالعه  ینظام دادرس ةنمون ،یعلم یها روش

در استان سمنان کاسته  ايوانكی بخش عمومی دادگاه بهپرونده  دوطرف ةو از تكرار دفعات مراجع
در بخش قبل  يادشده یاتعمل یاز توال یریگ بهرهبا  یشنهادیپ یقروش تحق ،رو اينشود. از 
 نياتا جر شدند گرفتهدر نظر  يیقضا یها پرونده ،ها يتموجود یستمس ينا یل. در تحلشداستفاده 
 .دشو يابیارز ها آنگردش 

 سازی آماریمدل

 سازی کامپیوتریطراحی مدل شبیه

 طراحی سناريو

 اعتبار مدل؟

 برآورد سطوح پاسخ

 تانتخاب سناريوهای برتر به کمک تابع مطلوبی

 شناخت وضعیت موجود

 منطقی عملكرد سیستمساختار طرحی مدل 

 آوری دادهجمع

 بله

 خیر
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 در آن موضوع که شدهآوری جمع های گزارش و اسناد مجموع از عبارتست قضايی ۀپروند
است.  يیمراجع قضا یتبه آن در صالح یدگیو رس اشدب یو حقوق یفریک یدعاو زمینة
و  یمتنظ یه،مستلزم ته یحقوق یها و پرونده ندا کیفری نوع از ها کالنتری در متشكله های پرونده
 (. 1926 بارانی،است ) يیدر مراجع قضا یقانون يفاتتشر بادادخواست  يمتقد

است که  یبترت يندر دادگاه به ا یفریک یها پرونده یدادرس يندپرونده و فرا تشكیل ۀنحو
و براساس دستور  دهند یدادگاه م تحويل هشد یمتنظ شكوائیةخود را در قالب  تقاضای مراجعان

. دشو یم یلمرکز تكم در آن یمراحل درها  آن ۀپروند و دننک میمحل مراجعه  یبه کالنتر یقاض
اخذ  ی،محل یقاتتحق دادن اخذ اظهارات گواه، انجام ی،اخذ اظهارات شاک :اند از عبارت مراحل

 ،یمرجع انتظامتوسط  یدستورات قاض دادن ها. پس از انجام استعالم دادن و انجاماظهارات متهم 
 یاز ط . پسشود یمحكم به دادگاه ارسال  و صدور یدگیثبت، رس ،يلدال یررسب برای پرونده
 اقدام یکالنتر يقمتهم از طر و جلبباشد، دادگاه به احضار  یکاف يلدالاگر  ،شده یانبمراحل 

ممكن است  باال يندهایفرا گاهی. دارد یبه دادگاه نواقص شده ارسال یها اغلب پرونده اما ،دکن می
مربوطه  یناز قوان یانتظام نامأمور آگاهینا دلیلها به اغلب پرونده ،عالوه هب. شودرار تك بارينچند
. ندا دلیل بی و سكون رکود دچار ها یکالنتر در ،ها به آن یکاف يینظارت قضا امكان نداشتن يا

 در را یفریک یها پروندهگردش کار بر  الگوی 8 شكل. شود می منجر دادرسی اطالةبه  روام اين
 .کشد می يربه تصو دادگاه در ها پرونده دادرسی فرايند
 

یوتریکامپسازییهشبمدلطراحی

ED یافزار نرم ةبست یا حرفه ةنسخ از منطقی مدل برگردان منظوربه ،پژوهش اين رد
TM 

 سازی یهشب ةینقدرتمند در زم یافزار که نرم شد استفاده Incontrolازمحصوالت شرکت 
 سازی یهمدل شب یدمانچ ،منظور اين برای. رود یشمار مبه یشامدپ -گسسته فرايندهای

کار بر  فرايند یاتجزئ ةمطالع با و دش یطراح یفریک یها منطبق بر گردش کار پرونده یوتریکامپ
و با  شد در مراحل مختلف گردش کار استخراج یاتورود و عمل ینزمان ب ی،تصادف ۀپروند صد

 درصد 36 ینانها در سطح اطم احتمال مناسب آن یتوابع چگال ،برازش یكويیاستفاده از آزمون ن
 .دشبرآورد 
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 نیاز به اظهارات گواه اخذ اظهارات شاکی دستور اولیه ورود شكوائیه

  درصد دارد15

  درصد ندارد61

 اخذ اظهارات گواه

 نیاز به تحقیقات 

 انجام دادن تحقیقات

  درصد ندارد55  درصد دارد91
 نیاز به اظهارات متهم

  درصد دارد78

 اخذ اظهارات متهم

 درصد 82
 نیاز به استعالم  ندارد

  درصد دارد59

  درصد ندارد87

 انجام دادن استعالم ها

کامل بودن 
 استعالم ها

نیاز به تكرار 
 فعالیت ها

در د50

کامل

 نیست

 1حلقة 

  درصد دارد16

 8حلقة 

 رکود در مسیر

 درصد 26
 ندارد

 نیاز به احضار شاکی  رکود در مسیر
  درصد دارد80

 احضار شاکی

  درصد ندارد20
 نیاز به احضار مجدد

  درصد دارد90

  رکود در مسیر

 9حلقة 

 نیاز به جلب متهم  درصد ندارد70
  درصد دارد17

 نیاز به جلب مجدد احضار و جلب متهم

  درصد ندارد69

  درصد دارد10
  رکود در مسیر

 1حلقة 

  درصد ندارد50

 صدور حكم رسیدگی ثبت پرونده دستور ثبت پرونده اخذ اظهارات متهم

 یوانکیدادگاهایدادرسینددرفرایفریکیهاپروندهگردشکاربرالگوی.2شکل
 

مستقل مدل  ریمتغ اي نديکنترل فرا  قابل یرهایمتغ -1 سطح عنوانبه شده گردآوری اطالعات
 درصد 80 نظرگرفتنبا در ،ینهمچن .شد خالصه 1ستون سوم جدول  درو  يی، شناسایونیرسرگ

  .آمد دستبه (+1)سطح بهبود در آن  درصد 90و  0سطح سطح،  ينبهبود در ا
 :است زير شرحبه 1 جدول در شدهمعین های  توزيع پارامتر

Normal (μ,δ), Lognormal (μ ,δ),Weibull (Shape, Scale), Exponential (μ), Uniform 

(a ,b)    

 .اند شده مشخص ساعت برحسب پارامترها اين

 اين در شده یینتع اهداف بهتوجه  با ومشخص  نديموجود فرا تیوضع ۀشدیساز هیمدل شب یاجرا با
 درنظر پاسخ یرهایمتغ يا يندفرا یعملكرد یها شاخص عنوانبه 8جدول  در ذکرشده یها ، عاملپروژه
 روز و 25 یزمان دادرس میانگین یعملكرد شاخص دهد یمدل نشان م یاجرا یها داده .شد گرفته
 نتايج .است سالبار در  8000به دادگاه  افراد یها مراجعهتعداد  متوسط یشاخص عملكرد نیهمچن

مجدد  های مراجعهمتوسط تعداد  يادبودنو ز یفریک یزمان دادرس نگینامی بودنیطوالن نگرنشا ذکرشده
 : استهدف پژوهش  یحاو کهشود  می مطرح يرز یپرسش اصل دو و استبه دادگاه  افراد
کدام عامل بر  سهمو  اند کدام یفریک یدادرس يندبر فرا یرگذارتأث یو عوامل اصل ها گلوگاه .1

 است؟  یشترب یفریک یزمان دادرس

  د؟کربه دادگاه را کم  رادفا مجدد های مراجعهرا کوتاه و تعداد  یفریک یدادرس يندفرا توان یم چگونه .8
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سازییهشبمدلیاعتبارسنجآزمون

 يانجر یمنطق یفمدل در توص يیروانخست  ،شدهسازی یهمدل شب اعتبارسنجش  برای
 متخصصان .حاصل شود ینانتا از صحت عملكرد اطم شد یلتحل یوتریدر مدل کامپ ها يتموجود

 یها و نقص ها اشكال و کردند مشاهده بارچندين را سازی یهشب های یخروجمشغول در دادگاه، 
.شد آزمايشو  تنظیم زير ةیفرض آزمون ،همچنین. کردند يیدتأ نهايتو در برطرف راآن 

𝐻0: مدل يجموجود با نتا يطدر شراها  صدور حكم پرونده یبرا شده صرفزمان  نیانگیم 
 .است برابر سازی یهشب

𝐻1برابر سازی یهشب مدل يجها با نتا كم پروندهصدور ح یبرا شده صرفزمان  نیانگی: م 
 .نیست

 یطمح در 𝑡 یا نمونه يکجامعه با مقدار مشخص با استفاده از روش  یانگینم ةمقايس آزمون
ها در  صدور حكم پرونده یبرا شدهصرفن زما میانگین داد نشان نتايج. گرفتانجام  Minitab افزار نرم

 مقدار یدارا یوتریکامپ یساز هیدر مدل شب تكرار یس جينتا نیانگیم و( روز 31/29) موجود شرايط
 مدل نيبنابرا ست؛ین یوتریکامپ یساز هیبر رد اعتبار مدل شب یلیو دل بود =595/0p-value احتمال
 استفاده کرد.  یشنهادیپ يوهایاعمال سنار يجنتا یلتحل یبرا توان یو از آن م شود یم یمعتبر تلق



هاآنبرشدهدادهاحتمالبرازشیوتوابعچگالیندیفرایرهایسطوحمتغ.1جدول

+(1)سطح(0)سطح(-1)سطحمتغیر 

 تیفعال ۀواردشوند یها پرونده ددرص 
 متهم اظهارات

78 66 10 

𝑥1 احضار  تیفعال ۀشوندوارد یها پرونده درصد
 یشاک

80 16 2 

 6 10 16 8 حلقة به هشوندوارد یها پرونده درصد 
 2 16 90 9 ةحلقه ب واردشونده یها هپروند درصد 
 18 86 10 1 ةحلقواردشونده به  یها پرونده درصد 
 Lognormal (20/7, 14) Lognormal (16/5, 11) Lognormal (14/5, 9/7) اولیه شاکی اظهارات اخذ 

 Lognormal (30, 3) ثانويه شاکی اظهارات اخذ 

Normal (168/7, 51/7) 

Lognormal (24, 2/4) 

Normal (135, 41) 

Lognormal (20/3, 2) 

Normal (118, 36) 

 Normal (173, 77/7) گواه اظهارات اخذ 

Exponential (18) 

Normal (138/5, 62/2) 

Exponential (14/4) 
Normal (121, 54/4) 

Exponential (12/6) 
𝑥2 متهم اظهارات اخذ Normal (153, 62/4) 

Lognormal (26, 17/5) 

Normal (122/4, 49/8) 

Lognormal (20/6, 14) 
Normal (107, 43/7) 

Lognormal (18, 12/3) 

 Lognormal (30, 19/5) Lognormal (24, 15/6) Lognormal (21, 13/7) شاکی احضار 

 Lognormal (294,80) متهم جلب و احضار 

Exponential (42) 

Lognormal (235,64) 

Exponential (33/6) 
Lognormal (211/5,56) 

Exponential (29/4) 

 Weibull (1/9, 52) رسیدگی 

Weibull (2/2,400/6) 

Weibull (1/9, 41/6) 

Weibull (2/2, 320/5) 
Weibull (1/9, 36/4) 

Weibull (2/2, 280/4) 
𝑥3 رکود Uniform (24, 56) 

Uniform (8, 16) 

Lognormal (482,198) 

Uniform (12, 28) 

Uniform (4, 8) 

Lognormal (241, 99) 

- 
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(پاسخمتغیرهای)یستمسیعملکردیهاشاخص.2جدول

مربوطهکدمتغیرردیف

 𝑦1 ها پرونده یدادرس زمان مدت میانگین 1
 𝑦2 دادگاه به افراد مكرر های مراجعهتعداد  متوسط 8



هایشآزماطراحیکمکبهتغییراتسناریوهاییحاطر

 یبرا يشانتخاب طرح آزما ،ها يشآزما یبه روش طراح سازی ینهبه یها در پروژه يگرمهم د امگ
 آن سازی ینهو به یونیرگرس مدل ساخت و شده یینتع یها عامل متقابلآثار و  اصلی آثار یبررس
 برازش دوم درجة يا اول ةدرج یونیرگرس دو مدلاز  يكی ،یعامل يشآزما يک دادن انجام در. است

در  بنابراين ؛دکن را برازشمدل مناسب  که سازد یم میسررا  یانتخاب طرح ،آزمون انحنا .شود یم
و  یاز نقاط عامل يکمشاهده در هر يک، با 89عاملی طرح يک شامل هايی يشآزما پژوهش ينا

 میانگین پاسخ متغیر و شد اجرا شدهسازی یهشبمدل  در و یطراح یمشاهده در نقاط مرکز شش
موجود  یها فرمولروابط و  براساس گرفتهصورت های همحاسبشد.  یریگ اندازه يکهر یابر انزم

PurequadraticSS/دهد یم( نشان 8001) یدر کتاب مونتگومر  432 387، /EMS  36 35، 

F /0 11 ) و ،89 . , , ) /F 0 025 1 5 10 )واضح است که .است 01 . , , )F F0 0 025 1 سطح  یبه ازا و 5

α از داری یمعن /0  ها شيآزما یطراح یبرا بنابراين ؛شود یم تأيید انحنا وجود فرضپس  ،025
را برازش کند. روش سطح  دوم ةدرج یونیمدل رگرس بتواند کهکرد  انتخابمناسب  یروش يدبا

 ؛که در پژوهش حاضر استفاده شد ستها روش يناز ا يكی (CCD) یو طرح مرکب مرکز 1پاسخ
 يش،آزما شانزدهکه یطوربه شد. یطراح يشآزما چهل ،Minitab افزار با استفاده از نرم بنابراين

 دوازده يندی،فرا یراز سه متغ -1+ و 1دو سطح  ی، برا89عاملیوط به دو تكرار طرح کامل مرب
 های يشمربوط به دو تكرار آزما آزمايش دوازدهو  یمرکز های يشمربوط به دو تكرار آزما آزمايش
 برای .کند یم يفتعر یستمس سازی ینهبه یبرا را يوهايیسنار ها يشآزما ينا درواقع،است.  یمحور
ر ه که سطحی در متغیر هر برای الزم نظیماتت يوها،سنار در قالب شده یمنظت های يشآزما اجرای
و  روزههشتاد آزمايشی ۀدوربا درنظرگفتن  مدل .انجام گرفت سازی یهشبکرد در مدل  یینتع آزمايش

 های لیتحل های يافته .استآمده  9 در جدول ها داده .اجرا شد سناريوهر  یبرا ساله يک دورۀ سی
 .آيد میادامه  درپاسخ  یرهایمتغبر  ها عاملعنوان اثر  با ،گرفتهصورت یآمار



 

                                                           
1. Response Surface Method (RSM) 
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مربوطههاییشآزمایاجرایپاسخبهازایرهایمتغیرومقادشدهیطراحسناریوهای.3جدول

هادر د آزمایش  رکود هافعالیت 

میانگین

زمان

 دادرسی

متوسط

تعداد

هایمراجعه

 مجدد

هافعالیت در دها آزمایش  رکود 

میانگین

زمان

دادرسی

متوسط

تعداد

هایمراجعه

مجدد

1 1 1 1 62/05 315 81 0 0 0 71/67 1041/7 

8 -1 -1 -1 85/21 1987 88 0 0 0 74/97 1067 

9 0 0 0 73/51 1059 89 -1 1 1 75/29 1198 

1 0 0 0 72/62 1068 81 1 1 -1 65/87 325/2 

6 -1 -1 1 83/86 1234 86 1 -1 -1 72/58 765 

5 0 0 0 76/74 1048 85 0 0 1 65/65 765 

7 0 -1 0 84/87 1189 87 1 0 0 67/86 422 

2 0 1 0 69/84 999 82 0 0 1 68/4 699 

3 0 1 0 70/39 897 83 0 0 0 76/13 1052/6 

10 0 0 0 75/63 1084/5 90 0 0 0 71/95 1077/5 

11 0 0 0 75/94 1071/4 91 1 1 -1 68/68 454 

18 0 0 -1 77/12 1089 98 -1 1 -1 73/67 1618/8 
19 0 0 0 77/17 1071/7 99 -1 1 1 74/83 1005 
11 0 -1 0 83/15 1200 91 1 1 1 64/53 318 
16 -1 1 -1 76/94 1765 96 -1 0 0 79/26 1597 
15 -1 -1 1 86/75 1298 95 0 0 -1 76/39 1051 
17 -1 -1 -1 85/72 1998 97 1 0 0 69/5 399 
12 1 -1 1 76/87 323/4 92 0 0 0 74/33 1056/2 
13 -1 0 0 77/4 1595 93 1 -1 -1 77/63 895 
80 0 0 0 73/59 1084/8 10 1 -1 1 72/06 319/2 



کیفریهایپروندهدادرسیزمانمدتیانگینهابرماثرعاملتحلیل

 و ها شكل در) است آمده 1در جدول  یفریک یها ندهپرو یدادرس زمان مدت یانگینم يانسوار نالیزآ
 درصدعامل  یاصل آثار دهد یجدول نشان م ين(. اآيد میکوتاه  صورتبه عوامل عنوان ها جدول
و  ها تیدر فعال شدهصرف زمانو عامل  شده مشخص یها تیفعالو  ها حلقهواردشونده به  یها پرونده
دوم عامل  ةاثر عبارت درج ،نیهستند. همچن دار یمعن رکود صورتشده به عامل زمان تلف نیهمچن

 ۀشدبرازش های مدل صحت ارزيابی منظوراست. به دار یمعن زین ها تیفعالدر  شدهزمان صرف

Rیینتع يبضر یها آماره  .شدند یبررس کنندهینیب شیپ یینتع بيو ضر شده ليتعد یینتع يبضر ،2
 دهند یمنشان  کهدرصد است  99/75 و 82/21، 31/27 بیترتبه ادشدهي بيضرا ريمقاد انگریب ،جينتا

 ديجد یها داده ینیب شیدر پ یمناسب يیتوانا و دارد راتییتغ از را درصد 21حدود  فیتوص تیمدل قابل
مدل کاسته یابر انسيوار زی. آنالستندین دار یمعن متقابل آثار ،دهد یم نشان 1 جدول طورکه. همانددار

adjR مدل از متقابل آثار با حذف دهد یکه نشان م گرفته است انجام شده  و 2
pre   dR  .است شده بهتر 2

P با آن داری یبرازش شده است که معن یونیمدل رگرس 1 ةرابط Value 0شود یم ديیتأ . 
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(1) / /   /   /     /    y x x x x x     2 2
1 1 2 3 2 374 27 5 07 5 33 1 48 3 18 2 

کیفریهایپروندهدادرسیزمانمدتیانگینمیانسوارآنالیز.4جدول

 تغییراتمنبع
مجموع

 مربعات
 آزادیدرجة

میانگین

 مربعات
𝐹0 مقدارP 

      

 0 /000 71/39 026/619 1 02/619 درصدها

 0 /000 29/109 826/652 1 82/652 ها فعالیت زمان

 002/0 35/7 678/19 1 67/19 رکود

 701/0 16/0 209/0 1 2/0 درصدها * درصدها

 009/0 19/10 163/66 1 15/66 ها یتزمان فعال * ها یتفعال زمان

 061/0 01/1 396/81 1 31/81 ودرک * رکود

 757/0 03/0 13/0 1 13/0 ها یتفعال * درصدها

 971/0 21/0 168/1 1 16/1 رکود * درصدها

 153/0 61/0 311/8 1 31/8 رکود * فعالیت

   179/6 90 8/151 خطا

    39 7/1357 کل



مدلکفایتارزیابی

 را کیفری های پرونده دادرسی زمانمدت انگینمیمدل  یبرا ها مانده یباقنرمال  احتمال 1نمودار 
در مدل  ها مانده یباق، نمودار احتمال شود یم دهيشكل د نيدر ا کهطورهمان. کشد یم تصويربه

 گرنشان که استراست  یخط به شبیه کیفری های پرونده دادرسی زمانمدت میانگین یونیرگرس
 یچه ها مانده یباق کهمشخص است  وضوحبه ،8 نمودارست. در ها مانده باقی توزيع بودننرمال

 يانسوار عنیي ؛یستها مشهود ن در آن یو روند مشخص ارندند ای عادی یرغ يا ويژهساختار 
و مفروضات  یحمدل صح ين؛ بنابرايابد یکاهش نم يا يشها، افزا آن يشبا افزا ها مشاهده يرمقاد

.(8001 ی،برقرار است )مونتگومر
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 شدهبینییشپیربرحسبمقادهاماندهباقی.2نمودارهاماندهیباقنرمالاحتمال.1ارنمود      
 

 یطيدر شرا یزمان دادرس نیانگیبر م را ها تیفعالدو عامل درصدها و  ریتأثالف -9 نمودار
. واضح است با دوش هداشت نگه ثابت( صفر)سطح  مرکزی نقطةدر  رکودعامل  که دهد می نشان

و با  شود می يجادکاهش ا یمقدار ،یزمان دادرس یانگین+ در م1به  -1از  ها فعالیتسطح  ییرتغ
 شايان يشکاهش زمان افزا ين+ ا1سطح درصدها به  ییرتغ و ها فعالیت ی+ برا1سطح  داشتن نگه
 یانگیندها، کاهش مو کاهش درص ها فعالیتبا کاهش زمان  ،ديگر عبارتبه؛ کند می یداپ یتوجه
 زمان میانگین 1متغیر همتراز خطوط نمودار. است یرترچشمگ یفریک های پرونده دادرسی زمان
 ةنقط در رکود عامل کهیهنگام دهد مینشان  الف -1نمودار در  یفریک های پرونده یدادرس
عامل  +1و سطح  ها فعالیت+ عامل 1سطح  ، در)سطح صفر( ثابت نگه داشته شده باشد یمرکز

 اين. کند یم یداکاهش پ روزهفتاد  به        تقريبا روز  26از  دادرسی زمان میانگین مقدار درصدها،
پاسخ  متغیرهدف مورد نظر در  یابیدست یمستقل را برا یرهایمتغ یمقدار عدد روشنیبه نمودار

 در را یزمان دادرس یانگینم بر ها فعالیتعامل رکود و  دو یرتأث ب -9 نمودار. کند می یانب
. دوش داشته نگه ثابت( صفر)سطح  مرکزی نقطةعامل درصدها در  که دهد می نشان يطیشرا

در +، 1در سطح  ها فعالیت+ عامل رکود، با قرارگرفتن عامل 1و  -1 دو سطحدر هر  است واضح
 خطوط . نموداريابد یم یتوجه  شايانکاهش  یزمان دادرس یانگینآن، م -1سطح با  يسهمقا
)سطح صفر( ثابت نگه  یمرکز ةنقط در درصدها عامل کهیهنگام دهد مینشان  (ب -1تراز )هم

شود، مقدار  تر يکنزد+ 1به سطح  ها فعالیت+ و عامل 1هرچه عامل رکود به سطح  د،وداشته ش
 هادو عامل رکود و درصد یرتأث ج -9. نمودار رسد میروز  هفتاد از کمتر به یزمان دادرس یانگینم

)سطح  مرکزی نقطةدر  ها فعالیتعامل  که دهد می نشان يطیشرا در را یزمان دادرس یانگینبر م
در  ها یتفعال که یدرحال+، 1به  -1سطح رکود از  ییرتغ بااست  . واضحدوش داشته نگه ثابت( صفر
 يجادا یکم ییرتغ یزمان دادرس یانگیندر م د،و)سطح صفر( ثابت نگه داشته ش یمرکز ةنقط
در +، 1+ عامل رکود، با قرارگرفتن عامل درصدها در سطح 1و  -1 دو سطح هر در و شود یم

                                                           
1. Contour Plot 
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 ج -1 نمودار .است توجه  شايان یاربس یزمان دادرس یانگینآن، کاهش م -1سطح با  يسهمقا
 د،و)سطح صفر( ثابت نگه داشته ش یمرکز ةدر نقط ها فعالیتعامل  کهیهنگام دهد مینشان 

زمان  میانگینکاهش  موجب درصدها،+ عامل 1و سطح  + عامل رکود1حرکت به سمت سطح 
 .شود میآن  از روز هفتادتا  ها پرونده یدادرس

 

 
دادرسیزمانمیانگینپاسخسطح.3نمودار




همترازخطوط.4نمودار
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دادگاهبهافرادمکررهایمراجعههابرتعدادعاملاثر

 نشان جدول اين. آيد می 6به دادگاه در جدول افراد  مكرر های مراجعهتعداد  يانسوار آنالیز
دوم  ةو رکود و جمالت درج ها تیدر فعال شدهصرف زمانو  درصدهاسه عامل  یاصل آثار دهد می

دو  نیب متقابل آثار ،نیهمچنهستند.  دار یو رکود معن ها تیدر فعال شدهصرف زمان یها عامل
 زیو رکود ن ها تیدر فعال شدهزمان صرفدو عامل  نیمتقابل ب آثارو  رکود وعامل درصدها 

  .نددار یمعن

R یدارا مدل نيا /2 98  مدل باکل،  راتییتغ درصد 87/32 دهد یمکه نشان  بود 27%

predR ،نیهمچن. شود یمداده  حیتوض 2  ینیب شیپ بيضر یمدل دارا دهد یم نشان 96%

 یبرا یونیمدل رگرس 8 ةشد. رابط ديیو تأ دهیمدل مانند قبل سنج تي. کفااست يیباال و متناسب
P  با آن یدار یکه معن است ریمتغ نيا Value 0شودیم ديیتأ.

(8) 
/   /   /  

/ /     /  

y x x x

x x x x x x

    

  

2 1 2 3
2 2
2 3 1 3 2 3

1044 32 538 115 68 223 67
58 25 111 91 88 71 46

 

دادگاهبهافرادمکررهایمراجعهمتوسطتعدادیانسوارآنالیزنتایج.5جدول

مجموع تغییراتمنبع

 مربعات

میانگین آزادیدرجة

 مربعات

𝐹0 مقدارP 

 000/0 17/1918 6722220 1 6722220 درصدها

 000/0 07/58 857597 1 857597 ها فعالیت زمان

 000/0 01/898 1000656 1 1000656 رکود

 790/0 18/0 688 1 688 درصدها * درصدها

 015/0 99/1 12556 1 12556 ها یتزمان فعال * ها یتفعال زمان

 000/0 00/15 52325 1 52325 رکود * رکود

 221/0 08/0 33 1 33 ها یتفعال * درصدها

 000/0 99/91 196039 1 196039 رکود * درصدها

 000/0 36/12 21710 1 21710 رکود * فعالیت

   1918 90 183951 خطا

    39 7491658 کل

عوامل بر متوسط تعداد  ریتأث لیتحل یخطوط همتراز برا نیهمچن و پاسخ سطح ینمودارها
ها  با استفاده از آن .شود ینظرم  از آوردن آن صرف که رسم شد دادگاه به افراد مكرر های مراجعه

در  ها، یت+، نسبت به عامل فعال1به سطح  -1سطح عامل درصدها از سطح  ییرتغ مشخص شد
+ 1حرکت به سمت سطح  کهطوریبه. کند می ايجاد زيادتری تغییر مجدد های مراجعه تعداد
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 ،عالوه ه. برساند می سال در آن از کمتر حتی و بارششصدرا به  مجدد های مراجعهتعداد  درصدها
 کمتر حتی و سال در بارپانصدرا به  مجدد های مراجعه+ دو عامل تعداد 1به سمت سطح  حرکت

 .رسانند می آن از



کیفریهایپروندهیدادرسیندفراةبهیننقاطتعیین

به یساز نهیهب. است نديفرا یرهایمتغ یساز نهیبه ،پاسخ سطح روش یاصل یکاربردهااز  یكي
 افتني ،قیتحق نيدر ا .نندک افتيرا در ازیامت نيشتریب ها پاسخکه مجموع  ردیگ یمصورت  یا گونه

 کهیزمان ۀباز اختصاص ،شده مشخص یها تیفعال و اه حلقهواردشونده به  یها پروندهدرصد 
 ریرکود در مس تصوربه کهیزمان یمجاز برا یزمان ۀباز نییتع و دشو ها تیفعال دادن انجام صرف
 ،ها پرونده یزمان دادرس نیانگیم کهیا گونهبه استمد نظر  شود، یمتلف  ها پرونده یدادرس

. شوند نهیبه یعبارتبه اي بداي  کاهشامكان  حد تاو مكرر افراد  مجدد یها مراجعهمتوسط تعداد 
 و ها و درصد ها تیفعال یبرا شدهزمان صرف ریدو متغ یرا برا یدادرس نديفرا ةنیبه ةدامن 9 شكل

 . شودنگه داشته  ثابت صفر سطح در رکود ریمتغ که دهد یم نشان یطيشرا در
 

 
یفریکیهاپروندهیدادرسندیفرانةیبهدامنة.3شکل

 
از  ریمتغ کيکه حداقل  کند یممشخص  رهایمتغ یرا برا یا محدوده یقسمت رنگ ،شكل نيا در
قرار دارند  نهیبه ةدامندر  رهایمتغ ةهماست که  یا محدوده دیفو قسمت س شود یمخارج  نهیبه ةدامن
 سطح زو ا ها تیفعالعامل  ی+ برا1به سمت  -6/0است که از سطح  واضحهستند.  یشدن یعبارتبه اي
 مد پاسخ متغیرهای شدنکمینه تحقیق، اين در .است نهیبه ةدامن درصدها عامل یبرا+ 1 سمت به 0

 رهایاز متغ کيروش سطح پاسخ قراردادن هر یشنهادیپ حل راه بهترين یشرايط چنین در. است نظر

در دها
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 متوسط یو برا 8/59 زمان یانگینم ریمتغ یبرا شده ینیب شیپاسخ پ ،بیترت نيا به. است+ 1سطح  در
 یتمطلوب یزانم درجه، نيا .شود می کيبرابر  اقیاشت ةبا درج 6/109مجدد  های مراجعهتعداد 
 .اند بااليی بسیارمناسب و  يرکه مقاد کند یم یینرا تع هشد بینی یشپ یها پاسخ

 

گیرییجهونتبحث
 بیانگر يج. نتارا مد نظر قرار داد یفریک یدادگاه در رسانی خدمت یاتیعمل توان توسعةحاضر  تحقیق
 یستمی،س یلاز دانش تحل يافته سازمان یریگ بر بهره یمبتن یشنهادیپ یشناس که روش استآن 
 چندهدفه همزمان سازی ینهسطوح پاسخ و به یطراح ها، يشآزما یطراح یوتری،کامپ سازی یهشب

 یخدمات عموم ۀحوزدر  یاتیعمل هایفرايند عنوانبه دادگاه کیفری دادرسی فرايند بهبود سبب
( درصد 87) روز 8/59روز به  25از  یزمان دادرس یانگینم ه،ینبه يرمقاد اساسرب رازي ،شود یم

 20) بار در سال 109بار در سال به  8000افراد از  مكرر یها مراجعهمتوسط تعداد  و يابد می کاهش
 يیقضا دستگاه در هرچند که استآن  بیانگر مثال طور بهدستاوردها  اين. ابدي یم کاهش (درصد
 ودانش  نبودناما  ،کاهد یم دادرسی اطالةاز  یامور به مراجع انتظام ارجاع شود یتصور م موجود
به  ها آنو ورود  ها پرونده و رکود ها یتفعالزمان  شدنیسبب طوالن ها یکالنتر ناأمورم مهارت
براساس  براينابن ؛شود یم یفریک دادرسی اطالة موجبعوامل  اين .دشو یمتكرار  یها حلقه
 یبا انتقال اخذ اظهارات شاک توان یها م آن یشنهادیمربوطه و راه حل پ ۀحوزکارشناسان  هاینظر

 یرهای، متغیقدق يزیر برنامهو  یبند زمانبا  و امر به قضات ينبه دادسراها و سپردن ا و گواه
 نتايج .دکر يجادا يند+ رساند و بهبود مورد نظر را در فرا1به سطح  یقتحق در را شده نظرگرفتهدر

 در ياضیر سازی ینهو به یساز جمله مدل از يريتیمد ی   کم  یها روش هرچندآن است که  بیانگر
در  روابط یچیدگیو پ عملیاتی مشكالت به توجه باو  داشته است یشتریب رواج لیدیتو های ینهزم

 و ها آن یریکارگ به اما ود،ش می استفادهکمتر  یعموم خدمات حوزۀ ويژه به وخدمات  يريتمد ۀحوز
 سببخدمات،  یفیتک ةچندگان و مستقیم یها شاخص یارتقا راستایدر  یقتحق ينروش ا ةتوسع
مدل  طراحی. دشو یم ها یستمس گونه ينا يندهایفرادر انواع  یریبه بهبود چشمگ یابیدست
 که سیستم از برگرفته تجربیبر اطالعات  مبتنی وامور  يانمعتبر مناسب از جر ۀشدسازی یهشب

 یاشدنمه ینو همچن کند یم یقدق سازیمورد مطالعه، مشابه ۀرا در حوز یواقع یایدن یرفتارها
به  یازو کارشناسان بدون ن يرانمد یشنهادیپ يوهایاعمال سنار يجنتا یلو تحل یسبرر امكان

 در را ياضیر یها روشاز  یریگ و بهره مطالعه مورد یخدمات یستمدر س یاتتوقف عمل گونه یچه
 یشنهادیاستفاده از روش پ يزمتما يایاز مزا توان یم ینهبه های یمتصمحصول  منظوربه سازی ینهبه

 دانست. یخدمات های یستمس هایيندفرا در بهبود
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