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Abstract
In public organizations, depending on the economic climate of the
country, such as recession or economic prosperity, the allocated budget
varies. In such conditions, these organizations face the problem of
defining the types of development projects outsourcing and determining
the appropriate method of payment to contractors is critical. because the
lack of proper management in the amount and time of budget
expenditures can impose costs on the organization beyond expectations.
In this study, recession, equilibrium and economic prosperity, is
considered an effective factor in budget allocation. Therefore, for cost
minimization and risk coverage, we present a robust scenario-based
optimization model that incorporates the completion times, expediting
costs, delay penalties and budget uncertainties to evaluate internal
resources and available contractors for conducting the project and to
determine the optimal solution and payment scheduling that minimizes
the total cost. The slight difference between the maximum and minimum
response stability under different management attitudes indicates the
effectiveness of the proposed approach. Our results demonstrate that
when the project completion time is promoted and there are no
considerations for quality and technical knowledge, it is necessary to
issue outsourcing allowance and the activities should be designed in a
manner that they can be outsourced.
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** 1

چکیده
در سازمانهای دولتی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور ،میزان بودجه تخصیصی متفاوت است .در چنین شرایطی
این سازمانها با مسئله تعریف انواع پروژههای توسعهای ،شیوه برونسپاری آنها و تعیین روش پرداخت مناسب به
پیمانکاران روبهرو هستند؛ چراکه عدم مدیریت صحیح در مقدار و زمان هزینهکرد بودجه مییتوانید باعیت تحمیی
هزینههایی فراتر از پیشبینیها به سازمان شود .در این پژوهش رخدادن هر یک از شیرای رکیود ،تعیادل و رونی
اقتصادی ،عام مؤثر بر تخصیص بودجه و دردسترسبودن آن در نظر گرفته میشود .با توجه به ماهیت گسسته و
سناریومحور هر یک از این شرای  ،بیهمنظور پوشیش ریسیک تصیمیمگیری در شیرای عیدمقطعییت ،بیا هید
کمینهسازی هزینهها از رویکرد بهینهسازی استوار سناریومحور برای مدلسازی مسئله اسیتفاده شیده اسیت .میدل
پیشنهادی بر اساس ماهیت پروژه ،دیدگاههای تصیمیمگیرندگان دربیاره رعاییت محیدودیتها و ثبیات پاسی ها و
احتمال وقوع هر یک از سناریوهای وضعیت اقتصادی از طری برقراری موازنیه بیین هزینیههای تیخخیر و تسیری
پروژه ،تصمیم بهینهای درباره چگونگی استفاده از ظرفیتهای درونسیازمانی ،پیمانکیاران در دسیترس و مقیدار و
زمان پرداختهای مالی ارائه میدهد؛ همچنین اختال ناچیز بین بیشترین و کمترین استواری پاسی تحیت انیواع
نگرشهای مدیریتی ،کارآمدی رویکرد پیشنهادی را بهویژه در مواردی با قابلییت انعطیا پیییری انیدد در تییییر
تصمیمات نشان میدهد.

کلیدواژهها :بهکارگیری منابع؛ کمینهسازی هزينه؛ عدمقطعیت بودجه؛ بهینهسازی
استوار سناريومحور؛ برونسپاری.
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 .1مقدمه

اغلب سازمانهای دولتی بهمنظور انجام مخموریتهای محوله ،بر اساس بودجه برنامهریزیشده
پروژههایی را تعریف میکنند و معموالً بخشهایی را که از نظر حفظ دانش فنی ،مباحت کیفی و
دالی امنیتی حساسیت چندانی ندارند ،به پیمانکارانی که برای انجام آنها مزیت زیادی دارند،
برونسپاری میکنند .بهطورکلی برونسپاری زمانی رخ میدهد که یک بنگاه برای فراهمکردن
خدمات و فعالیتهایی که خود قادر به انجام آن است ،با بنگاهی دیگر قرارداد منعقد کند.
برونسپاری فعالیتهای غیراصلی ،بنگاه را از فعالیتهای باارزش افزوده پایین رها میکند و
درنتیجه تمرکز بیشتری بر فعالیتهای راهبردی فراهم میآورد [ .]21در سالهای اخیر عوام
زیادی ازجمله جهانیشدن محدوده پروژهها و همکاریهای بینالمللی ،افزایش رقابت میان
پیمانکاران ،پیشرفت های چشمگیر در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات و نیز مطرحشدن
مباحت نوین پیرامون مدیریت ریسک سبب شده است تا برونسپاری در پروژهها رواج یابد [،21
 .]10اگرچه برونسپاری چالشهای جدیدی را پیش روی مدیران پروژهها قرار داده ،ولی مزایای
متعدد آن توانسته است افراد را نسبت به درنظرگرفتن هرچهبیشتر این گزینه برای پیشبرد اهدا
پروژه ترغیب کند .اجرای صحیح برونسپاری می تواند موجب افزایش کارایی ،دسترسی بهتر به
نیروی کار ماهر و متخصصان انجام فعالیتهای گوناگون ،کاهش چشمگیر هزینهها ،کاهش
ریسکهای بالقوه و تسری روند تکمی پروژه شود [ .]19 ،13فعالیتهایی همچون طراحی
نرمافزارها و فناوری اطالعات ،حم ونق و لجستیک ،طراحی و ساخت قطعات و دستگاهها،
ساختوسازهای ساختمانی و حتی برنامهریزی و کنترل پروژه نمونههای موف برونسپاری در
پروژهها هستند []13 ،21؛ بنابراین در مواق نیاز به اتمام هر چه سری تر پروژههای چندوجهی که
با توجه به حساسیتهای موجود در سازمان منعی برای برونسپاری ندارند ،بهرهمندی از این
گزینه پس از ارزیابی مناف و هزینه های مازاد حاص از تسری پروژه ،بسیار راهگشا است؛
همچنین به خاطر ایجاد ضرورتهای جهانیشدن ،شرای رقابتیتری در سازمانهای دولتی
فراهم شده است .پروژههای بزرگ صنعتی ،عمرانی و توسعه ای باید با هزینه کمتر و بهموق
انجام شوند تا سازمانها بتوانند در عرصه رقابتی امروز به فعالیتهای خود ادامه دهند [ .]12از
طرفی سازمانهای دولتی بهدلی لزوم پاسخگویی به نهادهای نظارتی باید حداکثر بازدهی ممکن
را از امکانات و مناب خود داشته باشند؛ بنابراین باید بر زمانبندی مناسب پرداخت مالی و
بهرهمندی درست از ظرفیتهای موجود برای پیشرفت پروژه بهعنوان عوام اصلی سودآوری
تمرکز ویژه ای داشته باشند؛ زیرا اختصاص پیش از موعد اعتبارات و مناب به هر پروژه در بیشتر
موارد سبب کمبود بودجه و امکانات در دیگر گزینههای سرمایهگیاری میشود و هزینه فرصت
تحمی میکند .در این میان اغلب در مبانی نظری زمانبندی پروژه بر کمینهسازی زمان تکمی
پروژه از طری تعیین توالی فعالیتها تمرکز شده است؛ درحالیکه این هد ممکن است برای
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پروژههای فناوری اطالعات و ساختوسازهای پرسرمایه که مقادیر زیادی پول در مدتزمان
طوالنی سرمایهگیاری میشود ،مناسب نباشد .در چنین محی هایی ،هماهنگی معقول بین جریان
نقدی ورودی و خروجی بر سودآوری یک پروژه تخثیر مهمی میگیارد [ .]25مسئله زمانبندی
پرداخت بودجه به پروژه ،مواردی همچون نحوه زمانبندی مؤثر در پرداخت مالی متناسب با
پیشرفت پروژه ازجمله میزان ،زمان یا مایلستونها (یعنی فعالیتهای کلیدی یا رویدادهای مرتب
با پرداختها) و دیگر عوام پرداختهای مالی پروژه را دربرمیگیرد؛ بهگونهای که سود پیمانکار
یا (و) مشتری بیشینه شود [ .]3سه حوزه اصلی تصمیمگیری پژوهشهای این حوزه عبارتاند از:
 .1زمانبندی پرداخت مالی که در آن اندازه جریانهای نقدی را می توان از قب تعیین کرد؛ اما
زمان پرداخت مالی به پیشرفت واقعی پروژه بستگی دارد؛ درنتیجه زمان پرداخت توس پیمانکار و
مقدار پرداخت توس کارفرما تعیین میشود؛  .2میزان پرداخت مالی که در آن ،زمان واریز وجوه
از قب  ،اما مقدار پرداختها فق بر اساس پیشرفت برنامه تعیین میشود؛ بنابراین پیمانکار
می تواند بر اندازه وجوه نقدی تخثیر بگیارد ،اما نه زمان وقوع آنها؛  .3زمانبندی و میزان پرداخت
مالی که در آن زمانبندی و اندازه پرداخت مالی هر دو به برنامهی زمانی پروژه بستگی دارند .در
این حالت ،پیمانکار میتواند هر دو مورد را تعیین کند [ .]13رعایت چنین مواردی برای
سازمانهای دولتی که چندین پروژه در حال اجرا دارند و متناسب با شرای اقتصادی بودجه
محدودی دریافت میکنند ،بسیار ضروری است؛ زیرا گاهی به دلی عدمدریافت بهنگام مناب
مالی و یا انتخاب روشهای نامناسب انجام فعالیتها ،پروژهها با تخخیر و هزینههایی باالتر از حد
استاندارد به بهرهبرداری می رسند .این در شرایطی است که یکی از معضالت اساسی این
سازمانها نداشتن اطمینان از میزان دریافت اعتبارات بهدلی نبود ثبات اقتصادی است که سبب
افزایش اهمیت تصمیمگیری صحیح در مورد شیوه تخصیص مناب و بودجهریزی میشود؛
بنابراین بهمنظور پاسخگویی به پرسشهایی از قبی اینکه بهترین روش انجام هر فعالیت با
حداق هزینه و زمان چیست؟ چگونه می توان از مناب موجود حداکثر استفاده را داشت؟ در
صورت نیاز به تسری یا تخخیر در پروژهها چه مقدار هزینه به سازمان تحمی میشود؟ چه زمانی
و به چه میزانی باید برای پیشبرد پروژه به آن بودجه تخصیص داد؟ هنگام مواجهشدن با
عدم قطعیت در تخصیص بودجه موردنیاز یک پروژه ،چگونه تصمیمگیری شود؟ با فرض وجود
محدودیت و عدمقطعیت در بودجه سازمان ،یک مدل بهینهسازی استوار سناریومحور ارائه شده
است که با درنظرگرفتن انواع هزینهها ،محدودیتها و روش های تکمی پروژه ،بهترین شیوه
بهکارگیری مناب را برمیگزیند و مقدار و زمانبندی مناسب پرداخت مالی را تعیین میکند تا
پروژه در زمان مطلوب و با حداق هزینه برای سازمان اجراکننده پروژه بهعنوان کارفرما پایان
یابد.
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از نظر ساختار مقاله ،در بخش دوم یعنی مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهمترین
پژوهشهای انجامشده در این حوزه مرور و بیان مسئله انجام میشود .در بخش سوم
روششناسی پژوهش خواهد شد که در آن مدل بهینهسازی استوار پیشنهادی معرفی میشود .در
بخش چهارم به ح مسئله و تجزیهوتحلی نتایج مربوطه اختصاص دارد و در انتها نیز
نتیجهگیری و پیشنهادهایی برای توسعه این پژوهش ارائه میشود .ازجمله نوآوریهای ارائهشده
عبارتاند از .1 :نامعین درنظرگرفتن سرمایه دردسترس متناسب با شرای اقتصادی سازمان که در
این خصوص سه سناریوی رکود ،تعادل و رون اقتصادی در نظر گرفته شده است؛  .2بهکارگیری
رویکرد بهینهسازی استوار سناریومحور برای مقابله با عدمقطعیت درنظرگرفتهشده برای بودجه
دردسترس و تحلی حساسیت دیدگاههای گوناگون تصمیمگیرندگان نسبت به ثبات در پاس و یا
استواری مدل؛  .3تعریف فعالیتهای قاب برونسپاری برای تکمی بخش ماژوالر در هر فاز
پروژه ،از طری ایجاد موازنه بین میزان افزایش هزینهها و سرعتبخشی به پروژه و بررسی
مزایای صدور مجوز برونسپاری؛  .4تعریف هزینه فرصت ناشی از تسری در پرداخت بودجه به
پروژه متناسب با میزان ایجاد اختالل در سایر پروژهها و فرصتهای سرمایهگیاری ،بهجای اینکه
صرفاً ارزش زمانی پول وابسته به نرخ بهرهای ثابت هنگام سرمایهگیاری موردنظر باشد.
 .2مباني نظری و پیشینه پژوهش

پژوهشهای تعیین هم زمان مقدار و زمان پرداخت مالی به پروژه که با عنوان «زمانبندی
پرداختهای مالی  )PSP( »1شناخته می شوند ،اغلب ارزش زمانی پول را بر اساس نرخ بهرهای
معین به هنگام تخصیص مبالغ پرداختی در نظر میگیرند و دارای سه رویکرد بهینهسازی از
دیدگاه کارفرما ،بهینهسازی از دیدگاه پیمانکار و نیز بهینهسازی منصفانه مناف کارفرما و پیمانکار
هستند و پرداخت مالی به فعالیتها نیز متناسب با پیشرفت فعالیتها سه حالت دارد .1 :پیش از
آغاز فعالیتها؛  .2همزمان با انجام فعالیتها و  .3پس از اتمام هر فعالیت .این قبی مسائ با
درنظرگرفتن انواع محدودیتهای بودجهای و عدمقطعیتهای گوناگون توسعه یافتند و اغلب از
رویکردهای ابتکاری یا فراابتکاری برای رسیدن به پاس استفاده شده است .بهعنوان نخستین
تالش دانشگاهی این حوزه راس  ،)1970( 2جریان نقدینگی را برای بهحداکثررساندن ارزش
خالص کنونی  )NPV( 3در شبکهای از فعالیتها با تابعی غیرخطی و مفروضات مختلف بررسی
کرد [ .]20اخیر ًا در زمینه مسائ تعیین زمان و مبلغ پرداختهای مالی با رویکرد منصفانه بین
پیمانکار و کارفرما ،دایانند و پدمن  ،)1997( 4به مسئله تعیین مقدار ،مکان و زمان پرداخت بر
1. Payment Scheduling Problem
2. Russell
3. Net Present Value
4. Dayanand & Padman
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اساس پیشرفت برای پروژه های با مفروضات مختلف پرداختند و مدلی برای مدیریت جریان
نقدی ،تنظیم مایلستون ها و پارامترهای مهم قرارداد بین پیمانکار و کارفرما ارائه دادند [ .]2آنها
در پژوهش بعدی خود از رویکردهای فراابتکاری برای ح این مسئله بهره گرفتند []4؛ سپس در
تازهترین پژوهش خود با افزودن مبحت بهینهسازی زمانبندی فعالیتها و تعیین مبالغ پرداخت
مالی ،رویکردی ابتکاری بر مبنای الگوریتم حرارتدهی شبیهسازیشده برای بهبود  NPVپروژه
پیشنهاد کردند [ .]3اولسوی و شبلی  ،)2000( 1با افزودن فرض وجود محدودیت مناب و بهمنظور
رسیدن به درصد مساوی اختال از حالت ایدهآل ،زمانبندی پرداختهای مالی بین کارفرما و
پیمانکار ،پژوهشهای موجود در این زمینه را توسعه دادند [ .]23هه و ژو ،)2008( 2ساختار جریمه
و پاداشی بر اساس مهلت زمانی پروژه و یک روش ح مبتنی بر شبیهسازی ارائه کردند که
3
مناف هر دو طر قرارداد ،یعنی کارفرما و پیمانکار را بهبود میبخشد [ .]9شزمرکوفسکی
( ،)2005با توجه به اینکه زمانبندی فعالیتها عموماً توس پیمانکار و زمانبندی پرداختهای
مالی توس کارفرما تعیین میشود ،مدلی پ یچیده از نظر ح و بسیار خوب برای پروژههای
کوچک ارائه داد که در آن هر یک از دو طر سعی در بهحداکثررساندن  NPVخود دارد و حتی
پیمانکار میتواند درصورتیکه حداق  NPVمورد انتظار وی مح نشود ،پروژه را نپییرد .وی
نشان داد که نگهداری کمتر پول و تعداد دفعات بیشتر پرداخت ،سبب کاهش مزایای حاص از
پروژه برای کارفرما میشود [ .]22بهرامی و مصلحی ،)2013( 4با هد دستیابی به راهکاری
منصفانه برای کمینهسازی هزینهها از طری تعیین مبلغ ،زمان و مکان پرداخت مالی مبتنی بر
پیشرفت بین کارفرما و پیمانکار ،از یک روش فراابتکاری تلفیقی الگوریتم ژنتیک و حرارتدهی
شبیهسازی استفاده کردند [ .]1هه و همکاران  ،)2014( 5بر اساس توزی هزینههای مالی مورد -
تعهد پیمانکار و کارفرما ،مسئله زمانبندی پرداختهای مالی بیشینهکننده درآمد پیمانکار و
کارفرما به پروژه را از دیدگاه مشترد دو طر بررسی کردند و هزینه تخمین مالی پروژه را
به عنوان هزینه افزایش سرمایه از خارج یا هزینه فرصت سرمایه اختصاصدادهشده به پروژه در
نظر گرفتند و با بهکارگیری دو الگوریتم فراابتکاری نوآورانه ضمن رسیدن به پاس های نزدیک به
بهینه ،تحلی حساسیت برخی پارامترهای کلیدی همچون نرخ بهره و تخثیر آن بر معیارهایی
همچون سود کارفرما و پیمانکار را انجام دادند [ .]6ژانگ و همکاران  ،)2020( 6به مسئله میاکره
زمانبندی پرداخت مالی برای دستیابی به راهح برد ی برد پرداختند و در این راستا مسئله را به
شک یک مسئله بهینهسازی دوهدفه مدلسازی کردند و برای ح آن از تلفی یک استراتژی
1. Ulusoy & Cebelli
2. He & Xu
3. Szmerekovsky
4. Bahrami & Moslehi
5. He, et al.
6. Zhang, et al.
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عالقه منطقهای چندسطحی و الگوریتم فراابتکاری رتبهبندی نامیلوب بهره گرفتند [ .]28برخی از
پژوهشهای این حوزه رویکردی یکسویه داشتهاند و بهینهسازی را تنها از دیدگاه کارفرما و یا
پیمانکار دنبال کردهاند .برای مثال ،هه و همکاران ( ،)2009برای مسئله بهینهسازی زمانبندی
پرداخت مالی از دیدگاه کارفرما در یک پروژه دارای چندین حالت مختلف انجام فعالیتها ،نتیجه
گرفتند که با افزایش دفعات پرداخت ،باالرفتن نرخ بهره در هر دوره ،افزایش حاشیه سود پیمانکار
و نسبت پرداخت NPV ،پروژه برای کارفرما کاهش مییابد [ .]8در همین راستا هه و همکاران
( ،)2009ضمن ارائه چهار مدل بهینه سازی مبتنی بر سناریو تحت محدودیت سرمایه با استفاده از
الگوریتمهای حرارتدهی شبیهسازیشده و جستوجوی ممنوعه برای ح آنها دریافتند که با
ارتقای سرمایه در دسترس پیمانکار در ابتدای دوره و نیز افزایش دفعات پرداخت و نسبت پرداخت
مالی NPV ،کارفرما رشد میکند [ .]7در زمینه بیشینهسازی  NPVپیمانکار ،گشنیانی و
همکاران  ،)2020( 1با لحاظکردن محدودیت مناب با استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری ،مدلی
مناسب برای الگوهای پرداخت مالی و کاهش زمان اتمام پروژه بهمنظور بیشینهسازی NPV
پیمانکار ارائه کردند [ .]5وحدانی و شمس  ،)2020( 2برای بیشینهسازی سود پیمانکار در پروژهای
دارای چندین حالت انجام فعالیتها تحت محدودیت سرمایه ،ساختار جریمه ی پاداش مبتنی بر
مهلت انجام فعالیتها را در نظر گرفته و از روش جستوجوی ممنوعه برای انتخاب روش انجام
فعالیتها و زمانبندی پرداخت بهره گرفتند [ .]24از دیگر مباحت مرتب  ،زمانبندی و تعیین
توالی فعالیتها برای بیشینهسازی NPVاست که در این زمینه میتوان به پژوهشهای لیمن و
ونهود ،)2017( 3ژنگ و همکاران  )2018( 4و نیز لیانگ و همکاران  ،)2019( 5با مفروضاتی
همچون نامعین درنظرگرفتن مدتزمان فعالیتها و محدودیت مناب اشاره کرد []15 ،27 ،14؛ اما
در زمینه استفاده از برونسپاری برای تکمی پروژه تنها پژوهشهایی بهصورت توصیفی در مورد
مزایا و عل نیاز به برونسپاری انجام شده است و پژوهشگران در این حوزه به مدلسازی
نپرداختهاند .در زمینه بهکارگیری رویکرد بهینه سازی استوار سناریومحور برای ح مسئله نیز
میتوان به پژوهشهای منوچهری و همکاران ( ،)2019جوکار و همکاران ( )2020و مختاری و
بختیاری ( ،)2020اشاره کرد [ .]17 ،11 ،16با بررسی مبانی نظری موجود میتوان دریافت که
یک شاهراه بزرگ برای بررسی بیشتر ،تیییر جنبههای مختلف مسائ همچون ظرفیت مناب ،
میزان هزینهها ،نرخ تنزی و دیگر پارامترها از حالت قطعی به عدمقطعیت است؛ ضمن اینکه
تاکنون در پژوهشهای انجامشده در این زمینه ،اغلب فق از رویکردهای اح تمالی استفاده شده
1. Geshniani, et al.
2. Vahdani & Shams
3. Leyman & Vanhoucke
4. Zheng, et al.
5. Liang, et al.
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است و بهکارگیری رویکردهای فازی و استوار نیز می تواند گامی در جهت ارتقای کارهای موجود
باشد؛ همچنین افزودن مباحت اختالل و ریسک در حین پیشرفت پروژه و درنظرگرفتن مسائ با
توجه به ماهیت پروژهها که می تواند تواب هزینه و درآمد متفاوتی برای هرکدام متصور شود نیز از
فعالیتهایی است که میتوان بهعنوان خأل پژوهشی نام برد .مثالً در پروژههایی همچون توسعه
تجهیزات ارتباطات و اطالعات و یا پروژههای مربوط به ماهوارههای فضایی ،تاب درآمد صعودی
است .برای پروژه هایی همچون استخراج برخی مناب با ظرفیت و مقادیر مشخص و کمنوسان،
تاب درآمد ثابت است .در رابطه با برخی موارد مانند مخازن نفتی مشترد که رو به نزول هستند
و یا فناوریهایی که در حال منسوخشدن هستند و باعت کاهش ارزش خروجیهای پروژه
میشوند ،تاب درآمد کاهشی در نظر گرفته میشود .همچنین درنظرگرفتن امکان برونسپاری و
مزایای تسری تکمی پروژه ،همچون آزادسازی سرمایه و یا پاداشهای انگیزشی کارفرما
بهعنوان عاملی در توازن هزینه /درآمد و زمان تکمی پروژه ،دیگر جنبه مهم توسعه پژوهشهای
این حوزه است .در پژوهش کنونی ضمن لحاظ محدودیت زمان ،سرمایه و مناب و افزودن هزینه
تخخیر و هزینه فرصت ازدسترفته به همراه امکان برونسپاری ،هزینههای پروژه برای
سازمانهای دولتی با بودجه محدود و نامعین کمینهسازی شده و برای ح مسئله رویکرد
بهینهسازی استوار سناریومحور استفاده شده است.
بیان مسئله .در این پژوهش ،پروژه ای متشک از چند فاز متوالی در نظر گرفته میشود که هر
فاز پروژه دارای مجموعهای از فعالیتهای قاب برون سپاری بوده و آغاز آن در گروی تکمی فاز
قبلی و نیز تخمین مالی بودجهی متعهدشده در ابتدای آن فاز است (شک )1؛ همچنین اتمام یک
فاز پس از مهلت مقرر ،متناسب با میزان تخخیر س بب تحمی هزینه میشود؛ ضمن اینکه سازمان
اجراکننده پروژه چندین پروژه و گزینه سرمایهگیاری در حال انجام دارد که برای پیشبرد آنها
بودجهای محدود دریافت می کند که متخثر از وضعیت اقتصادی سازمان است .به همین منظور
سناریوهای رکود ،تعادل و رون تعریف شده است که بر اثر رخدادن هر یک از آنها ،سقف
بودجه دردسترس هر فاز به ترتیب از کم به متوس و زیاد تیییر مییابد .پرداخت بودجه هر فاز
پیش از زودترین زمان برنامهریزیشده ،به دلی دسترسی پیش از موعد و ایجاد اختالل در دیگر
فرصتهای سرمایهگیاری ،هزینه فرصت به سازمان تحمی میکند؛ همچنین بهمنظور
شتابدهی در انجام هر یک از فازهای پروژه ،میتوان از اضافهکاری توس نیروهای داخلی و
بهرهبرداری بیشتر از دیگر مناب سازمان تا حد معینی استفاده کرد .چنانچه از نظر حفظ دانش و
تضمین کیفیت و دیگر مالحظات مشکلی وجود نداشته باشد ،امکان برونسپاری با هزینه و
مدتزمان متفاوت به یکی از پیمانکاران وجود دارد؛ بهطوریکه در زمانی پیش از مشخص شدن
میزان دقی بودجه یک فاز ،باید قرارداد آن با پیمانکار منعقد شود .بهاینترتیب میتوان توازن
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مناسبی بین صر هزینههای بیشتر بهدلی شتابدهی پروژه از طری بهکارگیری گزینههای
دردسترس و کاهش هزینههای تخخیر برقرار کرد؛ بنابراین با هد کمینهسازی هزینهها ،مدلی
ایجاد خواهد شد که ضمن بهکارگیری رویکرد بهینهسازی استوار سناریومحور برای مقابله با
بودجه محدود و نامعین ،با انتخاب شیوه بهینه استفاده از مناب درون و برونسازمانی ،زمانبندی
و مبلغ تخصیص مناب مالی را به بهترین ش ک تعیین کند.

مجموعه فعالیتهای
غیرقاب برونسپاری

مجموعه فعالیتهای
غیرقاب برونسپاری

مجموعه فعالیتهای
غیرقاب برونسپاری

مجموعه فعالیتهای
قاب برونسپاری

مجموعه فعالیتهای
قاب برونسپاری

مجموعه فعالیتهای
قاب برونسپاری

فاز آخر

فاز دوم

فاز اول

شک  .1شماتیک فازهای مختلف تشکی دهندهی پروژه به همراه مجموعه فعالیتهای درون هر فاز

 .3روششناسي پژوهش

با توجه به ماهیت گسسته و متکی به سه سناریوی محتم وضعیتهای رکود ،تعادل و رون
اقتصادی و نبود اطالعات کام از تاب توزی احتمال و یا تاب عضویت پارامترهای نامعین،
بهجای رویکردهای فازی و احتمالی به منظور پوشش ریسک تصمیمگیری ،از رویکرد بهینهسازی
استوار سناریومحور ارائهشده توس مالوی و همکاران  ،)1995( 1استفاده میشود [ .]18آنها
بهینهسازی استوار را با درنظر گرفتن تحلی هزینه و فایده بین استواری راهح و استواری مدل بر
اساس میزان اهمیت تعیینشده توس کارشناسان ارائه دادند؛ بهگونه ای که غیرموجهبودن مدل
بهوسیله تاب جریمه اندازهگیری میشود؛ بنابراین میتوان بدون حی عوام نامعینکننده و با
لحاظکردن مقادیر محتم پارامترهای نامعین ،تخمین مناسبی از مجموعه دارای عدمقطعیت بر
اساس دادههای گیشته و تجارب خبرگان به دست آورد که در مقایسه با رویکردهای مشابه سبب
فهم بهتر تصمیمگیرندگان میشود؛ همچنین با ایجاد پاس هایی نزدیک به بهینه با رعایت هر
چه بیشتر موجه بودن نسبت به تحق هر سناریو ،حداق نوسان را نسبت به تیییرات دارد و در
محی واقعی امکان اجرای مؤثر و کاربردی مییابد .شک کلی و نمادهای مدل بهینهسازی
استوار سناریومحور به شرح زیر است:
1. Mulvey, et al.
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Min Z = c Tx + dT y
Subject to
Ax = b
Bx + Cy = e
x, y ≥ 0

رابطه ()1

در مدل باال x ،بردار متییرهای طراحی و  yبردار متییرهای کنترل B ،A ،و  Cضرایب
پارامترها و  bو  eبردارهای مقادیر سمت راست هستند A .و  bمقادیر معین و  C ،Bو  eدارای
عدمقطعیت هستند .در مدل استوار تصادفی سناریومحور ،یک فهم خاص از پارامتر عدمقطعیت را
«سناریو» مینامند که به آن نماد  sاختصاص مییابد و احتمال آن با  Psمشخص میشود.
ضرایب عدمقطعیت به شک  Bs ،Csو  esو بهازای رخدادن هر سناریو  s ∈ Sبه پارامترها
اختصاص مییابد؛ همچنین متییر کنترل  yچون بعد از فهم سناریو تعدی میشود ،نماد  ysبرای
سناریوی  sبه آن تخصیص مییابد .متییر  δsمیزان غیرموجهبودن مدل ناشی از عدمقطعیت
پارامترها را تحت هر سناریو نشان میدهد.
رابطه ()2

Min Z = σ(x, y1 , y2 , … ys ) +
) ρ(δ1 , δ2 , … , δs
Subject to
Ax = b
Bs x + Cs ys + δs = es
∀s ∈ S
x ≥ 0, ys ≥ 0, δs ≥ 0
∀s ∈ S

بخش نخست تاب هد باال ،استواری راه ح و بخش دوم استواری مدل را نشان میدهد
که اهمیت آن بهوسیلهی  ωنشان داده میشود؛ یعنی ضریب  ،ωوزن تعریفشده برای
غیرموجه بودن است و تحلی هزینه منفعت بین استواری مدل و استواری راهح را نشان میدهد
و طب مفاهیم تصمیمگیری با معیارهای چندگانه و بر اساس ریسکپییری تصمیمگیرنده تعیین
میشود .برای نشاندادن تاب ) ،f(x,yیعنی بخش مرتب با استواری راهح که یک تاب هزینه و
فایده است ،از نماد  ѱاستفاده میشود؛ بنابراین برای هر سناریو .𝜓𝑠 = 𝑓(𝑥, 𝑦𝑠 ) :واریانس باال
برای  ѱنشان میدهد که تصمیم دارای ریسک باالیی است؛ یعنی تیییری کوچک در پارامترهای
دارای عدمقطعیت می تواند سبب تیییرات بزرگ در ارزش تاب هد شود .مالوی و همکاران
( )1995از عبارت  ،3برای نشاندادن استواری راهح استفاده کردند که در آن  λوزن
اختصاصیافته برای واریانس راهح است [.]18
رابطه ()3
σ(0) = λ ∑ ps (ψs − ∑ ps′ ψs′ )2
s′

s
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یو و لی  ،)2000( 1برای کاهش محاسبات ،عبارت قدر مطل انحرا را جایگزین عبارت
درجه دو باال کردند که در آن  θ+sو  θ-sدو متییر مثبت هستند [.]26
رابطه ()4

| 𝜃 +𝑠 − 𝜃 −𝑠 = |𝜓𝑠 − ∑ 𝑝𝑠′ 𝜓𝑠′
𝑠′

𝑆 ∈ 𝑠∀

𝜃 +𝑠 , 𝜃 −𝑠 ≥ 0

برای سادهکردن ح مسئله از طری خطیسازی تاب هد  ،محدودیت زیر به مدل افزوده
میشود:
رابطه ()5
𝑆 ∈ 𝑠∀ 𝑠𝜓𝑠 − ∑ 𝑝𝑠′ 𝜓𝑠′ = 𝜃 +𝑠 − 𝜃 −
𝑠′

سرانجام پس از اعمال بهبودهای بیانشده فرم کلی زیر حاص میشود:
𝑠𝛿 𝑠𝑃 ∑ 𝜔 𝑀𝑖𝑛 𝑍 = ∑ 𝑝𝑠 𝜓𝑠 + 𝜆 ∑ 𝑝𝑠 (𝜃 +𝑠 − 𝜃 −𝑠 ) +
𝑠

رابطه ()6

𝑠

𝑠

𝑆 ∈ 𝑠∀

𝑜𝑡 𝑡𝑐𝑒𝑗𝑏𝑢𝑆
𝑏 = 𝑥𝐴
𝑠𝑒 = 𝑠𝛿 𝐵𝑠 𝑥 + 𝐶𝑠 𝑦𝑠 +

𝑆 ∈ 𝑠∀

𝑠𝜓𝑠 − ∑ 𝑝𝑠′ 𝜓𝑠′ = 𝜃 +𝑠 − 𝜃 −
𝑠′

𝑆 ∈ 𝑠∀

𝑥 ≥ 0, 𝑦𝑠 ≥ 0, 𝛿𝑠 , 𝜃 +𝑠 , 𝜃 −𝑠 ≥ 0

مدل بهینهسازی استوار .در این بخش ابتدا نمادهای موردنیاز برای مدلسازی مسئله ،شام
اندیسها ،پارامترها و متییرهای تصمیم در جدول  ،1معرفی شده و بر این اساس مسئله
تعریفشده به شک مدلی استوار فرموله میشود.

1. Yu & Li
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جدول  .1معرفی نمادهای مدلسازی استوار
مجموعه انديسها
I
J
 sو s՜
Ati
Eti
Rti
Ovi
Osij
Cri
Cvi
CLi
CAi
Csij
Λ
W

Poi
Pis
Fis
Btis
Ctis
TLis
TAis
Lis
qyis
qxoij
θi+s
θi-s
δ is
dis

تعداد فازهای هر پروژه
انواع روشهای برونسپاری فعالیتهای پروژه
سناریوهای وضعیت مالی سازمان در هر فاز پروژه
پارامترهای زمان و طول دوره
حداکثر زمان تکمی قاب قبول هر فاز پروژه
زودترین زمان درنظرگرفتهشده بهمنظور پرداخت بودجه در هر فاز پروژه
مدتزمان تکمی هر فاز پروژه بدون برونسپاری و یا شتابدهی توس مناب درون سازمان
حداکثر مدتزمان تسری در انجام هر فاز پروژه از طری شتابدهی توس مناب درون سازمان
مدتزمان تسری در فاز  iبا روش برونسپاری j
پارامترهای هزينه
هزینه عادی انجام هر فاز پروژه توس نیروهای داخلی
حداکثر هزینه ممکن برای شتابدهی انجام هر فاز پروژه توس نیروهای داخلی
هزینه جریمهها و سود ازدسترفته ناشی از تخخیر در تکمی هر فاز پروژه
هزینه تسری دسترسی به مناب  ،ناشی از فرصت ازدسترفته در دیگر سرمایهگیاریها در هر فاز پروژه
هزینه برونسپاری انجام ماژول قاب برونسپاری هر فاز پروژه با روش برونسپاری j
پارامترهای برقرارکننده توازن استواری مدل و استواری پاسخ
ثابت اهمیت (وزن) درنظرگرفتهشده برای واریانس راهح
ثابت اهمیت (وزن) درنظرگرفتهشده برای ناموجهبودن مدل
پارامترهای منابع دروني و برونسپاری در هر فاز پروژه
پارامتر تعیینکننده امکان و یا عدمامکان برونسپاری در هر فاز پروژه بر اساس تصمیم مدیران است که در
صورت مجازبودن برونسپاری مقدار آن یک وگرنه صفر در نظر گرفته میشود.
احتمال رخدادن سناریوی  sدر فاز i
بودجه برنامهریزیشده برای پرداخت بهمنظور پیشبرد فعالیتهای فاز  iپروژه تحت سناریوی s
متغیرهای تصمیم
زمان آغاز هر فاز پروژه تحت سناریوی s
زمان تکمی و بهرهبرداری هر فاز پروژه تحت سناریوی s
مدتزمان تخخیر در اجرای هر فاز پروژه تحت سناریوی s
مدت تسری در پرداخت بودجه به هر فاز پروژه تحت سناریوی s
متییر تصمیم مدتزمان تخخیر در پرداخت مالی به هر فاز پروژه پس از تکمی فاز قبلی آن تحت سناریوی s
نسبتی از حداکثر میزان شتابدهی تعدی شده با بهکارگیری مناب داخلی سازمان در هر فاز پس از رخدادن
سناریوی s
متییر کنترل صفر و یک برونسپاری در هر فاز پیش از رخدادن هرکدام از سناریوها به روش j
میزان انحرا مثبت سناریوی  sاز متوس مقدار بهینه دیگر سناریوها
میزان انحرا منفی سناریوی  sاز متوس مقدار بهینه دیگر سناریوها
میزان غیرموجهبودن محدودیت بودجه سازمان در فاز  iتحت سناریوی s
مدتزمان انجام هر فاز پروژه با توجه به نوع تخصیص سرمایه به مناب و بهکارگیری آنها تحت سناریوی s
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Btis

زمان آغاز هر فاز پروژه تحت سناریوی s

Ctis

زمان تکمی و بهرهبرداری هر فاز پروژه تحت سناریوی s

TLis

مدتزمان تخخیر در اجرای هر فاز پروژه تحت سناریوی s

TAis

مدت تسری در پرداخت بودجه به هر فاز پروژه تحت سناریوی s

Lis
qyis
qxoij
θi+s
θi-s
δ is
dis

متییر تصمیم مدتزمان تخخیر در پرداخت مالی به هر فاز پروژه پس از تکمی فاز قبلی آن تحت سناریوی s

نسبتی از حداکثر میزان شتابدهی تعدی شده با بهکارگیری مناب داخلی سازمان در هر فاز پس از رخدادن
سناریوی s
متییر کنترل صفر و یک برونسپاری در هر فاز پیش از رخدادن هرکدام از سناریوها به روش j
میزان انحرا مثبت سناریوی  sاز متوس مقدار بهینه دیگر سناریوها
میزان انحرا منفی سناریوی  sاز متوس مقدار بهینه دیگر سناریوها
میزان غیرموجهبودن محدودیت بودجه سازمان در فاز  iتحت سناریوی s
مدتزمان انجام هر فاز پروژه با توجه به نوع تخصیص سرمایه به مناب و بهکارگیری آنها تحت سناریوی s

تابع هدف و محدوديتها .پس از معرفی نمادها به مدلسازی مسئله پرداخته میشود که بر
این اساس یک تاب هد از نوع کمینهسازی هزینهها به همراه قیود مربوطه ارائه شده است.

رابطه ()7

𝑚∑( 𝑍𝑅 = ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑠 𝑃𝑖𝑠 [𝐶𝑟𝑖 + 𝐶 𝑣𝑖 × 𝑞𝑦𝑖𝑠 +
𝑗=1 𝐶 𝑠𝑖𝑗 × 𝑞𝑥𝑜𝑖𝑗 ) +
𝑠
𝑠
𝑛
(𝐶𝑙𝑖 × 𝑇𝐿𝑖 ) + (𝐶𝐴𝑖 × 𝑇𝐴𝑖 )] + 𝜆 ∑𝑖 ∑𝑠 𝑃𝑖𝑠 (𝜃𝑖+𝑠 + 𝜃𝑖−𝑠 ) +
𝑠𝑖𝛿 × 𝑠𝑖𝑃 𝑠∑ 𝑤 ∑𝑛𝑖=1

بخش نخست تاب هد متوس مجموع هزینههای پروژه تحت سناریوهای مختلف است که
به ترتیب عبارتاند از .1 :هزینههای مرتب با بهکارگیری مناب داخ سییازمان؛ یعنییی هزینییههای
حقوق ثابییت و اضییافهکاری کارکنییان بییه همییراه بهرهبییرداری عییادی و اضییافی از دیگییر منییاب ؛
 .2هزینه برونسپاری بخشهایی از پروژه؛  .3هزینهی تخخیر در تکمی هر فاز؛  .4هزینییه تسییری
در پرداخت بودجه به هرکدام از فازهای پروژه .بخییش دوم حاص ضییرب اسییتواری پاسی  ،یعنییی
میانگین مقدار انحرا پاس بهینه هر سناریو از متوس مقدار پاس بهینهی پاس دیگر سییناریوها
و ضریب اهمیت آن را نشان میدهد .آخرین بخش نیز حاص ضرب استواری مدل ،یعنی متوسی
مقادیر نقض محدودیتهای بودجه ای هر یک از سییناریوهای فازهییای مختلییف پییروژه و اهمیییت
رعایت محدودیتها است.
𝑛

رابطه ()8

𝑛 ∀𝑖 = 1,2, . . . ,

𝑖𝑜𝑃 ≤ 𝑗𝑖𝑜𝑥𝑞 ∑
𝑗=1

رابطه  ،8مجازبودن و یا عدممجوز برونسپاری در هر فاز پروژه را تعیییین و همزمییان تضییمین
میکند که در صورت امکان برونسپاری ،تنها یکی از گزینهها انتخاب شود.
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𝑞𝑦𝑖𝑠 ≤ 1

𝑠 ∀𝑖,

رابطه  ،9حداکثر میزان شتابدهی درنظرگرفتهشده توس مناب داخلی سازمان در یک فاز
بهازای رخدادن هر سناریو را مشخص میکند.
𝑛

رابطه ()10

𝑠 ∀𝑖,

𝑠𝑖𝐹 ≤ 𝑠𝑖𝛿 + ∑ 𝐶𝑠𝑖𝑗 × 𝑞𝑥𝑜𝑖𝑗 −

𝑠𝑖𝑦𝑞

× 𝑖𝑣 𝐶 𝐶𝑟𝑖 +

𝑗=1

رابطه  ،10هزینه های ناشی از استفاده از مناب  ،تجهیزات و نیز هرگونه هزینه بهمنظور
پیشبرد عادی و یا همراه با شتاب دهی پروژه توس نیروها و مناب درون سازمان را در کنار
هزینههای پرداختی به تخمینکنندگان بهمنظور برونسپاری فعالیتهای هر فاز و انحرا مجموع
آنها از سقف بودجه در نظر گرفتهشده در هر یک از سناریوها نشان میدهند.
𝑛

𝑠𝑖𝑦𝑞

𝑠𝑖𝑑

رابطه ()11

𝑠 ∀𝑖,

رابطه ()12

𝑖 =1 ,∀s

𝑠𝐿𝑠1 = 𝐵𝑡1

رابطه ()13

𝑠 ∀𝑖,

𝑠
𝐶𝑡𝑖−1
𝑠𝑖𝑡𝐵 = 𝑖𝑠𝐿 +

رابطه ()14

𝑠 ∀𝑖,

𝑠𝑖𝑡𝐶 = 𝑠𝑖𝑑 𝐵𝑡𝑖𝑠 +

𝑗𝑖𝑜𝑥𝑞 × 𝑗𝑖𝑠𝑂 ∑ −

× 𝑖𝑣𝑂 = 𝑅𝑡𝑖 −

𝑗=1

تساویهای باال ،مدتزمان تکمی فعالیتهای هر فاز پروژه را به همراه زمییان آغییاز و پایییان
فازهای هر فاز پروژه را بر اساس زمان آغییاز و مییدتزمان تکمیی آن تحییت هییر سییناریو تعیییین
میکنند.
رابطه ()15

𝑠 ∀𝑖,

𝑖𝑠𝐿𝑇 ≤ 𝑖𝑡𝐴 𝐶𝑡𝑖𝑠 −

رواب  11تا  ،15مدتزمان تخخیر در اجرای هر فاز پروژه ناشی از اختال بین زمان
پایان یافتن هر فاز و حداکثر زمان قاب قبول آن فاز را در صورت وقوع هر کدام از سناریوها نشان
میدهند.
رابطه ()16

𝑠 ∀𝑖,

𝑖𝑠𝐴𝑇 ≤ 𝑖𝑡𝐸 𝐵𝑡𝑖𝑠 −
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رابطه  ،16مدتزمان تسری در پرداخت بودجه به هر فییاز پییروژه نسییبت بییه زودتییرین زمییان
برنامهریزی شده برای آن فاز را در صورت وقوع هر کدام از سناریوها نشان میدهند.
𝑠
𝑠
𝑚∑( 𝐶𝑟𝑖 + 𝐶 𝑣𝑖 × 𝑞𝑦𝑖𝑠 +
𝑗=1 𝐶 𝑠𝑖𝑗 × 𝑞𝑥𝑜𝑖𝑗 ) + (𝐶𝑙𝑖 × 𝑇𝐿𝑖 ) + (𝐶𝐴𝑖 × 𝑇𝐴𝑖 ) −
𝑠′
𝑠′
𝑚
𝑠′
𝑚∑
𝑖=1 ∑𝑠 ′ 𝑃𝑖 [𝐶𝑟𝑖 + 𝐶 𝑣𝑖 × 𝑞𝑦𝑖 + (∑𝑗=1 𝐶 𝑠𝑖𝑗 × 𝑞𝑥𝑜𝑖𝑗 ) + (𝐶𝑙𝑖 × 𝑇𝐿𝑖 ) +
′

𝑠 (𝐶𝐴𝑖 × 𝑇𝐴𝑠𝑖 )] = 𝜃𝑖+𝑠 − 𝜃𝑖−𝑠 ∀𝑖,

رابطه ()16

رابطه  ،16تعیینکننده مجموع میزان انحرا مثبت و منفی هر پاس از متوسی مقییدار بهینییه
دیگر سناریوها در ک فازهای پروژه است.
رابطه ()17
رابطه ()18

𝑠 ∀𝑖,

−s s s
0 ≤ TLis , TAis , Ct is , Bt is , qyis , dsi , Lsi , θ+s
i , θi , δi , ηi

𝑠 ∀𝑖,

}qxoij , qyosig ∈ {0, 1

دو رابطه آخر محدودیتها نوع متییرهای تصمیم مدل استوار را نشان میدهد.
 .4تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش

برای اعتبارسنجی و ارزیابی چگونگی کارکرد مدل هنگام تیییر میزان اهمیت هر یک از مفاهیم
استواری مدل و استواری پاس از دیدگاه تصمیمگیرندگان ،از طری تیییرات ضرایب  λو ،w
تحلی حساسیت مدل انجام شد .در همین راستا مسائ نمونهای ایجاد میشود که در آنها
برون سپاری مجاز و احتمال وقوع هر سناریو بر اساس نظرهای کارشناسان بوده و مقادیر
پارامترها نیز به طور تصادفی تولید و در جدول  ،2نشان داده شده است .ضرایب  λو  wنیز مطاب
آنچه در ادامه شرح داده خواهد شد ،در هر یک از این مسائ تیییر مییابند؛ هرچند ازآنجاکه
دیدگاههای خبرگان بر اساس ویژگیهای شخصیتی ،سطح دانش و اطالعات متفاوت است،
بهمنظور تخمین بهتر هر یک از پارامترها میتوان از انواع روشهای تصمیمگیری با معیارهای
چندگانه همچون فرآیند تحلی سلسله مراتبی ،)AHP( 1فرآیند تحلی شبکهای  )ANP( 2و
روشهای مشابه برای تلفی نظرهای آنها استفاده کرد که البته چنین مواردی خارج از محدوده
این پژوهش است .در پایان نیز اثر صدور مجوز برونسپاری بررسی و تحلی میشود .برای
دستیابی به پاس بهینه ،این مسائ بهوسیله نرم افزار بهینهسازی  GAMSبا روش ح دقی
شاخه و برش توس ح کننده  CPLEXبر روی یک دستگاه رایانه شخصی با مشخصات Intel
1. Analytical Hierarchy process
2. Analytical Network process
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 Core i5 CPU 2.4و دارای  4 GB RAMبه روش دقی ح شد؛ چراکه مسئله تعیین مقدار
و زمانبندی تخصیص مناب در هر فاز با درنظرگرفتن محدودیتها ،وقوع هر یک از سناریوهای
اقتصادی و سایر مفروضات باهد کمینهسازی مجموع هزینههای پروژه ،تصمیمی در سطح
تاکتیکی و دارای اثرات میان مدت است؛ بنابراین دقت در رسیدن به پاس مناسب با استفاده از
ابزار و امکانات متداول حتی در صورت افزایش مدتزمان ح مسئله بیش از سرعت رسیدن به
پاس اهمیت دارد و بهکارگیری رویکردهای ح دقی نسبت به روشهای ابتکاری و فراابتکاری
ارجحیت دارد.
جدول  .2مقادیر پارامترهای مشترد مثالهای نمونه
مقدار پارامتر در هر فاز

پارامتر

i=1

i=2

i=3

Ati

350

550

800

Eti

0

400

750

Rti

400

510

295

Ovi

100

100

100

j=1

55

65

40

j=2

85

75

65

j=3

105

80

80

Cri

4000

4000

4000

Cvi

2000

2000

2000

CLi

40

40

80

CAi

25

25

25

j=1

800

2500

3000

j=2

1500

3500

4500

j=3

2000

5000

6500

(رکود) S=1

4600

6000

4200

(تعادل) S=2

5400

7200

5000

(رون ) S=3

6000

9000

5800

(رکود) S=1

0.5

0.5

0.5

(تعادل) S=2

0.3

0.3

0.3

(رون ) S=3

0.2

0.2

0.2

Osij

Csij

Fis

Pis
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سنجش اهمیت استواری پاسخ و استواری مدل .در ابتدا برای تحلی اثرات تیییر میزان
اهمیت استواری پاس  10 ،مثال نمونه از  P1تا  P10ایجاد شد که در تمامی آنها  λ=1و دیگر
پارامترهای آنها نیز برابر با مقادیر جدول  3است؛ اما مقدار  wدر هر یک از آنها مطاب آنچه
در جدول  3مشاهده میشود ،تیییر میکند.
جدول  .3نتایج ح مسائ نمونه بر اثر تیییرات مقدار w

مثال

استواری مدل

استواری پاسخ

مقدار تابع هدف

λ

w

P1

1

0

4640

P2

1

0/5

2900

P3

1

1

2900

0

P4

1

3

2840

2

11058

P5

1

5

1060

62/5

13342

16/9

P6

1

6

160

84.9

15042

11/3

53712

P7

1

8

160

0

15042

0

54032

0/59

P8

1

10/5

100

37/5

15181/5

0/91

54406/5

0/68

P9

1

11

0

100

15551/75

2/3

54449/25

0/07

P10

1

100

0

0

15551/75

0

54449/25

0

نمونه

مقدار

درصد

مقدار

درصد

مقدار

درصد

بهینه

کاهش

بهینه

افزايش

بهینه

افزايش

_
37/5

10972/5
11058

0/77

39847/5
41608

4/2

11058

0

43058

3/3

0/24

48840

11/8

52952

7/7
1/4

با ح مثالهای نمونه  P1تا  P10مشخص شد که هر گاه  w=0باشد ،استواری پاس و تاب
هد کمترین میزان و استواری مدل بیشترین مقدار را دارد؛ چراکه  w=0بییهمعنییای عییدماهمیییت
رعایت محدودیتها است و درنتیجه باالترین میزان نقض محییدودیتها رخ میدهیید کییه بییهطور
مسلم چنین طراحی مدلی در محی واقعی انتخاب مناسبی نیست .با افزایش مقدار  wاز صییفر تییا
 11که درواق بهمعنای افزایش میزان اهمیت رعایت محدودیتها از دید تصیمیمگیرندگان اسییت،
محدودیتها کمتر نقض میشود و استواری مدل بهمرور کاهش مییابد تا جایی کییه بییه کمتییرین
مقدار ممکن یعنی صفر میرسد؛ از سوی دیگر با بیشترشدن تفاوت بین پاسی های بهینییه تحییت
سناریوهای مختلف ،استواری پاس از  10972/5به مقدار بیشینه خود ،یعنی ،15551/750افییزایش
مییابد و پس از رسیدن مقدار  wبه  11و مقادیر باالتر ،همچنان استواری مدل صییفر و اسییتواری
پاس نیز در بیشترین مقدار خود ثابت میماند؛ بنابراین چنانچه نسییبت  wبییه  λبرابییر بییا  11و یییا
بزرگتر از آن شود ،عدمتجاوز از قیود مسئله نسبت به ثبات در پاس ها اولویت مطل دارد کییه بییر
اثر آن ،تمام محدودیتها بهطور کام رعایت شده است و درنتیجه همه پاسی های بهدسییتآمده
در صورت وقوع هر یک از سناریوها امکانپییر هستند؛ اما تیییرات در پاس بهینه بییهازای رخدادن
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سناریوهای مختلف ،در باالترین حد خود قرار میگیرد؛ بنابراین برای مواردی که تصمیمگیرنییدگان
ریسکگریز هستند و یا متناسب با حساسیتهای سازمان رویکردی محافظهکارانییه دارنیید ،چنییین
حالتی مناسب است .مقدار تاب هیید نیییز از  39847/5رونیید صییعودی خییود را آغییاز میییکنیید و
سرانجام با رسیدن  wبه  11به بیشترین مقدار خود ،یعنی  ،54449/25میرسد و پییسازآن بییدون
تیییر میماند؛ چراکه با افزایش  wو رعایت هر چه بیشتر محدودیتها امکییان رسیییدن بییه پاسی
بهتر و کاهش هزینهها وجود ندارد و از طرفی اگرچه استواری مدل کمتر شده است ،امییا همزمییان
اندازه  wبیشتر و درنتیجه حاص ضرب این دو تیییر چندانی نییدارد .ضییمن اینکییه بییهدلیی رونیید
صعودی استواری پاس  ،میزان حاص ضرب آن در  λنیز افزایش مییابد .این روند تا جییایی ادامییه
مییابد که استواری صفر میشییود و حاص ضییرب آن در  wتییخثیری بییر تییاب هیید نمیگیییارد؛
همچنین استواری پاس نیز در مقدار بیشینه خود ثابت مانده و بهدلی ثابتبییودن  ،λحاص ضییرب
این دو نیز بدون تیییر میماند؛ درنتیجه مقدار تاب هد نیز تیییر نمیکند.
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

50000
40000
30000
20000
10000

مقدار تابع هدف

مقدار استواری مدل و استواری پاسخ

60000

0
100

41

10

8

6

5

3

1

1

0

مقدار w
استواری پاس

استواری مدل

مقدار تاب هد

شک  .2روند تیییرات استواری مدل ،استواری پاس و تاب هد همزمان با تیییر اهمیت استواری مدل

در گام بعدی ،تیییرات میزان اهمیت استواری مدل و اثرات ناشی از آن بررسی خواهد شد .بییه
همین منظور فرآیند قب بهطور معکوس اجرا میشود .به این ترتیب برای مثالهییای نمونییه P11
تا  P20که در جدول  4دیده می شوند ،مقادیر پارامترهای مشترد برابر است با آنچه در جییدول 3
ذکر شده و این بار  w=1و پارامتر  λدر هر مثال تیییر میکند؛ بهطوریکییه کمتییرین میییزان آن در
مسئلهی  P11صفر است و بهتدریج در نمونه مسائ بعدی افزایش مییابد تا بیشینه آن در مسئله
 P20به  100میرسد؛ سپس هر یک از این مثالهای نمونه ح میشود و نتایج برای مقدار تییاب
هد  ،استواری پاس و استواری مدل تجزیهوتحلی میشود.
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جدول  .4نتایج ح مسائ
مثال
نمونه

استواری مدل
w

λ

نمونه بر اثر تیییرات مقدار λ

استواری پاسخ

مقدار

درصد

مقدار

درصد

بهینه

افزايش

بهینه

کاهش

مقدار تابع هدف
مقدار بهینه

درصد
افزايش

P11

1

0

2900

_

11058

-

32000

-

P12

1

3

2900

0

11058

0

65174

50/9

P13

1

5

2900

0

11058

0

87290

25/3

P14

1

9/28

2900

0

11058

0

134618/24

35/1

P15

1

10

3000

3/3

11051

0/06

142575

5/5

P16

1

12

3000

0

11051

0

164677

13/4

P17

1

15/77

3040

1/3

11049

0/018

206337/73

20/1

P18

1

15/78

4040

24/7

10992/75

0/5

206448/095

0/05

P19

1

45

4640

12/9

10972/5

0/18

527277/5

60/8

P20

1

100

4640

0

10972/5

0

1130765

53/3

پس از ح مسائ  P11تا  ،P20مطاب انتظار مشاهده میشود که چنانچه مقدار  λبرابر با
صفر باشد ،نتایج دقیقاً برخال هنگامی است که  w=0باشد؛ زیرا در این شرای استواری پاس
کامالً بیاهمیت فرض میشود و درنتیجه تفاوت در پاس های بهینه تحت سناریوهای مختلف در
سقف ارزش خود جای میگیرد .از سوی دیگر بهدلی کمینهسازیبودن ماهیت مسئله ،استواری
مدل در کمترین مقدار خود قرار میگیرد .این شرای تا رسیدن  λبه  9/28همچنان برقرار است؛
بنابراین میتوان نتیجه گرفت در شرایطی که  w=1است تا زمانی که نسبت  λبه  wبرابر و یا
کوچکتر از  9/28باشد ،همچنان رعایت ثبات در پاس تحت سناریوهای مختلف کمترین اهمیت
را داشته و تخثیری نسبت به رعایت محدودیتها ندارد؛ سپس با افزایش تدریجی  λکه بهمعنای
مهمترشدن ثبات در پاس ها است ،استواری مدل بیشتر میشود تا جایی که با رسیدن  λبه ،45
استواری پاس  ،آخرین کاهش و استواری مدل ،آخرین افزایش را تجربه میکند و پس ازآن به
ازای تمام مقادیر  λ≤45ارزش استواری مدل و پاس ثابت میماند که نمایانگر حداکثر ثبات در
تصمیمات و بدون تیییر باقیماندن آنها تحت هر یک از سناریوها است .بهطورکلی اختال بین
بیشترین و کم ترین میزان استواری پاس در تمام مسائ نمونه کمتر از یک درصد است و نشان
میدهد در مواردی که امکان انعطا پییری در تصمیمات اتخاذشده چندان فراهم نیست ،مدل
پیشنهادی بسیار کاربردی است .مقدار تاب هد نیز همزمان با افزایش  λروندی صعودی در
پیش میگیرد (شک )3؛ زیرا از طرفی مقدار  wثابت بوده ،اما استواری مدل افزایش مییابد و از
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سوی دیگر ،هرچند با افزایش  λاستواری پاس کمتر میشود ،اما نسبت کاهش استواری پاس
بسیار کمتر از نسبت افزایش  λاست .اگرچه با بزرگترشدن  ،λاستواری مدل نیز صعودی بوده
است ،چون درصد افزایش استواری مدل قاب مالحظه نیست ،میتوان نتیجه گرفت که متوس
هزینههای مورد انتظار نیز کاهش زیادی نداشتهاند و درمجموع مقدار تاب هد همچون مقدار λ
صعودی است.
مقدار استواری مدل و استواری پاسخ

10000

1000000

8000

800000

6000

600000

4000

400000

2000

200000

0

مقدار تابع هدف

12000

1200000

0
100

45

16

16

12

10

5

9

3

0

مقدار λ
استواری پاس

مقدار تاب هد

استواری مدل

شک  .3روند تیییرات استواری مدل ،استواری پاس و تاب هد همزمان با تیییر اهمیت استواری پاس

تأثیر برونسپاری .در این قسمت بهمنظور بررسی میزان کارآمدی بهرهمندی از ظرفیتهای
برون سازمانی هنگام نیاز به تسری پروژه بر مقدار تاب هد  ،با درنظرگرفتن  λ=1و  ،w=1پنج
مسئله نمونه ،درحالیکه پارامترهای مشترد آنها همانند جدول  3است و تنها زمان تکمی
قاب قبول هر یک از فازهای آنها طب جدول  5از مثال  PA1تا  PA5بهطور پلکانی کاهش
یافته است ،یکبار با فرض صدور مجوز برون سپاری و بار دیگر با فرض ممنوعیت آن ح
میشود.
جدول  .5نتایج ح مسائ نمونه با انواع حاالت برونسپاری هنگام فشردهسازی موعد تکمی
موعد تکمیل پروژه

مقدار تابع هدف با

میزان

مقدار تابع هدف با

ممنوعیت

تفاوت در

امکان

برونسپاری

تابع هدف

برونسپاری

9156

43058

17/5

47606

19/8
21/1

درصد
اختالف

نمونه
مثال

i=1

i=2

i=3

PA1

350

550

800

52214

PA2

330

520

750

59390

11784

PA3

310

490

700

66566

14064

52502

PA4

290

460

650

74294

16307

57987

21/9

PA5

270

430

600

82574

18875

63789

22/7
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با ح مثالهای نمونه مالحظه می شود که هر چه موعد تحوی پییروژه زودتییر باشیید ،مقییدار
تاب هد بهدلی تحمی هزینههای تسری در تکمی پروژه در هر دو حالت امکان و عدمامکییان
برونسپاری رشد میکند کییه رونیید آن در شییرای ممنوعیییت برونسییپاری شیییب بیشییتری دارد؛
همچنین درصد اختال تاب هد بین این دو حالییت نیییز افییزایش مییابیید؛ بهگونییهای کییه اییین
تفاوت در ابتدا از  17/5درصد آغاز میشود و در آخرین مسئله به  22/7درصد میرسد و بییا توجییه
به خ روند ترسیمشده در شک  ،4پیشبینییی میشییود کییه اییین رونیید ادامییه یافتییه و درنتیجییه
بهرهگیری از امکان برونسپاری ،بهدلی کاهش بیشییتر مقییدار تییاب هیید  ،بیشازپیییش اهمیییت
مییابد .صدور مجوز برونسپاری نیز همواره سبب کاهش مقدار تاب هد شییده اسییت؛ بنییابراین
چنانچه ریسک افشای اطالعات محرمانه یا ازدسترفتن کیفیت وجود نداشته باشد تا حیید امکییان
باید از قابلیت برونسپاری بهره برد و تا حد امکان فعالیتهای پییروژه قابی برونسییپاری طراحییی
شوند.

شک  .4بررسی تخثیر برونسپاری بر مقدار تاب هد همزمان با فشردهسازی

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

در اغلب سازمانهای دولتی که چندین پروژه در حال اجرا دارند و بودجه محدودی دریافت
میکنند ،تخصیص مناب باید بهگونه ای باشد که تا حد امکان ضمن عدمایجاد اختالل در
پیشرفت پروژه ،سبب کمبود اعتبار برای دیگر پروژهها و گزینههای سرمایهگیاری نشود؛ اما
گاهی هنگام برنامهریزی و تخصیص اعتبار بهدلی آگاهی از محدودیتهای مالی موجود در
بودجه و نیاز همزمان چندین پروژه ،سازمان ناگزیر به ارجحیتدادن به برخی از آنها خواهد بود؛
چراکه می توان با پرداخت هزینه بیشتر و در زمانی پیش از موعد مقرر ،از مزایای بهرهبرداری
برخوردار شد و یا از پرداخت هزینههای سنگینتر ناشی از تخخیر اجتناب کرد و برعکس گاهی با
توجه به فرصت زیاد نسبت به ضرباالج تکمی پروژه ،میتوان در صورت صالحدید ،پرداخت
مناب را به تخخیر انداخت؛ بنابراین باید از انواع راهکارهای تکمی پروژه به همراه بهای تمامشده
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هر یک از آنها اطالع درستی داشت تا پس از سبکسنگینکردن گزینههای موجود در هر
موقعیتی ،بهترین تصمیم ممکن اتخاذ شود .عالوه بر این ،محدودیتهای بودجه ای در
سازمان های دولتی به شرای اقتصادی سازمان بستگی دارد؛ بنابراین در پژوهش کنونی مدل
استواری ارائه شده است که برای سازمانهای دولتی دارای پروژههای چندوجهی و امکان
برونسپاری ،ضمن تعیین مبلغ و زمان بندی مناسب تخصیص اعتبارات مالی به هر یک از
فازهای پروژه بهعنوان چالشی تازه ،بین بهرهگیری از مناب درونسازمانی و برونسپاری ،متناسب
با موعد تکمی و نیز محدودیتهای بودجهای موازنه ای بهینه برقرار میکند تا مجموع هزینهها
کمینه شود .در این راستا عالوه بر هزینههای اتمام دیرهنگام ،هزینه فرصت ازدسترفته در دیگر
فرصتهای سرمایه گیاری بر اثر پرداخت زودتر از موعد مقرر بودجه به این پروژه لحاظ شده
است .بهعنوان دیگر جنبه توسعه پژوهش ،برای نزدیککردن مدل با واقعیتهای موجود ،سه
وضعیت رکود ،تعادل و رون اقتصادی با احتمال وقوع مختلف بهعنوان عام نامعینی سرمایه در
دسترس سازمان در نظر گرفته شده و برای مواجهه با این عدمقطعیت نیز از رویکرد بهینهسازی
استوار سناریو محور بهرهگیری شد که در آن همزمان با کمینهسازی میانگین هزینهها ،برقراری
موازنه بین رعایت محدودیتها و ثبات در پاس ها دنبال میشود .برای ح مدل پیشنهادی نیز
نرمافزار بهینهسازی  GAMSبا بهکارگیری روش  CPLEXمورداستفاده قرار گرفت و اثرات
انواع دیدگاهها نسبت به رعایت محدودیتهای بودجهای و نیز ثبات پاس ها بررسی و کارآمدی
مدل نشان داده شد؛ بهگونه ای که میتوان متناسب با شرای سازمان و حساسیتهای موجود
ضرایب  λو  wرا تعیین کرد .چنانچه اشخاص تصمیمگیرنده از نظر شخصیتی ریسکگریز باشند
و یا با توجه به ماهیت پروژه و شرای سازمان ،رویکردی محتاطانه را دنبال کنند ،تمامی
محدودیتها بهطور کام رعایت شده و ریسک تصمیمگیری کامالً پوشش داده میشود .در
مواردی که ثبات در تصمیمگیری اولویت مطل داشته باشد ،رخدادن سناریوهای مختلف
هیچگونه تخثیری بر پاس های مسئله نخواهد داشت و استواری پاس کمتر از  1درصد تیییر
میکند که این مهم بهخوبی نمایانگر مزیت بهکارگیری رویکرد بهینهسازی استوار و پوشش هر
چه بیشتر نگرشهای گوناگون تصمیمگیرندگان هنگام محاسبه پاس بهینه است .در پایان نیز
مزیت بهرهمندی از برونسپاری به ویژه هنگام جلو افتادن موعدهای تکمی پروژه نشان داده شد؛
بنابراین شایسته است تا حد ممکن فعالیتهای پروژه بهگونهای طراحی شوند که قابلیت
برونسپاری هر چه بیشتری داشته باشند و تصمیمگیرندگان نیز هر چه بیشتر نسبت به صدور
مجوز برونسپاری همکاری کنند .یافتههای چنین پژوهشهایی ،بهویژه برای سازمانهای دولتی
پروژهمحوری که همزمان چندین پروژهی دردست اجرا با مناب و بودجه محدود و نامعین در اختیار
دارند ،بسیار ارزنده است .راهکارهای توسعه این پژوهش را میتوان در دو دسته مدلسازی
مفرو ضات جدید در مسئله و تیییر رویکردهای ح مسئله طبقهبندی کرد که مواردی همچون
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وجود چند ماژول قاب برون سپاری ،امکان انتخاب پیمانکار ،طراحی قراردادهای منصفانه بین
کارفرما و پیمانکاران با هد بیشینه سازی سود هر دو طر  ،تعریف درآمد تکمی هر یک از
فازهای پروژه بهعنوان تابعی از زمان ،نامعینفرضکردن پارامترهایی همچون هزینه و مدتزمان
هر یک از فازها ،بهکارگیری رویکردهای فازی یا احتمالی برای مواجهه با عدمقطعیت،
درنظرگرفتن پاداش در صورت هزینهکرد کمتر از بودجه تعیینشده و یا امکان انتقال مبلغ
باقیمانده از بودجه در هر فاز پروژه به فاز بعدی ،زمانبندی شبکه فعالیتها ،باالبردن سرعت
انجام کار از طری افزایش ظرفیت داخلی ،در نظرگرفتن تاب چندهدفه با افزودن اهدافی همچون
کاهش مدتزمان پروژه و کاهش مصر بودجه تخصیصیافته از مهمترین پیشنهادهای پژوهش
در این زمینه هستند.
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