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چکیده 
در پژوهش حاضر مسئلهی موازنهی زمان-هزینه-کیفیت از یک منظر جدید فرمولبندی و حل میشود .بدین
منظور ،ابتدا کیفیت اجرای هر فعالیت به صورت تابعی از زمان و هزینه تعریف شد ،سپس با تعریف کیفیت
اجرای پروژه به صورت کمترین مقدار کیفیتِ اجرای فعالیتهای آن و رعایت روابط پیشنیازی بین فعالیتها،
یک مدل برنامهریزی سه هدفه برای موازنهی زمان ،هزینه و کیفیت فرمولبندی گردید .برای حل مسئله ،توابع
هدفِ مربوط به زمان و هزینه به صورت آرمانهایی فازی توصیف شده و از یک رویکرد تصمیمگیریِ فازی
برای بازنویسیِ مدل سههدفهی پیشنهادی به صورت مدلی تک هدفه استفاده گردیده است .تولید یک جواب
نهایی ،به جای مجموعهای از جوابهای کارای پارتو ،از مزیتهای روش پیشنهادی است ،که مانع از
سردرگمیِ تصمیمگیرنده میشود .بهمنظور توصیف عملکرد و کاربرد بالقوهی روش پیشنهادی ،مسئلهی
موازنهی زمان -هزینه-کیفیت برای یک پروژه با دادههای واقعی مربوط به سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز
مدارس استان کرمان حل گردید .در پایان نیز ،به منظور اعتبارسنجیِ مدل و روش پیشنهادی از یک فرایند
تحلیل پارامتری ،که پارامترهای اصلی مدل را به صورت سیستماتیک تغییر میدهد ،استفاده شد.
واژگان کلیدی :زمانبندی پروژه؛ موازنهی زمان-هزینه-کیفیت؛ برنامهریزی چندهدفه؛ آرمان فازی؛
تصمیمگیری فازی.
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مقدمه
یکی از وظایف مدیران پروژه ،برنامهریزی پروژه میباشد .مرحلهی برنامهریزی پس از آنکه
پروژه به درستی تعریف و تأیید شد ،شروع میشود و طی آن ،پروژه به چند فعالیت قابل
مدیریت که برای رسیدن به اهداف مورد نظر باید اجرا شوند ،تقسیم میگردد .در این مرحله
باید مدت زمان فعالیتها برآورد شده و نیازمندیها و میزان دسترسی به منابع و همچنین
روابط پیشنیازی بین فعالیتها تعیین گردد .این موضوع که هر یک از فعالیتها در چه زمانی
شروع شود و در چه زمانی به پایان برسد به نحویکه اهداف پروژه ،یعنی زمان و هزینه حداقل
و سطح کیفیت پروژه حداکثر شود ،در مرحلهی زمانبندی انجام میپذیرد .این موضوع ،یعنی
زمانبندی پروژه بطوری که در نهایت منجر به رعایت حد بهینه در اهداف پروژه گردد ،در
ادبیات موضوع مدیریت پروژه با عنوان مسایل زمانبندی پروژه مطرح شده است که از مسایل
پرکاربرد در تحقیق در عملیات محسوب میشود و یکی از زمینههای آشنا در تازهترین
تکنیکهای بهینهسازی است (بابتیس و دماسی.)2554 ،
هدف اصلی مرحلهی زمانبندی پروژه ،ایجاد یک برنامهی زمانبندی امکانپذیر و عملی
است که در آن زمانِ شروع و پایانِ هر یک از فعالیتها مشخص شده باشد ،محدودیت منابع
و روابط پیش نیازی رعایت شده باشد و تا حد امکان اهداف تعیین شده برآورده گردد
(سینگ و ارنست.)2577،
در زمانبندی پروژه ،اغلب میتوان زمان اتمامِ پروژه را بوسیلهی کاهش زمان برخی فعالیتها
و اِعمال هزینههای اضافی سرعت بخشید .در گذشته تصمیمات مربوط به تسریع پروژه ،شامل
مالحظاتِ مربوط به موازنهی زمان و هزینه بود ،اما اخیراً پیشنهاد میشود که کیفیت پروژه نیز
مورد توجه قرار گیرد (ایرانمنش و همکاران .)2552 ،مقولهی کیفیت و توجه به آن یکی از
اهداف پروژه محسوب میشود که در بدنهی دانش مدیریت پروژه 7به صراحت عنوان شده
است (بابو و سورش .)7779،مثلث زمان -هزینه-کیفیت به طور مستمر در طول چرخهی عمر
پروژه ،بوسیلهی مدیران پروژه ،دنبال میشود .انتظاراتِ متفاوت ذینفعان پروژه و اتفافاتی که
)1. Project Management Body of Knowledge(PMBOK
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در طول پروژه رخ میدهد ،ممکن است مدیر را مجبور به ایجاد تغییراتی در این اهداف کند.
طبق مثلث زمان-هزینه-کیفیت ،تغییر اعمال شده بر روی زمان و فشرده کردن آن ،قطعاً منجر
به تغییراتی بر هزینه و کیفیت خواهد شد (کرزنر .)2577،چرا که کیفیت پروژه به عنوان یکی
از معیارهای اساسی موفقیت پروژه -متأثر از فشردهسازی 7زمان و تحمل هزینه اضافی است
(خانگ و ماینت .) 7777،همچنین انجام پروژه با حداقل هزینه و زمان و مطابق با استانداردهای
عملکردی برای به دست آوردن مزیت رقابتی یکی از قابلیتهای مدیریت پروژه محسوب
میشود (چن و تسای .)2577 ،بنابراین پرداختن به مقولهی کیفیت به عنوان یکی از اهداف
پروژه و موازنهی کیفیت و سایر اهداف پروژه مانند هزینه و زمان و همچنین تأثیر آن بر
برنامهریزی و به طور خاص زمانبندی پروژه در قالب مسایل موازنه زمان-هزینه-کیفیت مورد
توجه میباشد.

پيشينه تحقيق
اولین تحقیق در زمینه موازنه زمان ،هزینه و کیفیت توسط بابو و سورش ( )7779انجام شد،
آنها سه مدل برنامهریزی خطی با سه تابع هدف مجزا برای زمان ،هزینه و کیفیت ارایه کردند؛
که هر یک از سه مدل تنها یکی از اهداف را با محدود کردن دو هدف دیگر بهینه میسازد.
در سال  7777خانگ و ماینت مدل پیشنهادی بابو و سورش را در یک پروژه ساخت کارخانه
سیمان ،پیادهسازی و مورد بررسی قرار دادند .هدف آنها ارزیابی قابلیت پیادهسازی عملی
روش پیشنهادی بابو و سورش با در نظر داشتن مالحظات مدیریتی و همچنین شناسایی
مشکالت و مسائل بکارگیری آن روش بوده است.
الرایص و کندیل در سال  2550مسئلهی موازنه زمان ،هزینه و کیفیت را در حالت گسسته
برای پروژههای راهسازی مورد مطالعه قرار دادند .در مسئله ی آنها فرض بر این بوده که
ترکیبات متفاوت منابع و مواد ،منجر به زمان ،هزینه و کیفیتِ متفاوت اجرای فعالیتها
میشود؛ آنها مسئلهی مورد نظر را با استفاده از الگوریتم ژنتیک حل نمودند .طارقیان و
1. Crashing
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طاهری در سال  2559با استفاده از الگوریتم فراابتکاری الکترومغناطیس به حل مسئلهی
موازنهی زمان ،هزینه و کیفیت که به صورت سه مدل برنامهریزی صحیح مرتبط مدلسازی
شده ،پرداختهاند .همچنین افشار و همکاران در سال  2559با استفاده از یک الگوریتم
فراابتکاری کلونی مورچگان به حل مسئلهای سه هدفه برای موازنهی زمان ،هزینه و کیفیت
پرداختند .در سال  2572مهدیزاده و محسنیان مسئلهی موازنهی زمان ،هزینه و کیفیت را با
استفاده از برنامهریزی تصادفی چند هدفه حل کردند .در مسئلهی آنها موازنهی زمان-هزینه با
در نظر گرفتن عامل کیفیت پروژه به عنوان یکی دیگر از توابع هدف با پارامتر تصادفی تأخیر
در فعالیتهای پروژه بررسی شد .آنها برای حل مدل تصادفی چند منظوره از روش
برنامهریزی سازشی مقید شدهی تصادفی استفاده کردند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که عدم
قطعیت محیط تأثیر نامطلوبی بر جوابهای بهینه دارد ،به طوری که همه اهداف روند بدتر
شدن را در پیش میگیرند.
کیم و همکاران ( ،)2572در مطالعهی خود به دنبال روشی برای زمانبندی پروژه با در
نظرگرفتن کیفیت در کنار زمان و هزینه بودند .آنها بر خالف سایر تحقیقات که به دنبال
بیشینه کردن کیفیت اجرای فعالیتها بودهاند ،هزینه تحمیلی به پروژه را به دلیل کاهش
کیفیت کلی پروژه در مسئلهی موازنه زمان-هزینه دخیل کردند و با بکارگیریِ برنامهریزی
عدد صحیح مختلط به ارایهی مدل پرداختند ،در نهایت برای آزمون کارایی مدل ،از مطالعه
موردی در یک کارخانه تولید محصوالت بهداشتی استفاده کردند.
توانا و همکاران در سال  2574یک مدل زمانبندی پروژه را با اهداف کمینهسازی زمان و
هزینه و بیشینهسازی کیفیت با استفاده از الگوریتم تکاملی چندهدفه حل کردند و نتایج را با
روش اپسیلون محدودیت مقایسه کردند .نتایج حاکی از تسلط نسبی الگوریتم تکاملی چند
هدفه بر روش اپسیلون محدودیت بود .سیف و همکاران در سال  ،2570مسئلهی موازنهی
زمان ،هزینه و کیفیت را در پروژههای نرمافزاری با هدف کمینهسازی زمان و هزینه و
بیشینهسازی کیفیت با یک الگوریتم فراابتکاریِ پیشنهادی حل کردند ،نتایج حاکی از دقت
باالی جوابهای به دست آمده بود.
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در سال  2570منقسمی و همکاران ،برای حل مسئلهی موازنهی زمان ،هزینه و کیفیت در
پروژههای ساخت و ساز از یک مدل جدید تصمیمگیری چند معیاره استفاده کردند .آنها
برای به دست آوردن وزن اهداف ،از تکنیک آنتروپی شانون استفاده کردند و مسئله را با
استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه و یک رویکرد رتبهبندی نامغلوب حل کردند و سپس
برای رتبهبندی جوابهای پارتو از رویکرد استدالل شواهد 7استفاده کردند.
جنبهی دیگری که در ادبیات موضوع مسائل زمانبندی پروژه مورد توجه بوده است،
بکارگیریِ مجموعهها و منطق فازی در مدلسازی یا حل این مسائل میباشد .در این راستا
پژوهشهایی انجام شده است ،که جدول ( )7خالصهای از آنها را نشان میدهد.
مطالعاتی که تا کنون در زمینه مسئلهی موازنهی زمان ،هزینه و کیفیت انجام گرفته با
رویکردی غیر واقعبینانه ،با فرض اینکه کیفیت هیچ وابستگی به زمان و هزینهی انجام فعالیت
ندارد ،مدلسازی شدهاند ((طارقیان و طاهری( ،)2559 ،سیف و همکاران( ،)2570 ،نبی -
پورافروزی .))2574 ،اما باید توجه داشت که کاهش مدت زمان انجام فعالیتها میتواند در
کیفیت اجرای آنها و میزان نزدیکیِ اقالم قابل تحویل پروژه به سطح انتظاراتِ کارفرما یا
مشتری تأثیرگذار باشد و عمالً از سطح کیفیتِ فعالیتها بکاهد ،از طرفی میتوان با اِعمال
هزینههای بیشتر ،کیفیت کاهش یافته را تا سطح مطلوب جبران نمود .بنابراین چالش اصلی
پیش روی مدیران پروژه ،انتخاب رویکرد مناسب جهت یافتنِ ترکیبهای مناسب زمان ،هزینه
و کیفیتِ اجرای فعالیتهای پروژه است.

)1 -Evidence Reasoning (ER
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هایانجامشدهدرزمانبندیپروژهبرمبنایتئوریفازی 


.مروریبرپژوهش
جدول1

ردیف پژوهشگران

اهداف

روش حل

توضیحات

(سال انتشار)
 7اشتهادریان و
همکاران()2552

کمینهسازی هزینه الگوریتمژنتیک ارائهی یک ساختار فازی برای هزینههای
کمینهسازی زمان چندهدفه

مستقیمِ کل ،مدلسازی بر مبنای منطق فازی
و حل یک مثال عددی برای بررسی کارایی
مدل

 2اشتهادریان و
همکاران()2557

کمینه سازی

الگوریتم

هزینه

ژنتیک چندهدفه هزینههای اجرا ،تعریف ریسک به کمک

کمینهسازی زمان

مدلسازی با فرض فازی بودن زمان و
آلفا برشها و حل دو مثال عددی برای
سطوح مختلف ریسک

 3ژانگ و زینگ ( )2575کمینهسازی هزینه الگوریتم
کمینهسازی زمان فراابتکاری
بیشینهسازیِ

ازدحام ذرات

کیفیت

استفاده از اعداد فازی برای توصیف زمان،
هزینه و کیفیت؛ بکارگیری رویکرد
مطلوبیت چندشاخصهی فازی و عملگرهای
حسابی فازی برای حل مدل و استفاده از
دادههای واقعی ساخت پل برای بررسی
قابلیتهای مدل و روش حل پیشنهادی

 4چن وتسای()2577

کمینهسازی هزینه استفاده از مفهوم استفاده از اصل گسترش زاده در منطق
کمینهسازی زمان آلفا برش و تبدیل فازی برای مدلسازیِ مسئله با پارامترهای
مسئله به دو مدل فازی و ارائهی دو مدل برنامهریزی
دو سطحیِ

دوسطحی بر پایهی آلفا برشها به منظور

پارامتریک

یافتن کرانهای باال و پایین برای هزینهی
فشردهسازی و حل یک مثال عددی.

 0زو و همکاران ( )2572کمینهسازی هزینه الگوریتم ژنتیک مدلسازیِ مسئله با فرض فازی بودن زمان
کمینهسازی زمان فازیِ ترکیبی

اجرای پروژه ،استفاده از عملگر مقادیر

کمینهسازی

مورد انتظار با اندیسهای خوشبینانه و

اثرات محیطی

بدبینانه برای غیرفازیسازیِ پارامترها و
پیادهسازی و حل مدل برای یک پروژهی
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برق-آبی
 9مانگل و همکاران
()2573

کمینه سازی

الگوریتم ژنتیک ارایهی یک الگوی ژنتیک بر پایهی

هزینه

خوشهبندی فازی برای حل مسئله

کمینهسازی زمان

و پیادهسازی مدل برای یک پروژهی

بیشینهسازیِ

ساخت بزرگراه

کیفیت
 9ابراهیمنژاد و
همکاران()2573

کمینه سازی
هزینه

الگوریتم ژنتیک مدلسازی بر مبنای اعداد فازی مثلثی و
رتبه بندی

کمینهسازی زمان نامغلوب

پیادهسازی در یک پروژه موردکاوی در
صنعت نفت.

بیشینهسازیِ
کیفیت
 2کِی و ما ()2574

کمینه سازی

الگوریتم ژنتیک درنظر گرفتن اعداد فازیِ تصادفی برای

هزینه

زمان اجرای فعالیتها و مدلسازیِ سه نوع

کمینهسازی زمان

مسئلهی موازنهی زمان هزینه ،ارائهی یک
الگوریتم جستجو بر مبنای شبیهسازیِ
تصادفیِ فازی برای یافتن جوابهای
شبهبهینه

تعیین چگونگی موازنهی زمان ،هزینه و کیفیت در پروژه و اینکه فشردهسازیِ فعالیتهای
پروژه تا چه حد منجر به افزایش هزینه و کاهش عملکرد کیفی آن خواهد شد ،موضوع اصلی
این پژوهش است .بدین منظور در پژوهش حاضر ،مدلسازیِ مسئلهی موازنهی زمان ،هزینه و
کیفیت با توجه به وابستگیِ کیفیتِ اجرای فعالیتها به زمان و هزینه انجام میگردد .در این
راستا ،ابتدا سعی شده با رویکردی کامالً جدید،کیفیت به عنوان تابعی از زمان و هزینه
توصیف گردد ،بطوری که از دو منظر به تغییرات کیفیت نگریسته شده است .اول اینکه
فشردگیِ زمان اجرای فعالیتها منجر به کاهش کیفیت اجرای آنها میگردد و دوم اینکه با
اِعمال هزینههای بیشتر میتوان سطح کیفیتِ کاهشیافته ،به دلیل فشردهسازیِ زمان ،را به
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سطح مطلوب رساند .پس از توصیف کیفیت فعالیتها (وابسته به زمان و هزینه) ،برای تعیین
کیفیت کلیِ اجرای پروژه از یک الگوی ماکس-مین استفاده شده است .الزم به توضیح است
که پژوهشهای قبلی برای محاسبهی کیفیت کلی پروژه از مجموع کیفیت فعالیتها استفاده
کردهاند (به عنوان مثال (طارقیان و طاهری( ،)2559 ،سیف و همکاران( ،)2570 ،نبی -
پورافروزی( ،)2574 ،توانا و همکاران( ،)2574 ،ابراهیم نژاد و همکاران )2573 ،را ببینید) ،اما
پارامتر کیفیت ،ذاتاً جمعپذیر نبوده و منطقاً باید از یک الگوی ماکس-مین و یا ضربی در
توصیف آن استفاده نمود.
برای فرمولبندی مسئلهی موازنهی زمان ،هزینه و کیفیت ،از یک مدل سه هدفه استفاده شده و
برای حل آن ،به دلیل ساختار ویژه مدلِ پیشنهادی ،از یک رویکرد تصمیمگیری فازی
استفاده شده است .از جمله دالیل استفاده از رویکرد تصمیمگیری فازی ،ایجاد سازگاری
منطقی و تناسب بین اهداف و محدودیتهاست؛ چرا که این روش ابهامات مربوط به شناخت
درست ترجیحات (وزن اهداف) توسط تصمیمگیرنده را از بین میبرد .از طرفی بر خالف
اکثر روشهای حل مسایل چند هدفه که مجموعهای از جوابهای پارتو (با صرف زمان زیاد)
ارایه میکنند و تصمیمگیرنده را به دلیل تعدد جواب دچار سردرگمی مینمایند ،رویکرد
پیشنهادی تنها یک جواب کارا به عنوان ارجحترین جواب تولید میکند که موازنهی منطقی
بین سه هدف برقرار میسازد.

تعريف و مدلسازی مسئله
در این بخش ابتدا به تعریف مسئلهی موازنهی زمان ،هزینه و کیفیت با رویکردی جدید
پرداخته میشود و سپس مدل ریاضی آن فرمولبندی میگردد .در این راستا سعی شده به
ارتباط کلیدیِ زمان و کیفیتِ اجرایِ فعالیتهای پروژه اشاره شود.

تعريف مسئله
پروژهای با  nفعالیت مد نظر است که هر فعالیت آن دارای یک زمان اجرای نرمال و یک
زمان اجرای فشرده میباشد ،متناظر با این زمانها برای هر فعالیت بهترتیب یک هزینه نرمال و
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یک هزینه فشردهسازی پیشبینی شده است .هدف از حل مسئلهی موازنهی زمان-هزینه ،انجام
پروژه در تاریخ از پیش تعیین شده است به نحوی که هزینههای ناشی از فشردهسازیِ زمان
انجام فعالیتها در حداقل ممکن باشد .پر واضح است که انجام یک فعالیت در زمانی کوتاهتر
از زمان نرمال ،باعث کاهش کیفیت انجام آن میشود ،بنابراین الزم است کیفیت به عنوان
یک پارامتر تأثیرگذار در فرایند موازنهی زمان-هزینه لحاظ گردد .در حالت کلی ،کیفیت به
صورت میزان انطباق ویژگیهای کیفیِ یک فعالیت با سطوح استاندارد تعریف شده برای آن
فعالیت تعریف میشود که معموالً به صورت درصد بیان میگردد .در این پژوهش فرض بر این
است که کیفیت انجام فعالیتها به زمان انجام آنها وابسته است .برای نشان دادن این وابستگی،
زمان بصورت یک عدد فازی توصیف شده است ،که درجهی عضویت آن ،کیفیت انجام
فعالیت را نشان میدهد .بدین ترتیب ،چنانچه فعالیت مورد نظر در زمان نرمال انجام شود،
کیفیت اجرای آن در باالترین سطح ممکن (درجه عضویت یک) خواهد بود؛ از طرف دیگر
انجام فعالیت در کوتاهترین زمان ممکن ،کیفیت اجرای فعالیت را تا پایینترین سطح ممکن
(درجه عضویت کمتر از یک) کاهش میدهد .در کنار تأثیر منفیای که فشردهسازی زمان
اجرای فعالیت بر کیفیت اجرای آن دارد ،ممکن است فعالیتها به گونهای باشند که بتوان با
پرداخت هزینه های بیشتر ،از کاهش کیفیت اجرای آنها ممانعت کرد .به عنوان مثال ممکن
است در اجرای یک فعالیت بتوان از تجهیزات پیشرفتهای استفاده نمود ،که باعث بهبود
کیفیت اجرا شود .استفاده از چنین تجهیزات پیشرفتهای هزینههای جدیدی به پروژه تحمیل
خواهد کرد که ما این هزینهها را "هزینههای ایجاد کیفیت" مینامیم .بنابراین کیفیت نهایی به
زمان اجرا و هزینهی ایجاد کیفیت وابسته است ،که هرچه زمان اجرا کوتاهتر گردد؛ سطح
کیفیت اجرای فعالیت کاهش مییابد ،از سوی دیگر با افزایش هزینههای ایجاد کیفیت ،سطح

کیفیِ اجرای فعالیت افزایش مییابد .با این اوصاف اگر زمانهای نرمال و فشردهی فعالیت i
به ترتیب برابر با  ntiو  ctiباشد زمان اجرای این فعالیت با یک عدد فازیِ  xiکه درجهی
عضویت آن متناظر با کیفیت اجرا میباشد ،قابل توصیف است .بدین ترتیب اگر  xiمتغیر
فازی مربوط به عدد فازیِ  xiباشد تابع عضویت این عدد به صورت زیر تعریف میشود:
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xi  cti

) ( x  cti )(1  lqi

qiT ( xi )  lqi  i
cti  xi  nti
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xi  nti

که در آن xi ،متغیر متناظر با زمان اجرای فعالیت lqi ،پایینترین سطح کیفیت اجرای فعالیت
T
(در حالت فشردهسازی کامل) و )  qi ( xiکیفیت اجرای فعالیت  iبا زمان  xiمیباشد .واضح

است که اگر فعالیت در زمان نرمال خود انجام شود (فشرده نشود) سطح کیفیت اجرا کاهش
نمییابد و فعالیت کیفیت نرمال خود (یعنی یک) را دارا خواهد بود .نمودار ( )7تابع عضویت
عدد فازی توصیفکنندهی زمان اجرا و کیفیت متناظر را نشان میدهد .الزم به توضیح است
که در مسائل دنیای واقعی ،ارتباط بین کیفیت اجرا و زمان انجام یک فعالیت غیرخطی است،
اما از آنجا که بازهی زمانی فشردهسازی هر فعالیت در مقایسه با زمان اجرای پروژه کوتاه
است ،لذا میتوان با اندکی اغماض از تقریب خطی برای توصیف ارتباط بین زمان
فشردهسازیِ انجام فعالیت و کیفیت انجام آن استفاده کرد .بر این اساس تابع عضویت
پیشنهادی در فرمول ( )7خطی تعریف شده است.

نمودار.1تابعکیفیتاجرایفعالیت  iوابستهبهزماناجرا 

مدلسازی و حل مسئلهی موازنهی زمان ،هزینه و کیفیت پروژه در…

731

T
با کاهش زمان اجرای فعالیت ،کیفیت انجام آن کاهش مییابد و به سطح )  qi ( xiمیرسد،

در این صورت میتوان با اِعمال هزینههای بیشتر ،سطح کیفیتِ حاصل از فشرده سازیِ زمان
T
u
اجرا (یعنی )  ) qi ( xiرا افزایش داد .بدین منظور اگر  cciنشاندهندهی هزینهی الزم برای

افزایش سطح کیفیت به باالترین مقدار ممکن (یعنی یک) و  ciمتغیر مربوط به هزینهی الزم
جهت ارتقاء کیفیت باشد ،آنگاه میتوان تابع کیفیت وابسته به هزینه و زمان را به صورت زیر
تعریف نمود.

()2

ci  0 , xi  cti
0

T
)) c (1  qi ( xi

qi ( xi , ci )   qiT ( xi )  i
0  ci  ciu , cti  xi  nti
u
ci

1
ci  ciu or xi  nti

T
اگر زمان اجرای فعالیت (یعنی  ) xiیک مقدار مشخص وثابت باشد ،آنگاه )  qi ( xiثابت

بوده و تابع کیفیت فقط وابسته به هزینه خواهد شد ،در این وضعیت نمودار ( )2تابع کیفیت
 qiرا توصیف میکند .اما واقعیت آن است که  xiها متغیرند و بنابراین )  qi ( xi , ciبه عنوان
یک تابع دو متغیره به صورت نمودار ( )3قابل نمایش است.

وابستهبههزینهیارتقاءکیفیت،بافرضثابتبودن  xi

نمودار.2تابعکیفیتاجرایفعالیت  i
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وابستهبهزماناجراوهزینهیارتقاءکیفیت 

نمودار.3تابعکیفیتاجرایفعالیت  i

همانطور که در نمودار ( )3مشاهده میشود ،کیفیت انجام فعالیت ،که در رابطهی ( )2تعریف
شده ،به زمان اجرا (  ) xiو مقدار هزینهی ایجاد کیفیت (  ) ciوابسته است و این وابستگی به
دلیل حضور عبارت ))  ci (1  qiT ( xiغیرخطی است.

نمادها و متغيرهای مدل پيشنهادی
نمادهایی که در مدل پیشنهادی مورد استفاده قرار میگیرند ،در ادامه بیان میشوند.

مجموعهها و پارامترها:
 : Vمجموعه تمام فعالیتها (گرهها).
E

 :مجموعه تمام کمانها جهت لحاظ کردن روابط پیشنیازی.

 : E FSمجموعهی کمانهایی مثل   i, j   Eکه در آنها الزم است فعالیت -jاُم با یک
حداقل تأخیر مشخص پس از پایان فعالیت -iاُم آغاز شود.
 : ESSمجموعهی کمانهایی مثل   i, j   Eکه در آنها الزم است فعالیت -jاُم با یک
حداقل تأخیر مشخص پس از آغاز فعالیت -iاُم آغاز شود.
 : ESFمجموعهی کمانهایی مثل   i, j   Eکه در آنها الزم است فعالیت -jاُم با یک
حداقل تأخیر مشخص پس از آغاز فعالیت -iاُم به اتمام رسد.
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 :مجموعهی کمانهایی مثل   i, j   Eکه در آنها الزم است فعالیت -jاُم با یک

حداقل تأخیر مشخص پس از پایان فعالیت -iاُم به اتمام رسد.
 : FSijحداقل مدت زمان الزم از پایان فعالیت  iتا شروع فعالیت . j
 : SSijحداقل مدت زمان الزم از شروع فعالیت  iتا شروع فعالیت . j
 : SFijحداقل مدت زمان الزم از شروع فعالیت  iتا پایان فعالیت . j
 : FFijحداقل مدت زمان الزم از پایان فعالیت  iتا پایان فعالیت . j
 : ntiزمان نرمال انجام فعالیت . i  V
 : ctiزمان فشرده انجام فعالیت . i  V
 : nciهزینهی مربوط به انجام فعالیت  i  Vدر زمان نرمال.
 : cciهزینهی مربوط به انجام فعالیت  i  Vدر زمان فشرده.
cci  nci
nti  cti

: CSiT 

ضریب هزینهی وابسته به فشردهسازیِ زمان انجام فعالیت ( i  Vمیزان افزایش هزینه به ازای
یک واحد کاهش در زمان).
 : lqiپایینترین سطح کیفیت اجرای فعالیت  i  Vدر مواقعی که زمان اجرای فعالیت بهطور
کامل فشردهسازی شده است.
 : ciuهزینهی مازاد بر  cciکه جهت ارتقای کیفیت اجرای فعالیت  i  Vبه سطح یک پرداخت
میشود.
ciu

1  lqi 



: CSiQ

ضریب هزینهی وابسته به ارتقاء کیفیت برای فعالیت ( i  Vمیزان افزایش هزینه به ازای یک
درصد افزایش در کیفیت).
 : TPزمان از پیش تعیین شده برای اتمام پروژه که توسط تصمیمگیرنده مشخص میشود.
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متغيرهای تصميم:
 : xiزمان انجام فعالیت . i  V
 : siزمان شروع فعالیت . i  V
 : ciهزینهی ارتقاء کیفیتِ فعالیت . i  V
)  : qiT ( xiکیفیت انجام فعالیت  i  Vبرحسب زمان انجام آن یعنی ( xiبدون اینکه هزینهی
ارتقاء کیفیت پرداخت شود).
)  : qi ( xi , ciکیفیت نهایی انجام فعالیت  i  Vبرحسب زمان انجام و هزینهی ارتقاء کیفیت.
C

هزینهی کل مربوط به فشردهسازی زمان اجرا و ارتقاء کیفیت فعالیتهای پروژه.

  Tزمان کل اجرای پروژه.
  Qکیفیت کلی اجرای پروژه.

مدل رياضی مسئلهی پيشنهادی
فرض کنید شبکهی مربوط به پروژه ،یک گراف جهت دار بدون حلقه به صورت
)  G  (V , Eتعریف شود ،که در آن

V

مجموعهی گرهها

(شامل n

گره مربوط به

فعالیتهای اصلی و یک گره انتهایی مجازی) و  Eمجموعهی کمانهای توصیفکنندهی
روابط پیشنیازی بین فعالیتها میباشد .مدل ریاضی مربوط به مسألهی موازنهی زمان ،هزینه و
کیفیت ،به صورت برنامهریزی سه هدفهی زیر فرمولبندی میشود:
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ج

min T  sn 1

)(a

]) [qi ( xi , ci )  q ( xi
T
i

)(b

CSiQ

 nti  xi   
iv

min C  

CSiT

iV

max Q  min qi  xi , ci 

)(c

iV

)(d

(i , j )  E SS

si  SSij  s j

((e) )3

(i , j )  E SF

si  SFij  x j  s j

)(f

(i , j )  E FS

si  xi  FSij  s j

)(g

(i , j )  E FF

si  xi  FFij  x j  s j

)(h

i  V

cti  xi  nti
sn 1  TP

)(i
) (j

s.t.

i  V

xi  0, si  0

در مدل فوق ( )3.aتابع هدف متناظر با زمان اجرای پروژه است ،که به دنبال حداقلسازی آن
هستیم )3.b( ،تابع هدف هزینه است؛ که شامل دو قسمت مجزا میباشد .قسمت اول مربوط به
هزینهی فشردهسازی زمان اجرای فعالیتهاست ،که به صورت مجموع هزینهی فشردهسازی
تکتک فعالیت ها تعریف شده است و قسمت دوم مربوط به هزینههای ارتقاء کیفیت
فعالیتها پس از فشردهسازی میباشد .الزم به توضیح است که عبارت ) qi ( xi , ci )  qiT ( xi

در قسمت دوم نشان دهندهی میزان ارتقاء کیفیت فعالیت  iاُم (برحسب درصد) پس از
فشردهسازی است ،که این مقدار در ضریب هزینهی وابسته به ارتقاء کیفیت (یعنی ) CSiQ
ضرب میشود )3.c( .تابع هدف مربوط به کیفیت اجرای پروژه میباشد .در این مقاله کیفیت
کلی اجرای پروژه برابر با کمینهی کیفیت اجرای فعالیتهای پروژه در نظر گرفته میشود ،که
بدنبال حداکثرسازی آن هستیم .محدودیتهای ( )3.dتا ( )3.gمربوط به رعایت روابط
پیشنیازی عمومی میباشند .محدودیت ( )3.hنشان میدهد که زمان اجرای فعالیت  iاُم باید
بین زمان نرمال و زمان فشرده باشد .محدودیت ( )3.iتضمینکنندهی اتمام پروژه پیش از
زمان تعیین شده توسط تصمیمگیرنده (  ) TPمیباشد.
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رويکرد حل مسئله
در این بخش مدل پیشنهادیِ مسئلهی موازنهی زمان ،هزینه و کیفیت (مدل ( ،))3با یک
رویکرد تصمیمگیری فازی حل میگردد .بدین منظور ابتدا مروری بر رویکرد تصمیمگیری
فازی داشته و سپس توابع هدف زمان و هزینه به صورت آرمانهای فازی توصیف میشود.
بعد از آن ،مدل تحقیق با استفاده از رویکرد تصمیمگیری فازی ،به صورت یک مدل
برنامهریزی تکهدفهی قابل حل ،فرموله میشود.

تصميمگيری فازی
هنگامی که فرایند تصمیمگیری در یک محیط فازی انجام میشود ،سازگاری و تناسب بین
آرمانها و محدودیتها یک ویژگی بسیار مهم است .این سازگاری تفاوتهای بین آنها را از
بین برده و یک راه نسبتاً ساده برای بیان مفهوم تصمیم بر اساس اهداف ،آرمانها و
محدودیتهای یک فرایند تصمیمگیری به دست میدهد .بر اساس این خاصیتِ سازگاری و
تناسب ،بلمن و زاده پیشنهاد کردند که یک تصمیم فازی به صورت یک مجموعه فازی از
انتخابهای ناشی از اشتراک اهداف (آرمانها) و محدودیتها تعریف شود (بلمن و زاده،
 .)7795بدین منظور آنها سه مفهوم اصلی را معرفی کردند :آرمان یا هدف فازی ،7محدودیت
فازی 2و تصمیم فازی ،3سپس کاربرد این مفاهیم را در فرایندهای تصمیمگیری تحت شرایط
فازی در یک محیط فازی ارائه نمودند.
فرض کنید  Xمجموعهای از گزینههای مختلف برای یک مسألهی تصمیمگیری تحت
شرایطی خاص باشد .یک آرمان فازی ،Gمجموعهای فازی روی  Xبا تابع عضویت  Gو
یک محدودیت یا قید فازی  ،Cمجموعهای فازی روی  Xبا تابع عضویت  Cمیباشد .پر
واضح است که هر دوی آرمان و محدودیتهای فازی میل دارند همزمان در بهترین وضعیت
خود برقرار باشند ،بلمن و زاده ( )7795تصمیم  ،Dحاصل از آرمان فازی Gو محدودیت
1 -Fuzzy Goal
2 -Fuzzy Constraint
3 -Fuzzy Decision
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فازی  Cرا به صورت اشتراک  Gو Cتعریف کردند .در واقع مجموعهی فازی  Dبه صورت
 D=G∩Cبا تابع عضویت زیر مشخص میگردد:
D  x   min G  x  , C  x 

()4

که در آن  x  Xیک گزینهی مشخص میباشد .بر این اساس گزینهی بهینه ،گزینهای است
که درجهی عضویت آن در مجموعهی  Dدارای باالترین مقدار ممکن باشد .به زبان
ریاضی x*،بهترین گزینه بر اساس تصمیم فازیِ  Dاست اگر:
ج

()0

D  x*   max D  x   max  min G  x  , C  x 
xX

xX

در ادامه به حل مسألهی موازنهی زمان ،هزینه و کیفیت با استفاده از رویکرد تصمیمگیری
فازی پرداخته میشود .بدین منظور ابتدا اهداف مربوط به زمان و هزینه در قالب آرمانهایی
فازی توصیف خواهند شد و با توجه به ساختار فازی که قبالً برای کیفیت تعریف گردید،
معیار تصمیمگیری بلمن-زاده برای یافتن جواب بهینهی مسأله استفاده میشود.

فازی سازی توابع هدفِ مسئلهی پيشنهادی
برای توصیف تابع هدفِ کمینهسازیِ زمان اجرای پروژه به صورت یک آرمان فازی از
محدودیت مربوط به کرانهای پایین و باالی مجاز برای زمان اجرای پروژه استفاده میشود.
کران باال برای زمان انجام پروژه همان زمان نرمال اجرای پروژه (  ) Tmaxاست و کران پایین را
میتوان برابر با زمان اجرای پروژه در حالت فشردگیِ کاملِ زمان اجرای فعالیتها (  ) Tminدر
نظر گرفت .بنابراین تابع عضویت مربوط به آرمان فازیِ زمان اجرای پروژه به صورت رابطهی
( )9و نمودار ( )4توصیف میگردد.
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T  Tmin

()9

Tmin  T  Tmax
T  Tmax


1

 T T
  T    max
 Tmax  Tmin

0

نمودار.4تابععضویتمربوطبهزماناجرایپروژه 

برای توصیف تابع هدف کمینهسازی هزینهی انجام پروژه ،به صورت یک آرمان فازی ،از
هزینههای مربوط به فشردهسازیِ زمان و ارتقاء کیفیت اجرای فعالیتهای پروژه استفاده
میکنیم .در این صورت حد پایین هزینه مربوط به وضعیتی است که فشردهسازی انجام نشود
و هیچ هزینهای پرداخت نگردد .حد باالی هزینهی فشردهسازی مربوط به زمانی است که
پروژه در حداقل زمان ممکن انجام شود و مجبور باشیم کیفیت تمام فعالیتها را ،که به دلیل
فشردهسازی کاهش یافتهاند ،به سطح یک ارتقاء دهیم؛ بنابراین تابع عضویت مربوط به آرمان
فازیِ هزینهی فشردهسازی اجرای پروژه در رابطهی ( )9و نمودار ( )0توصیف میشود.
C  Cmin

()9

Cmin  C  Cmax
C  Cmax


1

 C C
  C    max
 Cmax  Cmin

0
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فشردهسازیاجرایپروژه 

.تابععضویتهزینهی

نمودار5

بازنويسی مسئله با استفاده از رويکرد تصميم فازی
با توجه به مطالب فوق و اینکه هدف اصلی موازنهی زمان ،هزینه و کیفیت ،اجرای فعالیتهای
پروژه در حداقل زمان ،حداقل هزینه با حداکثر کیفیت است ،لذا با استفاده از معیار
تصمیمگیری بلمن-زاده مسألهی تصمیمگیری نهایی به صورت زیر قابل توصیف است.
()2

max  min  (T ),  (C ), qi ( xi , ci )
iV

xX

با فرض    min  (T ),  (C ), qi ( xi , ci )و با توجه به اهداف و محدودیتهای
iV

مسألهی ( )3مدل ( )2به صورت زیر قابل بازنویسی است.
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max

Tmax  Tmin    sn 1  Tmax
 Cmax  Cmin    CSiT  nti  xi    CSiQ [qi ( xi , ci )  qiT ( xi )]  Cmax
iv

i V

iV

)) ci (1  qi ( xi
T

u
ci

()7

  qi ( xi , ci )  qiT ( xi ) 

(i , j )  E FS

si  xi  FSij  s j

(i , j )  E SS

si  SSij  s j

(i , j )  E SF

si  SFij  x j  s j

(i , j )  E FF

si  xi  FFij  x j  s j

i  V

cti  xi  nti
sn 1  TP

i  V

xi  0, si  0

سه محدودیت اول ،به ترتیب متناظر با آرمانهای فازیِ زمان اجرای پروژه ،هزینهی
فشردهسازیِ زمان انجام پروژه و کیفیت اجرای فعالیتهای پروژه میباشند ،که فرمهای ساده
شدهی )     (C ) ،    (Tو )    qi ( xi , ciهستند .بقیهی محدودیتها ،همان
محدودیتهای مدل اصلی تحقیق (مدل ( ))3میباشند .با توجه به فرمولهای مربوط به
)  qiT ( xiو )  qi ( xi , ciمدل ( )7به صورت زیر قابل بازنویسی است.

s.t.
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max 

Tmax  Tmin    sn1  Tmax
 Cmax  Cmin    CSiT  nti  xi    CSiQ [ cc (1  lqi )( ntnt ctx )]  Cmax
i V

()75

i

i

i

i

]) (nti  xi

i
u
i

ci
ciu

iv

iV

( nti  cti )  lqi ( nti  cti )  (1  lqi )[ xi  cti 

(i , j )  E FS

si  xi  FSij  s j

(i , j )  E SS

si  SSij  s j

(i , j )  E SF

si  SFij  x j  s j

(i , j )  E FF

si  xi  FFij  x j  s j

i  V

cti  xi  nti
sn 1  TP

i  V

xi  0, si  0

مدل ( )75یک مدل جامع برای موازنهی زمان ،هزینه و کیفیت در حالت پیوسته است که
عالوه بر رعایت محدودیتهای پیشنیازی عمومی و محدودیت فشردهسازیِ زمانِ اجرای
پروژه ،وابستگی کیفیت اجرای فعالیتهای پروژه به زمان فشرده سازی و هزینهی ایجاد کیفیت
نشان میدهد .الزم به توضیح است که این مدل بهدلیل حضور عبارت ) (nti  xi

ci
ciu

در

محدودیتهای دوم و سوم ،یک مدل غیرخطی است ،که در بخش  4آن را برای حل یک
مسئلهی واقعی بکار می بریم .پر واضح است که جواب حاصل از حل مدل فوق در بردارندهی
زمان انجام فعالیتها ،زمان اجرای پروژه ،هزینههای فشردهسازی ،هزینههای ایجاد کیفیت و
کیفیت نهایی اجرای فعالیتها میباشد .این جواب یک موازنهی منطقی بین زمان ،هزینه و
کیفیت برقرار میکند.
در بخش بعد با اِعمال مفروضات سادهتری به مسئله ،یک حالت خاص از مدل ( )75ارائه
میشود.

s.t.
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يک حالت خاص از مسئلهی پيشنهادی
در مدل ( )75تالش میشود که یک موازنهی منطقی بین زمان ،هزینه و کیفیت اجرای
فعالیتهای پروژه بدست آید .گاهی اوقات ممکن است جستجوی جوابی مد نظر باشد که
درآن زمان انجام پروژه ،به گونهای حداقل شود که درجهی تحقق اهداف هزینه و کیفیت از

یک سطح حداقلیِ مشخص ،مثل  ، برخوردار باشد .با چنین فرضی ،میتوان مدل زیر را
پیشنهاد کرد که در آن تابع هدف ،مینیمم سازیِ زمان اجرای پروژه است و در مقایسه با مدل
( ،)75محدودیت مربوط به تابع عضویت زمان اجرا و محدودیت زمان ازپیش تعیین شده،
حذف و محدودیت حداقل درجهی تحقق اهداف هزینه و کیفیت اضافه گردیده است.
sn 1

min

 

s.t.

 Cmax  Cmin    CSiT  nti  xi    CSiQ [ cc (1  lqi )( ntnt ctx )]  Cmax
i V

()77

i

i

i

i

]) (nti  xi

i
u
i

ci
ciu

iv

iV

( nti  cti )  lqi ( nti  cti )  (1  lqi )[ xi  cti 

(i , j )  E FS

si  xi  FSij  s j

(i , j )  E SS

si  SSij  s j

(i , j )  ESF

si  SFij  x j  s j

(i , j )  E FF

si  xi  FFij  x j  s j

i  V

cti  xi  nti

i  V

xi  0, si  0

پیشنهاد مقدار مناسبِ پارامتر  میتواند توسط تصمیمگیرنده و با توجه به اولویت اهداف

انجام شود .همچنین میتوان با تغییر پارامتر  ، در بازهی صفر تا یک ،مجموعهای از جوابها را
بدست آورد که با پیشنهاد آنها ،تصمیمگیرنده بتواند گزینهی مطلوب خود را انتخاب نماید.

در ادامه ،کاربردی از مدلها و رویکرد حل پیشنهادی برای یک مسألهی موازنهی زمان ،هزینه
و کیفیت با دادههای واقعی ارایه میگردد.
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مطالعهی موردی
طبق قانون تأسیس سازمان نوسازی-توسعه و تجهیزِ مدارسِ کشور ساخت ،توسعه و تجهیز
فضاهای آموزشی و پرورشی استاندارد و مقاوم ،از وظایف اصلی این سازمان محسوب
میشود .از آنجا که پروژه های این سازمان ،معموالً باید قبل از شروع سال تحصیلی و نیز در
راستای تحقق مأموریت این سازمان ،مطابق با استانداردهای کیفی انجام شوند؛ بحث موازنهی
زمان ،هزینه و کیفیت در اجرای پروژههای سازمان نوسازی مدارس اهمیت یافته و قسمت قابل
توجهی از برنامهریزیهای این سازمان را به خود اختصاص داده است.
در این بخش مسألهی موازنهی زمان ،هزینه و کیفیت پروژهی ساخت مدرسهای توسط اداره
کل نوسازی مدارس استان کرمان با استفاده از مدلها و رویکرد حل پیشنهادی مورد بررسی
قرار میگیرد .این پروژه دارای  74فعالیت میباشد که شبکهی گرهای متناظر با آن در شکل
( )7و داده های آن در جدول ( )2آمده است.
الزم به توضیح است که کیفیت هر فعالیت براساس میزان انطباق ویژگیهای آن فعالیت با
ویژگیهای استاندارد تعریف میشود و به صورت درصد (گاهی نیز عددی بین صفر ویک،
که صفر متناظر با صفر درصد و یک متناظر با صد درصد است) بیان میشود .در این پژوهش
برای برآورد پارامترهای مسئله از اجماع نظرات خبرگان (مهندسین مشاور ،ناظر و پیمانکاران
پروژههای نوسازی مدارس) استفاده شده است .بدین منظور ابتدا پرسشنامهای برای برآورد
پارامترها در اختیار خبرگان قرار داده شد ،سپس مقدار نهایی پارامترهای کیفیت از طریق
محاسبه ی میانگین هندسی نظرات خبرگان و پارامترهای نهایی زمان و هزینه با گردکردن
مقادیر میانگینِ حسابی پیشنهادات بدست آمد.

مطالعات مدیریت صنعتی – سال شانزدهم ،شماره ،05،پاییز 79

742

شکل.1شبکهبرداریمربوطبهپروژه 
جدول.2دادههایمسئله،مربوطبهمطالعهموردی

فعالیت

شرح فعالیت

نوع رابطه  /پیشنیاز

7

گودبرداری و شفته

-

nti

cti

( nciمیلیون

( cciمیلیون

(روز)

(روز)

ریال)

ریال)

35

70

355

955

ciu lqi
05 5/9

(پیسازی)
2

اجرای فونداسیون

(7 / FS)0

45

20

7555

7055

45 5/9

3

نصب اسکلت

(2 / FS)75

45

25

2555

2055

95 5/0

4

اجرای سقف

(3 / FS)5

70

2

955

255

25 5/2

0

دیوار چینی ،کرسی و

(4 / SS)0

35

25

355

455

75 5/9

شنریزی
9

اجرای تأسیسات اولیه

(0 / SS)0

25

75

055

955

45 5/3

9

نماسازی

(0 / FS)5

45

20

405

005

05 5/4

2

سنگکاری داخلی

(9 / FS)5

35

72

455

055

35 5/0

7

محوطه سازی

(9 / SS)75

70

2

225

335

05 5/9

75

نصب درب و پنجره

(9 / FF)0

70

2

705

295

75 5/2

77

سقف کاذب و گچکاری

(2 / FS)5

45

20

205

305

35 5/0

72

کفسازی

(2 / FS)5

20

70

355

455

35 5/9

73

نقاشی

(77 / FS)75

45

25

725

205

25 5/4

74

اجرای تأسیسات نهایی

(72 / FS)75
(73 / FS)75

25

75

705

255

45 5/2
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ارائهی نتايج
قبل از حل مسئلهی ( )75برای پروژهی مدنظر ،الزم است مقادیر ( Tminسریعترین زمان ممکن
برای اتمام پروژه (این مقدار در حالتی بدست میآید که زمان اجرای همهی فعالیتها در
حالت فشردگی کامل باشد))( Tmax ،زمان نرمال انجام پروژه بدون هیچ فشردهسازی)TP ،

(زمان از پیش تعیین شده برای اتمام پروژه )( Cmin ،مربوط به حالتی است که هیچ
فشردهسازی انجام نشود ،بنابراین هیچ هزینهای نیز پرداخت نگردد) و ( Cmaxمربوط به وضعیتی
است که پروژه در حداقل زمان ممکن انجام شود و مجبور باشیم کیفیت تمام فعالیتها ،که به
دلیل فشردهسازی کاهش یافتهاند ،را به سطح مطلوب (یک) ارتقاء دهیم) تعیین گردند .بعد از
انجام محاسباتِ الزم و لحاظ کردن زمان از پیش تعیین شده که مد نظر مدیران پروژه
بودهاست؛ مقادیر  Cmin=5 ،Tmax= 350 ،Tmin=722و  Cmax=2225برای مسئلهی مذکور
بدست آمد و زمان از پیش تعیین شده برای اتمام پروژه  TP=295در نظر گرفته شد .الزم به
توضیح است که کلیهی مدلهای این مقاله در نرمافزار لینگو (نسخه  )8.5کدنویسی و حل
شده است .نتایج حاصل از حل مدل ( )75با اِعمال مقادیر فوق در جدول ( )3خالصه شده
است.
حداقل درجهی تحقق اهدافِ مدل تحقیق 5/97

* 

بوده و در این سطح ،مقادیر تابع هدف

زمان ،هزینه و کیفیت کل انجام پروژه به ترتیب  227روز 237/79 ،میلیون ریال و  97درصد
میباشد.
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)برایدادههایواقعیتحقیق 

جدول.3نتایجحلمدل(11
هزینهیفشردهسازی

فعالیت 

*xi

) *qiT * ( xi

) *qi* ( xi* , ci

فعالیت ( iمیلیون ریال)

هزینهیارتقاء

کیفیتفعالیت i

(میلیون ریال)

7

70

5/9

5/97

355

7/7

2

45

7/5

7/5

5

5

3

32

5/70

5/70

05

5

4

70

7/5

7/5

5

5

0

35

7/5

7/5

5

5

9

75

5/3

5/97

755

23/07

9

45

7/5

7/5

5

5

2

72

5/0

5/97

755

72/92

7

70

7/5

7/5

5

5

75

70

7/5

7/5

5

5

77

20

5/0

5/97

755

72/92

72

20

7/5

7/5

5

5

73

25

5/4

5/97

95

75/32

74

75

5/2

5/2

05

5


همانطور که انتظار میرود ،برای فعالیتهایی که در زمان نرمال خود انجام میشوند هزینهی
فشردهسازی و هزینه ی ایجاد کیفیت صفر است ،زیرا انجام فعالیت در زمان نرمال خود باعث
کاهش کیفیت فعالیت و به تبع آن اِعمال هزینههای ایجاد کیفیت نمیشود .از سوی دیگر،
زمان اجرای فعالیتهای اول ،سوم و چهاردهم فشرده شده اما هزینهای جهت ارتقاء کیفیت
آنها اِعمال نشده است ،چرا که کاهش کیفیتِ ناشی از فشردهسازی که مدل بدست داده،
آنقدر زیاد نبوده که نیاز به ارتقاء آن باشد .نتایج بدست آمده برای فعالیتهای شش ،هشت،

مدلسازی و حل مسئلهی موازنهی زمان ،هزینه و کیفیت پروژه در…

717

یازده و سیزده نشان میدهد که برای این فعالیتها ،هم هزینهی فشردهسازی و هم هزینهی
ارتقاء کیفیت پرداخت میشود.
اکنون با فرض اینکه یک مقدار حداقلی برای تحقق اهداف هزینه و کیفیتِ اجرای فعالیتها
مد نظر است ،میتوان با حل مدل ( )77حداقل زمان ممکن برای انجام پروژه را بدست آورد.
به عنوان مثال ،اگر بخواهیم حداقل درجهی تحقق اهداف هزینه و کیفیت    5/20باشد،
حل مدل ( )77نتایج ارائه شده در جدول ( )4را بدست می دهد .زمان بدست آمده برای
اجرای پروژه در این وضعیت  240روز و هزینهی ناشی از فشردهسازی و ارتقاء کیفیت
فعالیتها  425/4میلیون ریال میباشد که  305میلیون ریال آن مربوط به فشردهسازی فعالیتها و
 95/4میلیون ریال مربوط به ارتقاء کیفیت فعالیتها ،به سطحِ حداقل  20درصد ،است.

)برایدادههایواقعیتحقیقبافرض  1/55

جدول.4نتایجحلمدل(11
هزینهیفشردهسازی


هزینهیارتقاءکیفیت


فعالیت ( iمیلیون ریال)

فعالیت ( iمیلیون ریال)
5

) *qiT * ( xi

) *qi* ( xi* , ci

7

35

7/5

7/5

5

2

45

7/5

7/5

5

5

3

45

7/5

7/5

5

5

4

70

7/5

7/5

5

5

0

35

7/5

7/5

5

5

9

79

5/97

5/20

35

3/42

9

45

7/5

7/5

5

5

2

72

5/0

5/20

755

27

7

70

7/5

7/5

5

5

75

70

7/5

7/5

5

5

77

20

5/0

5/20

755

27

72

20

7/5

7/5

5

5

73

25

5/4

5/20

95

70

74

75

5/2

5/20

05

75

فعالیت  *xi
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پر واضح است که سطح  بسته به اهمیت تحقق اهداف ،توسط تصمیمگیرنده ،مشخص
میشود .اگر بخواهیم مقایسهای بین نتایج مدل ( )75و مدل ( )77داشته باشیم باید به این نکته
اشاره شود که در مدل ( )75حداکثرسازیِ حداقلِ درجهی تحقق اهداف زمان ،هزینه و
کیفیت مدنظر است در حالی که مدل ( )77زمان اجرای پروژه را به نحوی حداقل میکند که
درجهی تحقق اهداف هزینه و کیفیت از یک سطح از پیش تعیین شدهی  بیشتر باشد .بر این
اساس ،مدل ( )75حداقل درجهی تحقق اهداف را  97درصد با زمان اجرای  227روزی تعیین
کرده و مدل ( )77برای رعایت محدودیت  20درصدیِ تحقق اهداف هزینه و کیفیت ،زمان
اجرای پروژه را به  240روز افزایش داده است.

تحليل پارامتری مدلها
در ادامه جهت اعتبارسنجیِ مدلهای تحقیق ،وضعیت جوابهای آنها در قبال تغییرات
سیستماتیکِ پارامترهای کلیدی بررسی شده است ،تا بتوان بررسی کرد که آیا رفتار مدل در
قبال تغییرات منطقی است یا خیر .بدین منظور برای ارزیابی مدل ( )75از آنجا که زمان اجرا
با فرض  TP  295برابر با  227روز بدست آمد ،با تغییر سیستماتیک زمان از پیش تعیین شده
به مقادیری کمتر از  ،227حداقل درجهی تحقق اهداف به همراه زمان اجرا ،هزینه و کیفیت
اجرای پروژه قابل محاسبه هستند ،نتایج حاصل در جدول ( )0ارائه شده است .همانطور که از
نتایج این جدول برمی آید ،با کاهش زمان از پیش تعیین شده ،برای اتمام پروژه ،حداقل
درجهی تحقق اهداف و کیفیت اجرای پروژه ،کاهش یافته و هزینههای ناشی از فشردهسازی
و ارتقاء کیفیت افزایش یافته اند .این تغییرات منطقی به نظر میرسند ،چرا که کوتاه شدن
زمان اجرای پروژه کاهش کیفیت و افزایش هزینههای ناشی از فشردهسازی را به دنبال دارد.
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جدول.5نتایجحلمدل()11بهازایمقادیرمختلفپارامتر TP
TP

حداقل درجهی تحقق اهداف( ) 

زمان اجرا

هزینه (میلیون ریال)

کیفیت

225

5/954

225

203/29

5/954

270

5/994

270

797/79

5/994

275

5/923

725

7520/99

5/923

250

5/027

250

7259/27

5/027

255

5/033

255

7349/72

5/033

770

5/425

770

7477/09

5/425

775

5/423

775

7997/70

5/423

به منظور ارزیابی عملکرد مدل ( )77با تغییر دادن پارامتر  ، که نشاندهندهی حداقل درجهی
تحقق اهداف هزینه و کیفیت است ،در جدول ( )9نتایج مربوط به زمان ،هزینه و کیفیت
اجرای پروژه خالصه شده است.
جدول.6نتایجحلمدل()11بهازایمقادیرمختلفپارامتر





زمان اجرا

هزینه (میلیون ریال)

کیفیت

7/5

350

5/55

7/5

5/7

295

229/99

5/7

5/2

230

097/24

5/2

5/9

225

207/29

5/9

5/9

252

7749/42

5/9

5/0

779

7434/99

5/0

5/4

722

7920/92

5/4

5/3

722

7920/92

5/4

همانطور که میدانیم با کاهش پارامتر  حداقل سطح مورد انتظار برای تحقق اهداف هزینه و
کیفیت کاهش مییابد ،همچنین زمان اجرای پروژه ،که کمینه کردن آن هدف اصلیِ مدل
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( )77است ،با کاهش پارامتر  بهبود مییابد .به بیان دیگر با کاهش پارامتر  ناحیهی شدنیِ
مدل ( )77گسترش یافته و در نتیجه مقدار بهینهی تابع هدف بهبود مییابد.

نتيجهگيری و پيشنهادات
در این تحقیق ،مسئلهی موازنهی زمان ،هزینه و کیفیت ،با فرض وابستگی کیفیت انجام
فعالیت های پروژه به زمان و هزینه ،مورد مطالعه قرار گرفت .بدین منظور یک مدل
برنامه ریزیِ سه هدفه ،با در نظر گرفتن زمان ،هزینه و کیفیت به عنوان توابع هدف و لحاظ
کردن روابط پیشنیازی فرموله شد .برای حل مسئله از یک رویکرد تصمیمگیری فازی
استفاده گردید .بهمنظور اجرایی کردن این رویکرد ،زمان اجرا و هزینهی ناشی از فشردهسازیِ
زمان و ارتقاء کیفیت فعالیتها به صورت آرمانهایی فازی توصیف گردیدند ،تا بتوان در
موازنهی آنها با کیفیت ،از رویکرد تصمیمگیری فازی استفاده نمود .در کنار هم قراردادنِ
توابع عضویت مربوط به زمان اجرای تک تک فعالیتها و توابع عضویت آرمانهای فازیِ
مربوط به زمان اجرای پروژه و هزینهی فشردهسازی ،در راستای رویکرد تصمیمگیری فازی،
منجر به یک مدل برنامهریزی تکهدفه گردید .برای نشان دادن کارایی مدل و رویکرد حل
پیشنهادی یک مسئلهی واقعیِ موازنهی زمان ،هزینه و کیفیت مربوط به سازمان نوسازی و
تجهیز مدارس استان کرمان ،حل شد و نتایج آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .در نهایت با
استفاده از تحلیل پارامتری ،اعتبار مدلها ارزیابی گردید.
برای انطباق بیشتر مدل و الگوی حل پیشنهادی با واقعیت میتوان بهجای توابع عضویت خطی،
از توابع عضویت غیرخطی برای توصیف وابستگی کیفیت به زمان و حتی آرمانهای فازی
مربوط به زمان اجرا و هزینه فشردهسازی استفاده نمود .همچنین بهمنظور گسترش مدل و
رویکرد پیشنهادی می توان محدودیت منابع و یا اهدافی مثل ارزش کسبشده را به مدل اضافه
کرد .از سوی دیگر در پژوهشهای بعدی میتوان مدل را در حالتی فرمولبندی و حل کرد
که یک حداکثر هزینهی مشخص (یک بودجه ی مشخص جهت حداقل سازی زمان و با
بهترین کیفیت ممکن) برای اجرای پروژه مدنظر باشد.
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