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ها بسيار حائز اهميت ها براي شركتها بر حسب نقدينگي نه تنها در مرحله برنامه ريزي بلكه به هنگام پياده سازي پروژهپايش شرايط مالي پروژه چكيده:
عيت اين اساس، ايجاد جريان نقدي قابل اطمينان براي اتخاذ تصميم مناسب و دارا بودن كنترل مالي موثر ضروري است. به عالوه، چنانچه عدم قطاست. بر 

 ريان نقديين مطالعه پيش بيني جي دانش ناكافي شود. بنابراين، هدف اها بيان نگردد، ممكن است موجب نرخ باالي شكست پروژه در نتيجهذاتي در پروژه

در محيط  TODIM 1ها است. در اين مقاله يك رويكرد جديد براي ايجاد جريان نقدي پروژه با استفاده از توسعه روش ها در مراحل مختلف آنپروژه
. در نهايت، يك ددمي گرها استفاده . بنابراين، اعداد خاكستري براي بيان عدم قطعيت مدت زمان، كيفيت و هزينه فعاليتمي شودخاكستري پيشنهاد 

 .مي شودپروژه ساخت در دنياي واقعي براي نشان دادن كاربرد و كارايي رويكرد پيشنهادي استفاده 
 .TODIMبرنامه ريزي پروژه؛ جريان نقدي؛ تئوري خاكستري؛ روش  كلمات كليدي:

  

  . مقدمه1

ريزي مديريت و برنامه ؛شود، آسيب پذير هستندها به علت نقدينگي ناكافي ميدن عمليات آنبه ورشكستگي كه منجر به متوقف شاز آنجايي كه شركت ها نسبت 
اگرچه مديريت ساير منابع مهم است، نقدينگي مهمترين  .[1] ها در بعد مالي بايد به درستي انجام شود تا از رشد بلند مدت و بقاي شركت پشتيباني كندپروژه

ها به دقت ها بايد با توجه به محدوديتهاي نقدي پروژهبنابراين، جريان .]2،3[شود ناكافي منجر به ورشكستگي ميها است، چراكه نقدينگي منبع براي شركت
ها، جريان نقدي ورودي هاي نقدي، جريان نقدي خروجي و درآمدجريان نقدي در سطح پروژه شامل تاريخ كاملي از تمام هزينه .[1]دريافت و بهينه سازي شوند 

ها در هنگام اجراي پروژه، نه تنها براي مديران پروژه ها و در نظر گرفتن آنهاي نقدي پروژهبه اين ترتيب، ايجاد جريان .5]-[2ها است ياده سازي پروژهحاصل از پ
هاي نامناسب بينيناكافي و هم پيش ها براي ارزيابي پروژه حائز اهميت است. بنابراين، هم جريان نقديها به خاطر اهميت آنمهم است، بلكه براي صاحبان پروژه

بنابراين، حفظ تعادل بين جريان نقدي خروجي  .9]-6 ،[2شود ها ميبراي شركت ،نقدينگي منجر به فشارهاي مالي و مشكالتي نظير آنچه قبال به آن ها اشاره شد
وگيري از فشار مالي و تضمين اتمام بدون مشكل پروژه بدل شده است. اي مهم براي پيمانكاران در طول اجراي پروژه براي جلو جريان نقدي ورودي، به مسئله

ها پيچيده است. به هاي فراوان در پروژهبه دليل وجود عدم قطعيت ،اگرچه، حفظ تعادل بين جريان نقدي خروجي و جريان نقدي ورودي در طول اجراي پروژه
تواند بر مقادير جريان ها را در طول كل مدت زمان پروژه تغيير دهد، بلكه ميزمان تحقق تمام فعاليتتواند هايي نه تنها مياين معنا كه وجود چنين عدم قطعيت

هاي اضافي كه پيمانكاران براي مقابله با مشكالت ناشي از چنين عدم قطعيت هايي متحمل نقدي خروجي و جريان نقدي ورودي به طور مستقيم به دليل هزينه
 .]10،11[شوند، اثر بگذارد مي

هاي عالوه بر اين، عدم قطعيت هاي مهمي به خصوص در پروژه .]9،12[وجود دارند نيز هاي عدم قطعيت كه از ابتداي پروژه ها باال هستند، در رويكرد اجرا فاكتور 
داليل متعددي است كه همگي پيش بيني هاي مالي ناشي از شوند. ريسكهاي مالي ظاهر ميساخت وجود دارند كه در بسياري از ابعاد مسئله، از جمله محيط

هاي وابسته به يكديگر هستند. ها به دليل تعداد زياد فعاليتهاي مدت زمان فعاليت. در حقيقت، وجود عدم قطعيت]2،8[كند صحيح جريان نقدي را دشوار مي
. به اين ترتيب، تصميمات متعددي معموال در شرايط [13]شود يت ميهايي در برنامه ريزي و عدم قطعها منجر به دشواريهاي روابط بين فعاليتچنين پيچيدگي

عبارت ديگر،  شوند. بنابراين، ارزيابي پروژه مانند زمان اتمام پروژه، هزينه و جريان نقدي ممكن است غير واقعي باشد. بهمبهم و بر طبق اطالعات مبهم اتخاذ مي
ها بسيار مهم است، كمبود شود. با وجود اين واقعيت كه حضور عدم قطعيت براي درك پروژههاي پروژه ميمنجر به عدم اعتبار ارزيابيچنين عدم قطعيت هايي 

 .[9]ها براي ارزيابي پروژه ضروري است يك روش خوب و جامع براي مديريت آن وجود دارد. بنابراين، مدلسازي و مديريت عدم قطعيت
. تئوري سيستم 17]-[14كنند اي، فازي يا خاكستري تمركز مياستفاده از اعداد تصادفي، بازه ها برعدم قطعيت براي مديريت اين هااخيرا تحقيقات بر روي مدل

خود در مورد استفاده از  بااليهاي كافي در دسترس نيست، به دليل عملكرد در شرايط مبهم، جايي كه داده كهراتواند مورد استفاده قرار گيرد، چخاكستري مي
ريزي خطي مهيك مدل براي بهينه سازي زمان، هزينه و كيفيت پروژه را با استفاده از برنا19] [دلگادو و رومرو . ][18مفيد است  ،هاي در دسترسحداقل داده
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در شرايط مبهم كه در آن اطالعات كم يا ضعيف   S د كه براي بررسي رفتار منحنياناذعان كرده ]20[سن كريستبال و همكاران د. انخاكستري پيشنهاد داده
هاي نهايي يك پروژه را ها يك مدل پيش بيني خاكستري براي پيش بيني هزينهتواند كاربردي باشد. به اين ترتيب، آن، تئوري سيستم خاكستري مياست

سن كريستبال . ه استپروژه، تئوري خاكستري را اجرا كرد خبرگان، با استفاده از مقادير خاكستري براي ترجيحات ]21[باتاچاريا . عالوه بر اين، انددادهپيشنهاد 
 كرده است.براي پيش بيني هزينه نهايي يك پروژه با در نظر گرفتن تئوري سيستم خاكستري ارائه  را يك مدل پيش بيني خاكستري ]20[و همكاران 

توان براي اجراي پروژه هاي مختلفي را ميكه سناريو اي مختلفي اجرا كرد، به اين معناهها را به روشتوان فعاليتجيحات و معيارها، مياكثر اوقات، با توجه به تر
بنابراين، در اين ها شده است. ها شود، توجه كمي نسبت به آنتواند منجر به اجراي بهتر پروژهتعريف كرد. با وجود اين واقعيت كه بيان چنين سناريوهايي مي

هاي مربوطه و ترجيحات كارشناسان ها براساس معيارها مورد توجه قرار گرفته است و بهترين سناريو براي انجام آنمقاله، سناريوهاي مختلفي براي انجام فعاليت
 پروژه هزينه و زمانبهتر مديريت  ها و همچنينپروژهه منجر به ارزيابي بهتر سپس بر طبق زمان بندي پروژه، جريان نقدي پروژه، ك ؛پروژه انتخاب شده است

تواند منجر به توجه بهتر و مديريت عدم د. عالوه بر اهميت تئوري سيستم خاكستري، الزم به ذكر است كه استفاده از چنين تئوري ميگردايجاد مي ،شودمي
اند، به شود. بنابراين، تمام مقادير در مراحل فوق الذكر كه قبال مورد بحث قرار گرفته ها، افزايش برنامه ريزي پروژه و نزديك شدن به شرايط دنياي واقعيقطعيت

 اند.عنوان اعداد خاكستري در نظر گرفته شده
  

  . روش پيشنهادي2

هاي ها به صورت جداگانه شيوههدف اصلي اين روش، ايجاد جريان نقدي پروژه براي ارزيابي پروژه است. بنابراين، ابتدا، سناريوهاي مختلفي كه هر يك از آن
 TODIMپروژه، بهترين شيوه با استفاده از روش  خبرگاند و سپس با توجه به ترجيحات و معيارهاي نشودهد، تعريف ميها را نشان ميمختلف اجراي فعاليت

همچنين هزينه و  ر به اجراي پروژه با كمترين زمان وهم منجشود. در حقيقت، در نظر گرفتن چند سناريو، هم منجر به نزديكتر شدن به دنياي واقعي و انتخاب مي
 آيد.سپس با توجه به شبكه پروژه، جريان نقدي پروژه به دست مي شود.كيفيت بيشتر مي

 
  . ارزيابي سناريو1,2

رد. به عبارت ديگر، سناريوهاي مختلفي براي پياده ها وجود داهاي مختلفي براي اجراي آنهاي يك پروژه، راهي فعاليتاغلب اوقات، به هنگام اجراي برخي يا همه
د و اطالعات نگذارد. بنابراين، با در نظر گرفتن معيارهايي مانند زمان، هزينه و كيفيت، كه در سناريوهاي مختلف تاثير مينهاي يك پروژه وجود دارسازي فعاليت

و اجراي آن تصميم بگيرند، به طوري كه منجر به بهينه سازي و بهبود معيارها گردد. به اين  مربوط به اين معيارها؛ مديران پروژه بايد در مورد بهترين سناريو
اجرا خواهد شد. با استفاده از اين روش كه مراحل  TODIMپروژه در تصميم گيري، روش  خبرگانترتيب، با توجه به درگير بودن معيارهاي مختلف، سناريوها و 

تواند با استفاده از اين روش انتخاب شود. اين روش يك توسعه خاكستري بر روش كالسيك آن به شرح زير است، بهترين سناريو براي اجراي يك فعاليت مي
TODIM ارائه شده است. ]22[ گمز است كه براي اولين بار توسط  

شود و در نتيجه بهترين ) معيار كمي و كيفي براي رتبه بندي شدن در نظر گرفته ميm) سناريو براي هر فعاليت با توجه به (nاي از (مجموعهدر ابتدا . 1گام 
شود تا هر پروژه خواسته مي خبرگانمربوطه، از  شوند. پس از تعريف اجزاءا تعريف ميها و هم معيارهشود. بنابراين، هم سناريوسناريو از ميان سايرين انتخاب مي

اند به مقياس عددي تبديل شوند. به اين ترتيب، ) را ارزيابي كنند، الزم است معيارهاي كيفي كه در مقياس كالمي در نظر گرفته شدهcيك از معيارهاي كيفي (
. عالوه بر اين، با در نظر گرفتن عملكرد سناريوهاي مرتبط با تخمين زده شده است، بايد عددي شوند خبرگانسناريوهايي كه مقادير آنها براساس معيارها توسط 

هم با توجه به تعريف  ،پروژه خبرگانمعيارها توسط  يبا در نظر گرفتن تمامو معيارها، برآوردهاي معيارهاي كمي انجام خواهد شد. بنابراين، با ارزيابي سناريوها 
) ايجاد خواهد شد، كه شامل برآورد سناريوها در برابر معيارهايي است كه مقادير آن Dماتريس ارزيابي ( سناريو موجود و هم با توجه به معيارهاي كمي و كيفي؛

  همه اعداد اصلي هستند.

⊗  = 

⊗ ⊗ … ⊗⊗ ⊗ … ⊗⋮ 	 ⋱ ⋮⊗ ⊗ … ⊗                                                                                                                                                        )1(  

 امين معيار است. jامين سناريو با توجه به   iرتبه خاكستري  ⊗ ماتريس تصميم گيري خاكستري است و   ⊗به طوريكه 
راي هر معيار، در ادامه، ضروري است كه عملكردهاي نرمال ماتريس براي پياده سازي اين روش مورد توجه قرار گيرند. بنابراين، براي انجام نرمال سازي ب. 2گام 

⊗ماتريس  شود كه منجر بهدر نظر گرفته مياستفاده از تقسيم مقدار يك سناريو بر مجموع تمام سناريوها،  بين صفر و يك هستند  كه تمام مقادير آن ∗
  شود.مي
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⊗ ∗=  

⊗ ∗ ⊗ ∗ … ⊗ ∗⊗ ∗ ⊗ ∗ … ⊗ ∗⋮ 	 ⋱ ⋮⊗ ∗ ⊗ ∗ … ⊗ ∗                                                                                                                                                    )2(  

⊗به طوريكه  ⊗  ماتريس تصميم گيري خاكستري نرمال است و ∗ ∗ امين معيار است كه به  jامين سناريو با توجه به  i  يرتبه خاكستري نرمال شده    
⊗ شود:صورت زير بيان مي ∗  =  ⊗∑ ⊗ 	                                                                                                                                                                                                                                               )3(  

شود از طريق ارزيابي در مقياس اعداد اصلي انجام مي خبرگانيارهايي كه توسط ها با توجه به اهميت معي آنهاي مربوطهپس از تعريف هر معيار، وزن .3گام 
وزن اختصاص يافته به هر معيار  ،شود. همانند گام قبلي، انجام نرمال سازي براي هر معيار بايد در اينجا نيز مورد توجه قرار گيرد. به اين ترتيباختصاص داده مي
به عنوان معيار مرجع در ميان سايرين مطابق با اهميت آن براي  )r(شود. سپس، يكي از معيارها تمام معيارها تقسيم ميي هاي اختصاص يافتهبر مجموع وزن

شود. بنابراين، معيار مرجع معموال معياري است با بيشترين اهميت، كه به آن اختصاص داده شده است. بنابراين، با پروژه انتخاب مي خبرگانمحاسبات توسط 
كه منجر به ، شود؛ هاي نرمال شده در مقياس اعداد اصلي كه به هر معيار توسط تصميم گيرندگان اختصاص داده ميه محاسبه معيار مرجع و وزنتوجه ب

 ندازه غلبه هر سناريوي شود. امي حاصل )r(به وزن معيار مرجع  )c(گردد، با استفاده از تقسيم وزن معيار ها بين مقادير عملكرد به يك بعد ميتبديل تفاوت

 شود:به صورت زير انجام مي بر هر سناريوي  
δ ( , ) = ∑ Φ , 	       ∀	 ,                                                                                                                                                            )4(  

 به طوريكه:

                               ∑ . ⊗ ,⊗ 																				 	 ⊗ ⊗                                                                                                              )5(  Φ ,  =            0,																																																																 ⊗ = ⊗                                                                                                     )6(  

                                ∑ . ⊗ ,⊗ 										 	 ⊗ 	⊗                                                                                                      )7(  ⊗ ⊗دهد. اگر ) فاصله اقليدسي را نشان مي6) و (5( رابطهدر هر دو  ⊗, ⊗و  , دو عدد خاكستري باشند، فاصله  ,
⊗ تواند با استفاده از معادله زير محاسبه شود:مي ⊗و  ⊗اقليدسي بين دو عدد خاكستري  ,⊗                                                                                                                                                                                )8(  

) δبه طوريكه  ,  cوزن معيار   است. c =1,..., mهر معيار براي  c تعداد معيارها است. m .دهدرا نشان مي بر سناريوي  اندازه غلبه سناريو  (

به ترتيب براي   cرتبه بندي خاكستري نرمال شده در برابر معيار ⊗و  ⊗ در نظر گرفته شده است.معيار مرجع  r وزن معيار مرجع است. ؛ باشدمي
⊗ هستند. و  دو سناريوي   ) تعريف شده است.8( رابطهكند، همانطور كه در را تعيين مي ⊗و  ⊗فاصله بين دو عدد خاكستري  ⊗,

θ  است.ضريب افت Φ ) δبراي تابع  cنشان دهنده ميزان سهم معيار  , ,  است. jبا سناريو  iي سناريوي ، به هنگام مقايسه(
Φهنگام محاسبه  ⊗، اگر ,   ⊗شود، اگر) استفاده مي5( رابطهباشد،  ⊗ Φباشد، مقدار صفر به  ⊗ ،  اختصاص ,

⊗) اعمال خواهد شد و اگر  6( رابطهشود، به اين معني كه داده مي Φ) اعمال خواهد شد. پس از محاسبه 7( رابطهباشد،  ⊗	 براي هر  ,
) δمعيار، از طريق مجموع اجزاي آن، نتيجتا  ,  ) نشان داده شده است.4( رابطهبه دست خواهد آمد، كه توسط  (

ξ  شود:عبارت زير اعمال ميهاي غلبه مربوطه، از طريق نرمال سازي اندازه Iمقدار كلي سناريو  حصولدر نهايت، براي . 4گام  ∑ 	 , ∑ 	 ,∑ 	 , ∑ 	 ,                                                                                                                                                                                                )9(  

شود. بر اين ي نرمال سازي محاسبه ميها در نتيجهشود كه مقادير كلي سناريوكند. از مطالب باال اين نتيجه حاصل ميمي حاصلرتبه هر سناريو را  ξبه طوريكه 
 توان از ميان سايرين انتخاب كرد.آيد. بنابراين بهترين سناريو را ميسناريوها با توجه به ترتيب مقادير مربوطه در نهايت به دست مياساس، رتبه بندي تمامي 

 
  . تحليل جريان نقدي2,2

تواند به سرعت تامين مالي در طول پروژه ميد. عالوه بر اين، نگذارزمان و هزينه، دو فاكتور مهمي هستند كه هر دو بر موفقيت پروژه در طول اجراي پروژه اثر مي
ها و تعيين نيازهاي مالي ها، نظارت و كنترل پروژهاعتقاد بر اين است كه جريان نقدي دقيق براي ارزيابي پروژه ،بخشيدن اجراي پروژه منجر شود. به اين ترتيب

پروژه اهميت دارد، بلكه براي صاحبان پروژه نيز مهم است. براي محاسبه جريان نقدي  پروژه ضروري است. بنابراين ايجاد جريان نقدي پروژه نه تنها براي مديران
ماراواس  ي خاكستري روشي است كه توسطشود كه توسعهپروژه، توزيع هزينه در واحد زمان بايد براي كل پروژه خالصه شود. محاسبه توسط مراحل زير انجام مي

  استفاده شده است. ]9[ و پانتواكيس
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كه بدين معنا است كه فعاليت در  ⊗Minها، دو حالت خوش بينانه و بدبينانه براي بهترين حالت يعني هاي مختلف فعاليتبا توجه به وجود دوره. 1گام 
فعاليت در ديرترين زمان ممكن كند كه كه بيان مي ⊗Maxيابد و براي بدترين حالت يعني شود و در كوتاه ترين زمان پايان ميزودترين زمان ممكن آغاز مي

⊗شود. اين طور فرض شده است كه يابد، تعريف ميشود و در طوالني ترين زمان پايان ميآغاز مي 	 , 	 ،⊗ 	 ⊗و  , 	 ,   :استبه صورت زير مذكور دو حالت  نابراين محاسبهها هستند. بعاليتها با زودترين زمان شروع، زودترين زمان پايان و دوره فبه ترتيب فعاليت 	

Min ⊗ = [ ,  + ]                                                                                                                                                                                         )10(  

Max ⊗ = [ ,  + ]                                                                                                                                                                                             )11(  

ي مدت زمان فعاليت به صورت زير توان با تقسيم هزينه هر فعاليت بر حاالت خوش بينانه و بدبينانهحداكثر و حداقل توزيع هزينه در واحد زمان را مي. 2گام 
⊗  محاسبه نمود:  = [ , ], For Activity A: ⊗  = [ , ]                                                                                                                                               )12(  ⊗ = [ , ]                                                                                                                                                                                                   )13(  

 ⊗   =  
	 	 ,	 ,                                                                                                                 ⊗ = [ , ]                                                                                                                                                                                                  )14(  	 ⊗   =  

	 	 ,	 ,                                                                                                      

⊗به طوريكه  	 , ⊗نشان دهنده هزينه هر فعاليت است.  	 	 	 باشد.مي Aهزينه فعاليت  , ⊗ 	و  	 حداكثر و  ⊗
] توزيع هزينه در واحد زمان هستند. حداقل ,  + ]و    [ ,  +   باشند.ميي مدت زمان فعاليت حاالت خوش بينانه و بدبينانه   [

	  است. i = 1,…,  nاز هر فعاليت  tبراي كل پروژه برابر با مجموع توزيع هزينه در واحد زمان  tدر يك دوره زماني خاص  هزينه كل . 3گام  ⊗ = ∑ 	 ⊗ 	                                                                                                                                                                         )15(  	 ⊗ = ∑ 	 ⊗ 	                                                                                                                                                                       )16(  
است. به عبارت ديگر، جريان نقدي پروژه برابر با مجموع  )T(در نهايت، منحني هزينه پروژه طرح تجمعي هزينه در هر دوره زماني براي مدت زمان پروژه . 4گام 

	  شود:هزينه كل در هر دوره زماني براي مدت زمان پروژه است كه به صورت زير محاسبه مي ⊗ 	 = ∑ 	 ⊗ 	                                                                                                                                                                    )17(  	 ⊗ 	 = ∑ 	 ⊗ 	                                                                                                                                                                  )18(  
قطعيت جريان نقدي  عالوه بر اين، با توجه به دو حالتي كه قبل از اين تعريف شده است، دو طرح تجمعي هزينه حداقل و حداكثر وجود دارد. به اين ترتيب، عدم

)CFU:به صورت زير تعريف شده است ( 	 	 ⊗ 	 	 	 ⊗ 	                                                                                                                                                                                  )19(  
 

  . مطالعه موردي3

پروژه دنياي واقعي در صنعت نفت و گاز ارائه شده است. توليد محصوالت پتروشيمي براي اين مجتمع پتروشيمي براي نشان دادن قابليت مدل پيشنهادي، يك 
كند. يكي از اين هاي مختلف كار ميپروژهروي ر اي توليد اين محصوالت، اين شركت بكه در استان بوشهر ايران واقع شده است،  برنامه ريزي شده است. بر

هاي جمع آوري شده در اين مطالعه موردي مطابق گزارشات پروژه فعاليت اصلي است، در اين مقاله در نظر گرفته شده است. تمام داده ها كه شامل ششپروژه
مربوطه، بهترين سناريو ها و كيفيت خاكستري است. بنابراين، با در نظر گرفتن اطالعات ها، هزينههايي با دورهها شامل فعاليتپااليش است. عالوه بر اين، دادهپترو

 ها انتخاب شده است و در نهايت، جريان نقدي پروژه محاسبه شده است.براي اجراي فعاليت
 

  هاي شبكه فعاليت. داده1جدول 

 

 فعاليت
 

 پيشنياز
سناريو دوم سناريو اول سناريو سوم

كيفيت هزينه زمان زمان هزينه كيفيت هزينه زمان كيفيت

A ------ [45,70]  [4500,6000] MG [45,70] [4500,6000] MG [45,70]  [4500,6000] MG 

B A [35,55]  [3500,4500] M [30,50] [3000,4000] G [40,60]  [4000,5000] VG 
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C A [30,50]  [1800,2500] G [30,50] [1800,2500] G [30,50]  [1800,2500] G 

D B,C,F [80,100]  [2000,3000] G [90,120] [2200,3400] VG [85,110]  [2500,3500] M 

E D [55,80]  [420,630] VG [50,75] [450,650] M [45,70]  [400,600] G 

F A [20,40]  [2500,3000] MG [20,40] [2500,3000] MG [20,40]  [2500,3000] MG 

 
ها هاي اول و دوم فعاليتنشان داده شده است. در ستون 1جدول هاي مربوطه در ها است. تمام دادهدر فاز اول، هدف انتخاب بهترين سناريو براي اجراي فعاليت

ها ها، هزينهها وجود دارد، بسته به نحوه پياده سازي يك فعاليت، دورههاي مختلفي براي اجراي فعاليتاند. از آنجايي كه راهبا روابط پيشنيازي نمايش داده شده
اند. بر خالف دو معيار اول هاي سوم، چهارم و پنجم نشان داده شدهگرفته شده است كه به ترتيب در ستون ها در نظرهاي مختلفي براي هر كدام از آنو كيفيت

 مشاهده شود. 2تواند در جدول يعني هزينه و زمان كه كمي هستند، معيار آخر، يعني كيفيت، كيفي است و مقياس آن مي
  

  كيفيت اجرا -. ارزيابي معيار 2جدول 

 اعداد خاكستري مربوطه كيفيت اجرا
Very poor (VP) [0,2]

Poor (P) [2,4]
Medium poor (MP) [4,5]

Medium (M) [5,6]
Medium good (MG) [6,7]

Good (G) [7,8]
Very good (VG) [8,9]

 
ذكر  3پروژه تعيين و سپس نرمال شده است. اطالعات در جدول  خبرگانها بر طبق نظر عالوه بر اين، بر اساس اهميت داده شده به معيارهاي مربوطه، وزن آن

 شده است.
  

  معيارها . وزن3جدول 

هاي اختصاص يافتهوزن توصيف معيار معيار  وزن معيارها
 [0.001,0.33] [0.01,1] زمان 

 [0.16,0.66] [1,2] هزينه 

 [0.33,0.99] [2,3] كيفيت 

 
ه است و همچنين ترتيب به دست آمد TODIMمقادير نهايي سناريوها  كه از طريق نرمال سازي پس از انجام محاسبات رياضي روش  4عالوه بر اين، جدول 

 دهد. در نتيجه، را ارائه ميهر سناريو   اند.شدهانتخاب  4هاي مربوطه در جدول هايي هستند كه براي فعاليتترتيب سناريوبه  و ,
  

  ها. مقادير نهايي و ترتيب سناريو4جدول 

هاسناريو فعاليت  رتبه بندي مقادير نرمال شده 
 

B 
  [-457.1,217.8] 2 
 [-457.5,457.5] 1 

 [-488.5,1] 3 
 

D 
 [-33.24,33.24] 1 
 [-35,25,1] 3 

 [-33.57,16.16] 2 
 

E 
 [-50.2,1] 3 
 [-48.04,19.61] 2 

 [-47.82,47.82] 1 
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خوش بينانه و بدبينانه، ابتدا توزيع هزينه در گردد. با توجه به دو حالت اسبه ميها محدر نهايت، جريان نقدي پروژه براساس هزينه و همچنين زمان بندي فعاليت
كه برابر است با مجموع هزينه كل در هر دوره زماني براي كل مدت زمان پروژه،  آيد. سپس، براساس توزيع هزينه، جريان نقدي پروژهواحد زمان به دست مي

 هستند. 19098,9و  14200شود. نتايج به دست آمده براي وضعيت خوش بينانه و بدبينانه به ترتيب محاسبه مي
  

  . نتيجه گيري4

ها در جهت ورشكسته شدن، به دليل اهميت آن براي پشتيباني از پيشرفت شركت ها، نقدينگي ناكافي تاثير بيشتري بردر مقايسه با نبود سود كافي در پروژه
بلكه براي پيمانكاران نيز جهت تصميم گيري  ؛هاي پروژه دارد. بنابراين پيش بيني دقيق جريان نقدي پروژه نه تنها براي مديران پروژه بسيار مهم استفعاليت

هاي ساخت هاي مهمي به ويژه در پروژهها، عدم قطعيتمهم است. عالوه بر اين، با توجه به ماهيت پرريسك پروژهكارآمد براي مقابله با مشكالت بالقوه بسيار 
شود. بنابراين، الزم است كه براي ارزيابي پروژه مديريت شوند. بنابراين، در اين مقاله رويكردي مناسب هاي پروژه ميوجود دارد كه منجر به عدم اعتبار ارزيابي

 TODIMبا در نظر گرفتن روش  و هاي خاكستري، با هدف مديريت جريان نقدي پروژه تحت شرايط عدم اطمينانهايي با دوره، كيفيت و هزينهفعاليتشامل 

  براي انتخاب بهترين سناريو ارائه شده است. 

در محيط خاكستري با توجه به ترجيحات  TODIMها بود را با اجراي روش رويكرد پيشنهادي ابتدا بهترين سناريو را كه نشان دهنده بهترين راه اجراي فعاليت
ها و هم براي ها، هم براي ارزيابي پروژهپروژه و معيارها انتخاب كرد. پس از آن، جريان نقدي پروژه با توجه به شبكه پروژه و با در نظر گرفتن عدم قطعيت خبرگان

ها و الزامات تامين مالي پروژه، ايجاد شد. در نهايت، يك پروژه دنياي واقعي شامل شش فعاليت ه عدم قطعيتكسب ديدگاهي جامع براي مديران پروژه نسبت ب
به كارگرفته شد. بنابراين، در مطالعه موردي، بهترين سناريو براي اجراي هر فعاليت، انتخاب شد. سپس، جريان نقدي پروژه ايجاد  كارايي روش براي نشان دادن
 ن، نتايج مطالعه موردي مورد بحث قرار گرفت.شد و پس از آ
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