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 چکیده
در این  .شودمات برای مدیریت پروژه میاریزی شده باعث برطرف شدن بسیاری از ابهبا مقادیر برنامهآن ژه و مقایسه وبررسی پیشرفت پر

روش تعیین ریسک وضعیت  شود.ها ارائه میمقاله با بررسی وضعیت پیشرفت کار، روشی برای ارزیابی و پیشگیری از افزایش ریسک پروژه

های کلیدی عملکرد یعنی های ورودی یعنی زمان، پیشرفت کار، هزینه و دو مورد از شاخصبراساس عملکرد شاخص(   (WPSرپیشرفت کا

ستتازی هر مرحله مقادیر واقعی شتتود. پس از پیادهارائه می( QPI) و شتتاخص عملکرد کیفیت (SSPI)  رضتتایت ذینفعانشتتاخص عملکرد 

سه میفاکتور شده و با برنامه اولیه مقای سایی  شنا صالحی انجام های ورودی  شود. به میشود. در صورت افزایش میانگین ریسک اقدامات ا

 شود. هایی که هنوز انجام نشده است، به مدیران پروژه داده میهای انجام شده بر روی آنWPSرد بررسی تاثیر عملک این ترتیب امکان
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ABSTRACT 
Examining the progress of the project and comparing it with the planned values removes many 

ambiguities for project management. In this article, by examining the progress of work, a method is 

presented for evaluating and preventing the increase of project risk. The WPS performance 

improvement method is based on the performance of input indicators, time, work progress, cost, and 

two key performance indicators, namely Stakeholder Satisfaction Performance Index (SSPI) and 

Quality Performance Index (QPI). After the implementation of each step, the actual values of the input 

factors are identified and compared with the initial program. If the average risk increases, corrective 

actions will be taken. This allows project managers to examine the impact of WPS performance on 

those that have not yet been performed.  

Keywords: Project progress status, key performance indicators, project risk management, earned value 

management 

 مقدمه -1
ضوع تحقیقاتی بوده کنترل ست پروژه از چندین دهه پیش یک مو ستم. ا شانسی سیر تغییر در متغیرهای های کنترل پروژه ن دهنده م

سه با عملکرد واقعی برنامه ست.ریزی اولیه در مقای صورتی که عملکرد فعلی از عملکرد برنامه ا شدار ریزیدر  شود، یک ه شده منحرف 

 شکلی به هاریسک تحلیل و زیهتج و شناسایی ریسک، مدیریت از هدف .شودتوسط سیستم برای اتخاذ اقدامات اصالحی نشان داده می

  .[۱]شود کنترل هاریسک که است

ستن انحراف از مقادیر برنامه شده، به مدیران اجازه میدان صورت نیاز ریزی  شته و در  دهد از دیدگاه هزینه و زمان از روند پروژه آگاهی دا

شود. به طور خاص تکنیک شگیرانه انجام  صالحی یا پی سک این امکان را میهای مدیریت اقدامات ا سک کلی مرتبط با یک ری دهد که ری

گیری از ریستتک کل پروژه ، یک روش قطعی برای ارزیابی و پیشWPSپروژه تعیین و مدیریت شتتود. به این ترتیب با تعیین ریستتک هر 
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پروژه از طریق معیارهای  ، یک مدل مدیریت ارزش کسب شده جهت ارزیابی پیشرفت[3]در مطالعه مرادی و همکاران  .[۲]شودارائه می

شرایط عدم ست. عالوه بر این ریسک پروژه تحت  بینی عملکرد در قطعیت جهت افزایش دقت در پیشزمان، هزینه و محدوده ارائه شده ا

 شود.نظر گرفته می

صال و همکاران شده [4]در مطالعه خ سک ارائه  شده برای کنترل زمان، کیفیت، هزینه و ری سب  ست. در این مطالعه ، رویکرد ارزش ک ا

در مقاله کامیاب نیا و  شتتود. یک چارچوب مدیریت ارزش کستتب شتتده جدید با در نظر گرفتن یک شتتاخص کنترل کیفیت معرفی می

ساس ارزیابی یک رویکرد ترکیبی بر، [5]باقرپور شدها سک و گیری هزینهو ارزیابی ریسک در رابطه با اندازه مدیریت ارزش کسب  های ری

ستشاخص عملکرد ریسک تعریف  یک مرور ادبیات و یک مطالعه تجربی از مدیریت ریسک  ،[6]در مطالعه ویلومسن و همکاران .شده ا

های مدیریت به چگونگی درک ارتباط بین شتتیوه در این پژوهشطور خاص، پروژه به عنوان ابزاری برای ایجاد ارزش ارائه شتتده استتت. به

سک و ایجاد ا ست.رزش پرداختری شده ا سک ، [7]در مقاله بابار و همکاران ه  ستیک مدل عملکرد ری شده ا شاخص ارائه  شامل  های که 

 است. در مدیریت ارزش کسب شدهبینی بهتر کلیدی مختلف عملکرد برای پیش

ورودی توجه کرده و بر این استتتاس  دهد تا بر تعامالت احتمالی بین عواملبه مدیران پروژه اجازه می پژوهشرویکرد ارائه شتتتده در این 

تواند بر دیگری و همچنین بر ریسک پروژه موثر های درنظر گرفته شده میچگونه عملکرد بد در هر یک از معیارشود که گیری مینتیجه

پروژه و حمایت از  های کمی قادر به جلوگیری از ریستتکهای انجام شتتده تنها برخی از مقاالت،  با ارائه روشباشتتد. با توجه به بررستتی

صمیم شدهمدیریت در روند ت صلی مانند زمان و هزینه را درنظر اند. عالوه بر این، مدلگیری  سک مربوط به دو معیار ا های موجود تنها ری

ست. در اند در حالی که در پژوهش حاضر با درنظر گرفتن پنج معیار اقدام به بررسی دقیقگرفته ادامه تحلیل تری از ریسک پروژه شده ا

 ارزش کسب شده انجام شده است.

 مطالب اصلی -2

 تعریف مفاهیم اولیه -1-2

شود )وضعیت پیشرفت کار(، که نقاط کنترل را مشخص جهت تعریف وضعیت پیرفت کار باید ذکر شود که پروژه به نقاطی تقسیم می

دهد از روند پیشرفت پروژه آگاه شده و اقدامات اصالحی انجام دهند. میریزی شده، به مدیران اجازه کند. دانستن انحراف از مقادیر برنامهمی

توانند بینشی برای عملکرد هر پروژه ارائه گیری هستند که میقابل اندازه های کمی یا کیفیای از دادههای کلیدی عملکرد، مجموعهشاخص

شود. دو موضوع در اجرای فرایند مدیریت ریسک بسیار ها تعیین میگیرندهها توسط تصمیمها و عوامل تاثیرگذار بر آندهند. اهمیت شاخص

های شوند؛ زیرا تجزیه و تحلیل کلیه ریسکهای اساسی که تأثیر زیادی بر زمان و هزینه پروژه دارند، شناسایی میمهم است. اول، ریسک

ها، پاسخ به خطرات ضروری است، و تجزیه و تحلیل آنبر است و مؤثر نیست. دوم، پس از شناسایی خطرات مهم موجود در یک پروژه زمان

ریزی دقیق و از پیش تعیین شده به محض بروز آن حذف یا کاهش زیرا مدیریت ریسک فقط در حالتی مؤثر است که موارد ریسک با برنامه

 داده شود.

 شرح کلی الگوریتم -2-2

تقسیم شده   WPSپروژه متکی است. به طور کلی پروژه به نقاط کنترل این روش به نسخه کالسیک مسیر بحرانی برای برآورد زمان تکمیل

شود. به این ترتیب در اجرای پروژه زمانی که به نقطه تعیین شده یعنی وضعیت پیشرفت کار(، که به کمک آن زمان کنترل مشخص می(

مدیران را قادر به انجام اقدامات اصالحی و  WPSرسیدیم باید عوامل ورودی بررسی و با برنامه اولیه مقایسه شود. بررسی ریسک هر 

های براساس عملکرد شاخص WPSسازد. روش تعیین ریسک مربوط به هر که هنوز انجام نشده است، می WPSپیشگیرانه در رابطه با 

باشد. ( میQPI)( و شاخص کلیدی عملکرد کیفیت SSPIورودی یعنی زمان، پیشرفت کار، هزینه، شاخص کلیدی عملکرد رضایت ذینفعان )

شود و در صورتی که میانگین ریسک پس از انجام اقدامات اصالحی میانگین ریسک با حالتی که این اقدامات صورت نگرفته است مقایسه می

ریسک  شود. اما در حالتی که با انجام اقدامات اصالحی میانگینکاهش داشته باشد مقادیر جدید جایگزین شده و اجرای پروژه ادامه داده می

شود. در نهایت درجه ریسک پروژه تعیین شده و افزایش یابد این اقدامات را نادیده گرفته و مقادیر قبلی به عنوان ریسک نهایی ثبت می

که هنوز انجام نشده است، در نظر گرفته  WPSاطالعات مربوط به درجه ریسک به عنوان بازخوردی جهت اقدامات پیشگیرانه نسبت به 

  شود.ادامه تحلیل ارزش کسب شده انجام میشود. در می

 i = 1,2,…,x هاWPSدهنده تعداد مجموعه نشان ها:مجموعه
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مربوط به هر فعالیت توسط مدیریت  )jR(ریسک  ها مورد نیاز است.هر یک از فعالیت )jU) و منابع الزم )jD  (بینی زماندر ابتدا پیش

ها الگوریتم به ترتیب شماره فرمول شود.( محاسبه می۱در هر فعالیت با استفاده از فرمول ) )jE(بنابراین میزان تالش الزم  شود.تعیین می

 انجام شود.  WPSباید پشت هم برای هر 

(۱) Ej = Dj * Uj * Rj* WH 

  شود:محاسبه می (۲)سازی پروژه از فرمول الزم برای پیاده   (TE)میزان کل تالش

(۲) TE = ∑j=1
n  Ej 

 ( در طول پروژه ثابت است. TI) WPS( و فاصله زمانی مورد نیاز بین هر jT( ، زمان فعالیت )CW(، هزینه کار )WHساعت کاری روزانه )

CT هر  شروعترین زمان باشد. زودزمان مورد نیاز جهت تکمیل پروژه میWPS ( باiSTو زود ) ترین زمان پایان هرWPS ( باiET نشان داده )

  شود.( مشخص می5( و )4با استفاده از رابطه ) WPS( و نقاط 3( با استفاده از رابطه )NWPS) WPSتعداد هر  شده است.

(3) NWPS = Int+ [ 
𝑇𝑐

𝑇𝐼
 , 0] 

(4) STi = [ ETi-1 ] 

(5) ETi = [ STi + Ti  ] 

  شود:( محاسبه می8( تا )6از طریق رابطه ) WPSتالش الزم در هر 

(6) 
   )iET  ≤   jET) ^ (   jST  ≤  iST (                                                        اگر          

Ei = ( Tj – ( ETj – ETi ) * Uj * Rj * WH                                                              آنگاه                                                       

(7) 
   )iET  <   jET) ^ (   iST  <  jST (                                                         اگر       

Ei = ( Tj – (STi  - STj ) * Uj * Rj * WH                                                        آنگاه                                       

(8) 
   )iET  >   jET) ^ (   iST  <  jST (                                                       اگر         

Ei = ( Tj – (( ETj – ETi ) + ( STi  - STj ))) * Uj * Rj * WH                          آنگاه   

 شود.ها محاسبه می WPS( برای سایر ۱0و رابطه )  1WPS برای (9)باشد. که از رابطه ( میTR مانده تا انتهای پروژه )های باقیروز

(9) TR 1 = 
𝑇𝐸−𝐸1

𝑊𝐻
 

 (۱0) TR i = TR i-1 - 
𝐸𝑖

𝑊𝐻
     i=2,…,x  برای                                                         

  شود.محاسبه می (۱۱)( با استفاده از رابطه  WP میزان پیشرفت کار )

(۱۱) WP i = 
𝐸𝑖

𝑇𝐸 
 

شکیلمتغیر ضایت ذینفعان )دهندههای ت ست.  k( با QPIو در کیفیت ) y( با SSPIدر ر شده ا شان داده  شاخصن ها از مجموع مقدار این 

ضرب مقدار متغیر صل  شکیلحا ضایت ذینفعان و )YSدهنده )های ت صل می( در کیفیت در وزن هر یک از آنKQ( در ر شود. که از ها حا

 شود.(محاسبه می۱3( و )۱۲رابطه )

 j = 1,2,…,n هادهنده تعداد فعالیتمجموعه نشان
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(۱۲) SSPIi = ∑ y Sy * Wy                                                                      برایY=1,…,m      

(۱3) QPIi = ∑ k 
 Qk * Wk                                                           برایK=1,…,Z 

 شود.( محاسبه می۱4مرحله با استفاده از رابطه ) ( در هرACWهزینه واقعی )

(۱4) ACWi = WP i * TE * CW 

سبه ریسک هر  ستاندارد شده باید فاکتور WPSجهت محا مربوط به خود ضرب شود که از رابطه   (uw)در ضریب اهمیت   ( i,uF  )های ا

  شود.محاسبه می (۱5)

(۱5) RIi = ∑ a  F i,u  * wu                                                  برایa = 1,…,u 

در نهایت میانگین ریسک کلی  محاسبه می شود. (RIi,x 2µ  و میانگین هندسی ریسک ) (RIi,x 1µ   ( میانگین حسابی )۱7( و )۱6از فرمول )

 شود.( حاصل می۱8از رابطه )

(۱6) µ1 RIi,x   = 
∑ 𝑖  𝑅𝐼 𝑖  

𝑁𝑊𝑃𝑆
  

(۱7) µ2 RIi,x  = ∏𝑖 𝑅𝐼𝑖1/𝑛𝑤𝑝𝑠  

(۱8) µ RIi,x  = µ1 RIi,x   * W µ1 + µ2 RIi,x  * W µ2 

 شود.حاصل می WP( در BAC( از ضرب بودجه )iEVکسب شده )( ارزش ۱9رابطه )

(۱9) EVi = BAC * WPi 

CPI  وSPI شود.( محاسبه می۲۱( و )۲0های )با استفاده از فرمول 

(۲0) CPIi =  
𝐸𝑉𝑖  

𝐴𝐶𝑊𝑖 
 

(۲۱) SPIi =  
𝐸𝑉𝑖  

𝑃𝑉𝑖 
 

  استفاده شده است. (۲۲)( از رابطه iSCIبرای محاسبه سالمت پروژه )

(۲۲)  SCIi = CPIi *  SPIi  

  شود.استفاده می (۲3)( از فرمول EACبرای برآورد هزینه تکمیل پروژه )

(۲3) EACi = 
𝐵𝐴𝐶  

𝐶𝑃𝐼𝑖 
 

 قابل محاسبه است.  (۲4مورد نیاز باشد از رابطه )( iGIEAC)به صورت تفکیک شده  WPSاگر این هزینه تکمیل برای هر 

(۲4) GIEACi = ACWi +
𝐵𝐴𝐶−𝐸𝑉𝑐 

𝑅𝑀𝐷∗𝑊1+𝑊𝑃∗𝑊2+𝐴𝐶𝑊∗𝑊3+𝑄𝑃𝐼∗𝑊4+𝑆𝑆𝑃𝐼∗𝑊5
 

بهبود داده  (۲5)مانده با کمک رابطه باقی هایWPS( برای عملکرد بهتر TCPI( به )CPIعملکرد پروژه برای تحقق بودجه اتمام باید از )

  شود.

TCPI = 
 ( 𝐵𝐴𝐶−𝐸𝑉𝑖 )

( 𝐵𝐴𝐶−𝐴𝐶𝑖 )
                                                                                             (۲5)  
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 هایWPSدر مقایستته با کل  (COMPLETEانجام شتتده ) هایWPSتوانند درصتتد تکمیل می (۲6)مدیران پروژه با استتتفاده از رابطه 

 مانده را محاسبه کنند. باقی

(۲6) COMPLETE = 
𝐸𝑉𝑖

𝐵𝐴𝐶
 

ستفاده از رابطه  سه میکه هزینه (۲7)از طرف دیگر ا شده، مقای سبت به بودجه اولیه درنظر گرفته  تواند برای شود نیز میهای واقعی ن

  %( مدیران پروژه موثر باشد.BACSPENTای )محاسبات درصدی هزینه

(۲7) %SPENTBAC = 
𝐴𝐶𝑖

𝐵𝐴𝐶
 

شود. قرار داده می  nwpsWPS=  xWPS   ?ابتدا -شود. مرحله اولهای ورودی، کنترل بر پیشرفت انجام میبا ثبت مقادیر واقعی برای شاخص

در پایان  -شود. در غیر این صورت باید به مرحله دوم رفت. مرحله دوماگر این مقدار برقرار بود،این مقادیر به عنوان مقادیر نهایی ثبت می

xWPS   شودبررسی می ۱ها ثبت شود. که براساس جدول شاخصباید مقادیر واقعی هر یک. 

 های مختلفرابطه بین متغیر ۱جدول

 حاالت منبع واقعی زمان واقعی کار واقعی تغییر مدت زمان

 ۱ ثابت ثابت ثابت مطابق برنامه

 ۲ افزایش کاهش ثابت زودتر از برنامه

 3 کاهش افزایش ثابت دیرتر از یرنامه

 4 ثابت افزایش افزایش دیرتر از برنامه

 5 افزایش ثابت افزایش مطابق برنامه

 6 ثابت کاهش کاهش زودتر از برنامه

 7 کاهش ثابت کاهش مطابق برنامه

  شود:خوانده می(۲8)جدول ارائه شده از طریق رابطه 

(۲8) WH*  jR*  jU*  jD=  jE 

 شود.به این ترتیب با توجه به شرایط پیش امده از یکی از روابط زیر استفاده میشود. تعریف می Ɣای به ناممجموعه -مرحله سوم

ADj,x =  
𝐴𝑊 𝑗.𝑥

𝐴𝑈𝑗.𝑥∗𝐷𝑊𝐻∗𝑅𝑖
    )3۱( ADj,x =  

𝐴𝑊 𝑗.𝑥

𝐴𝑈𝑗.𝑥−1 ∗𝐷𝑊𝐻∗𝑅𝑖
   )30( ADj,x =  

𝐴𝑊 𝑗.𝑥−1

𝐴𝑈 𝑗.𝑥∗𝐷𝑊𝐻∗𝑅𝑖
    )۲9( 

AUj,x =  
𝐴𝑊 𝑗.𝑥

𝐴𝐷𝑗.𝑥 ∗𝐷𝑊𝐻∗𝑅𝑖
    )34( AUj,x =  

𝐴𝑊 𝑗.𝑥

𝐴𝐷𝑗.𝑥−1 ∗𝐷𝑊𝐻∗𝑅𝑖 
  )33( AUj,x =  

𝐴𝑊 𝑗.𝑥−1

𝐴𝐷𝑗.𝑥∗𝐷𝑊𝐻∗𝑅𝑖
    )3۲( 

سبات از رابطه مقادیر جدید را جایگزین کرده بعد از زمان صورت  (۱5)تا (۱)بندی جدید پروژه، تمام محا شده و به  نیز باید مجدد انجام 

مقدار ریسک جدید پروژه محاسبه شده و با ریسک  (۱8)تا (۱6)حال با استفاده از رابطه  -موقت جایگزین مقادیر قبلی شود. مرحله چهارم

سه می صورت قطعی ثبت می تمام اطالعات  RIi,x µ <1-RIi,x µ  شود. اگر پروژه در حالت قبلی مقای سبات تحلیل به  شود و در ادامه، محا

ستفاده از رابطه  شده که با ا سب  سبات برای  X=X+1دهیم شود. قرار میانجام می (۲7)تا  (۱9)ارزش ک سپس محا جدید انجام  Xو 

یعنی میانگین ریسک نسبت به حالت قبلی افزایش یافته بود باید اقدام اصالحی صورت گیرد. برای این   RIi,x µ > 1-RIi,x µ  شود. اما اگر می

 شود.تعریف می (35)با استفاده از رابطه  Ɣهای موجود در مجموعه منظور برای فعالیت
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 |  jϵƔ  | ADj,x  - ADj,x-1∑ = تاخیر/زودرسی (35)

  شود:تعریف می (36)اقدام اصالحی با استفاده از رابطه  -مرحله پنجم

(36) 
β = { WPSi, i=x+1 ,…, NWPS : STWPSi > ETWPSx ^ 

            Ǝj ϵ WPSi : STj ≤ ETWPSx                                              } 

 (38)و زودرستتی از رابطه  (37)طبق شتترایط گفته شتتده در حالتی که پروژه دارای تاخیر استتت با کمک رابطه  βپس از تعیین مجموعه 

  شود.تعیین می

ND = max { β } (38)          ND = min { β }                   (37) 

 شود.ها میکرده و باعث کاهش سطح ریسک در آناند، پخش هایی که هنوز انجام نشدهWPSبا این کار تاخیر یا زودرسی موجود را بین 

 یکی از دو حالت زیر موجود است: NDپس از تعیین مجموعه  -مرحله ششم

سی  (۱)بعدی رفته و از رابطه  WPSو به  X=X+1شود پایان یافته، قرار داده می WPSآنگاه کنترل این   ND = { Ø }.اگر۱حالت برر

 شود.شروع می

اضافه  NDبه دست آمده براساس تاخیر یا زودرسی، به فعالیت موجود در  (35)آنگاه مقدار زمانی که از رابطه   ND ≠ { Ø }.اگر ۲حالت

  شود.محاسبه می (39)شود. به دلیل این تغییر، منبع نیز طبق رابطه یا کم می

(39) Uj, new, x = 
𝐴𝑊 𝑗و𝑥

𝐷𝑗.𝑛𝑒𝑤.𝑥 ∗𝐷𝑊𝐻∗𝑅𝑖
 

 مثال کاربردی -3

فاصله  WPSساعت است. برای هر  8برای بررسی بهتر الگوریتم یک مثال کاربردی ارائه شده است. در این مثال ساعت کاری روزانه 

گزارش شده است. پروژه با روش  ۱باشد. زمان، منبع، ریسک ایمنی هر فعالیت در جدول ساعت بر دالر می ۱0کاری روز و هزینه 4

CPM  روز است. میانگین  47بندی زمان تکمیل پروژه گزارش شده است. طبق این زمان 1آن نیز در جدول  بندی شده و نتایجزمان

 شود.ریزی تعیین میدر مرحله برنامه 5075/0ریسک پروژه برابر 
 ریزی اولیه پروژهبرنامه ۲جدول

 ES EF LS LF EFFORT ریسک ایمنی منابع زمان فعالیت

A ۱۱ ۲ 3/۱  0 ۱۱ 0 ۱۱ 5/۲۲8  

B 5 3 ۲/۱  0 5 6 ۱۱ ۱44 

C ۱5 ۱ 5/۱  ۱۱ ۲6 ۱۱ ۲6 ۱80 

D ۱0 ۲ ۱/۱  ۲6 36 37 47 ۱76 

E ۱۲ 3 4/۱  ۲6 38 ۲6 38 ۲/403  

F 9 ۱ 3/۱  38 47 38 47 6/93  

 تحلیل ارزش کسب شده در برنامه اولیه 3جدول

WPS EV CPI SPI SCI EAC GIEAC TCPI COMPLITE SPENTE 

1 ۱984 ۱ ۱ ۱ ۱۲۲56 ۱984 ۱ ۱6۱/0  ۱6۱/0  

2 ۱۱۲0 ۱ ۱ ۱ ۱۲۲56 ۱۱۲0 ۱ 09۱/0  09۱/0  

3 744 ۱ ۱ ۱ ۱۲۲56 744 ۱ 06/0  06/0  

4 480 ۱ ۱ ۱ ۱۲۲56 480 ۱ 039/0  039/0  

5 480 ۱ ۱ ۱ ۱۲۲56 480 ۱ 039/0  039/0  

6 480 ۱ ۱ ۱ ۱۲۲56 480 ۱ 039/0  039/0  

7 ۱۲64 ۱ ۱ ۱ ۱۲۲56 ۱۲64 ۱ ۱03/0  ۱03/0  

8 ۲048 ۱ ۱ ۱ ۱۲۲56 ۲048 ۱ ۱67/0  ۱67/0  
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9 ۲048 ۱ ۱ ۱ ۱۲۲56 ۲048 ۱ ۱67/0  ۱67/0  

10 880 ۱ ۱ ۱ ۱۲۲56 880 ۱ 07۱/0  07۱/0  

11 4۱6 ۱ ۱ ۱ ۱۲۲56 4۱6 ۱ 033/0  033/0  

12 3۱۲ ۱ ۱ ۱ ۱۲۲56 3۱۲ ۱ 0۲5/0  0۲5/0  

 x=10ریزی پروژه در برنامه 4جدول

 منابع زمان فعالیت
ریسک 

 ایمنی
ES EF LS LF EFFORT 

A 9 ۲ 3/۱  0 9 0 9 ۲/۱87  

B 7 4/۲  ۲/۱  0 7 ۲ 9 ۲8/۱6۱  

C ۱3 ۱5/۱  5/۱  9 ۲۲ 9 ۲۲ 4/۱79  

D ۱۲ 66/۱  ۱/۱  ۲۲ 34 ۲۲ 34 3/۱75  

E ۱0 7/۲  4/۱  ۲۲ 3۲ ۲4 34 4/30۲  

F 6 5/۱  3/۱  34 40 34 40 6/93  

با منبع بیشتتتر، کار ثابتی انجام شتتده که در نهایت ریستتک کلی پروژه   Fدر فعالیت  WPSشتتود. در این قرار داده می X=10در نهایت 

 است.  474۱/0

 بندینتیجه و جمع -4

طور که در هماناست. اقدامات پیشگیرانه انجام ها، و WPS ترینپر ریسک، و قادر به شناسایی شدمتمرکز  WPSبر مفهوم  پژوهشاین 

برآورد شد. در ادامه با وجود انحرافات ایجاد شده و  5075/0برنامه اولیه برابر  مثال عددی ذکر شده مشخص است میانگین ریسک در

طور که مشخص است، باتوجه به اقدامات انجام است. همان 474۱/0همچنین به جهت انجام اقدامات اصالحی، میانگین ریسک نهایی برابر 

هایی که معموال دهد که با سنجش برخی از دادهروش نشان می این شده ریسک نهایی پروژه نسبت به برنامه اولیه کاهش داشته است.

این روش ثابت کرده  .ریسک نیز ارائه شودروشی برای تعادل و پیشگیری از توان شود، میتوسط مدیران به منظور نظارت بر پروژه انجام می

تلقی شود. اقدامات اصالحی ارائه شده توسط این می بد به عنوان مفهوریزی شده، همیشه نباید انحراف یک پروژه از مقادیر برنامهاست که 

روی  ی انجام شدههاWPS تأثیر انحراف  عالوه بر این،. شودمیاز نظر کاهش زمان  تکنیک، در موارد خاص، باعث بهبود عملکرد پروژه

 زمان مناسب اقدامات پیشگیرانه انجام شود.در تا  شودبه این ترتیب این امکان داده می شود.بررسی می اندهایی که هنوز آغاز نشدهآن
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