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 چکیده

و  بندیزمان هزینه، پروژه، محدوده سازیجهت یکپارچه پروژه مدیریتمد و مفید در آبسیار کار روش یک شده کسب ارزش مدیریت
 به تصمیمات اتخاذ و پروژه عملکرد دقیق گیری هانداز امکان دیعملکر های شاخص ارائه با شده کسب ارزش مدیریت سیستم .کیفیت است

های  از شاخص ، تخمین هزینه و زمان پروژه بهبود در دقتمنظور  بهدر این مقاله،  .آورد مي فراهم را اصالحي اقدامات سازی پیاده برای موقع 
. مدل پیشنهادی گردد مي ارائهواقعي  دنیایدر شرایط  خاکستری تئوری بر پایهگیرد  عملکرد کلیدی که پروژه را از جهات مختلف در نظر مي

های پروژه را از طریق یک رویکرد انعطاف پذیر و هوشمند مدیریت کنند. مزیت این روش دقت در  کند تا هزینه به مدیران پروژه کمک مي
 ارائه و بیني پیش نیز و بهتر تحلیل باعث لکرد ،عمهای کلیدی  شاخص ادغام که دهد مي نشان نتایج های پروژه است. سازی عدم قطعیت مدل

 سادگي حفظ با و کرده نظارت را مهم عوامل وضعیت جامع صورت به توانند مي پروژه مدیران رو، این از. است شده تر دقیق اطالعات
های  شاخص از استفاده حوهن نمایش جهت پروژه ساخت یک در کاربردی مثالي نیز انتها در .کنند اتخاذ آگاهانه تصمیمات ها، تحلیل

 .گردد مي تحت شرایط عدم قطعیت بررسي پروژه عملکردی کلیدی در تخمین هزینه و زمان
 

 های کلیدی عملکرد، تئوری خاکستری، عدم قطعیت، پروژه ساخت شاخصشده،  تحلیل ارزش کسب :کلمات کلیدی
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 مقدمه -1

بیني یک پروژه  در حال اجرا، بخش مهم و حیاتي سیستم پایش و پیش های تکمیل پروژهو زمان چالش مدیریتي تخمین هزینه 
های دقیق  رغم کاربرد روش است. همچنین علي است. راهکارهای مدیریتي مختلفي برای اطمینان از تحویل به موقع پروژه توسعه داده شده

بگذارند. به طوری که معیارهای قابل اعتماد  موفقیت ریسک یک پروژه تاثیر رمدیریت پروژه، ممکن است فاکتورهای ریسک مختلفي ب
مدیران پروژه با تکیه  ها بعنوان پشتیباني تصمیم برای مدیران پروژه به منظور اصالح عملکرد واقعي پروژه مورد نیاز است. برای برآورد هزینه

ها  در راستای آوردن برنامه تواند صالحي که ميسازی اقدامات ا پیادهکنند و به منظور  عملکردی مسائل بالقوه را شناسایي مي های شاخصبر 
ها و  شده بعنوان یک روش کارا برای ردیابي پروژه برای این هدف مدیریت ارزش کسبشده کمک کند.  به سوی اهداف از پیش تعیین

 [.1]است شدهتخمین هزینه و زمان تکمیل پروژه استفاده 
تواند توسط  . موفقیت پروژه مي[2]تواند مدیریت شود گیری شود، نمي زهمطابق ادبیات موضوعي مدیریت، چیزی که نتواند اندا

 گیری شود. ، اندازههستندکیفیت  و های کلیدی عملکرد بعنوان یک سری عالیم هشدار سریع که شامل و نه محدود به زمان، هزینه شاخص
1شده از دو شاخص کارایي هزینه) مدیریت ارزش کسب

CPI )(2و کارایي برنامه
SPI )به [3]کند ميگیری عملکرد گذشته استفاده  برای اندازه .

شده و همچنین به دلیل عدم قطعیتي که پروژه ممکن است در آینده با آن مواجه شود،  منظور گسترش تمرکز و قابلیت تحلیل ارزش کسب
توانند دید بهتری در عملکرد سایر  ها مي ها جهت تخمین هزینه و زمان تکمیل پروژه وجود دارد. این شاخص نیاز به استفاده از سایر شاخص

 های کلیدی پروژه ایجاد کنند. جنبه
 محققان و پژوهشگران میان در سازماني ساختارهای در کنترل مکانیزم ابزار یک بعنوان شده کسب ارزش مدیریت بکارگیری مفهوم

که  مطالعات اولین از یکي. کرد پیدا رواج ها پروژه در شده بکس ارزش تحلیل محاسبات برای فازی اعداد از استفاده ادامه در. دارد محبوبیت
 های شاخص تحلیل در فازی کنترل نمودارهای از مطالعه این در. شد انجام [4]همکارانش و نوری توسطاستفاده نموده است،  فازی اعداد از

 شامل شده کسب ارزش عملکردی های شاخص ترلکن برای آلفا برش بکارگیری با فازی کنترل نمودار یک و شده استفاده شده کسب ارزش
 ارزش تحلیل در ها فعالیت زمان همراه به قطعیت عدم سازی مدل بر سعي [5]همکارانش و باقرپور است. شده ارائه زباني اصالحات

 بررسي و مطالعه مورد ،دباش پروژه مدیریت همانند تولید کنترل هنگام در استفاده قابل که کنترل مکانیزم یک طراحي. اند داشته شده کسب
 پروژه انجام دوره طول در برنامه ریسک اطالعات و پروژه عملکرد از پویا استفاده با مدلي بیان به [6]هوک ون .است قرارگرفته ها آن

 برای اصالحي اقدامات کیفیت روی بر را ها آن اثربخشي و پرداخته پروژه مشکالت شناسایي برای روش دو بیان به وی. است پرداخته
 ارزش های شاخص ارزیابي برای روش یک [7]همکارانش و علیوردی .است کرده بررسي خود شده ریزی برنامه حالت به پروژه برگرداندن

 انحراف از ای شده پذیرفته سطح محدودیت بر غلبه برای روشي ها آن. اند داده ارائه آماری کیفیت کنترل نمودارهای کارگیری به با شده کسب
 پروژه کنترل برای جدید روش یک [8]همکارانش و آسبس .اند داده قرار تحقیق و بررسي مورد را کیفیت کنترل نمودارهای از ادهاستف با

 پروژه مدیران به روش این. اند کرده ادغام پروژه ریسک آنالیز با را شده کسب ارزش روش آن در که اند داده ارائه قطعیت عدم شرایط تحت
 و نائیني .نماید مي شایاني کمک مدیران توسط پروژه شده پذیرفته انحرافات درون شده تعیین های برنامه از پروژه رافاتانح از اطالع برای

 و پروژه کل زمان مدت بیني پیش متفاوت شیوه سه شده، کسب ارزش مدیریت عملکرد های شاخص کلیدی، پارامترهای [9]همکاران
 ارزش محاسبات در فازی اصول ترکیب از استفاده دلیل به که ندکرد معرفي را فازی ردیعملک های شاخص تحلیل برای روشي همچنین

 و انگ مطالعه درمدل کند.  واقعیت به تر نزدیک را پروژه وضعیت تواند مي و ندارد را قطعي های مدل های محدودیت شده، کسب
 به گانت، نمودار و شده کسب ارزش مدیریت یعني پایش و ریزی برنامه در موثر ابزار دو سازی یکپارچه جدید رویکرد یک [10]همکارانش

این نمودار   .است شده ارائه پورتفولیو ریزی برنامه و پایش برای EV-Gantt نام به پروژه پورتفولیو مدیریت جدید ابزار یک توسعه منظور
 کمک پورتفولیو، و پروژه سطح دو در منابع تخصیص و یگیر تصمیم در را مهندسي مدیران یا پورتفولیو مدیران پروژه، مدیران که است قادر

                                                           
1 Cost Performance Index 
2 Time Performance Index 
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 مورد را آن و نموده ارائه ها فعالیت شناوری زمان و شده کسب ارزش مفاهیم از استفاده مبنای بر جدیدی شاخص [11] عظیمي و نجفي .نماید
 تخمین محاسبه در سهامداران رضایتمندی  ایمني، سالمت، های زمینه در را پروژه ریسک [12]همکاران و بابار .دادند قرار تحلیل و ارزیابي
 دقت پروژه، ریسک گرفتن نظر در و یافته توسعه فازی مفاهیم از استفاده با [13]همکاران و مرادی .گرفتند نظر در پروژه تکمیل هزینه

 .بخشیدند ارتقا شده کسب ارزش های پارامتر و ها تخمین ها، شاخص
سازی شاخص عملکرد  بیني بهتر هزینه و زمان پروژه از طریق یکپارچه ان پروژه برای پیشهدف از این مقاله کمک به مدیر  

های کلیدی  شاخصدر این مقاله نخست در شرایط عدم قطعیت است.  شده مدیریت ارزش کسبهای کلیدی عملکرد  شاخصریسک با 
در ادامه، رابطه ریاضي بین  شود. ارائه ميکرد ریسک و نیز شاخص عملهای مختلف  گیری عملکرد در حوزه جدیدی برای اندازهعملکرد 

های کلیدی عملکرد پیشنهادی  و شاخص (SPIو CPIشده ) های کلیدی عملکرد مدیریت ارزش کسب شاخص عملکرد ریسک، شاخص
کستری که توسط های خا همچنین برای نمایش عدم قطعیت از سیستمشود.  برای بهبود در محاسبه تخمین هزینه و زمان پروژه ارائه مي

شوند:  بندی مي های تئوری خاکستری، اطالعات در سه دسته طبقه در سیستم شود. استفاده مي ؛[15و14]پیشنهاد شد 1982دنگ در سال 
ای مفاهیم  کامال شناخته نشده. اعداد خاکستری بازهاطالعات سفید با اطالعات کامال مشخص، خاکستری با اطالعات ناکافي و سیاه با 

 ای را به صورت زیر نمایش داده است: در مقاله خود عدد خاکستری بازه [16]در این مقاله هستند. لیو و همکاران  اساسي

 

 بعد، قسمت در و شده پرداخته شرح روش پیشنهادی به دوم قسمت در: است ترتیب بدین شد خواهند تشریح ادامه در که هایي بخش
 است.   شده ذکر آتي پیشنهادات و گیری نتیجه مقاله، بخش خرینآ دراست.  شده ارائهبردی رمثال کا

 

 روش پیشنهادی -2

 دارای که شده برای هر فعالیت است شده، مقایسه ارزش حاصله با هزینه پرداخت کسب ارزش مدیریت اساسي مفهوم

شده خاکستری  است. ارزش کسب پروژه نهایي هزینه و زمان بیني پیش همچنین و پروژه پیشرفت و عملکرد کنترل هدف با هایي شاخص
 شود: به روش زیر محاسبه مي iبرای فعالیت 

(2) 
 

بکارگیری اصطالحات  شود.  ز اصطالحات زباني بیان ميباشد که با استفاده ا مي iدرصد پیشرفت خاکستری فعالیت  1 که طوری به
 1ها طبق جدول که به خاطر غیر دقیق و مبهم بودن آن لبه بر مشکالت کمک کندتواند به مدیران در غ مي زباني در تخمین وضعیت پروژه

         بایست به اعداد خاکستری تبدیل شود: مي

(3) 
 

 ها مربوط به درصد پیشرفت فعالیت اعداد خاکستری متناظر با هر اصطالح زبانی -1جدول

 عدد خاکستری اصطالحات زباني
  کمخیلي 

  کم
  تر از نصف کم

                                                           
1 Grey Progress Percent 

(1)  
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  نصف
  تر از نصف بیش
  زیاد

  خیلي زیاد
 

 شود: به صورت زیر محاسبه مي پروژه شده خاکستری است. ارزش کسب iشده فعالیت  بیني کل بودجه پیش1و 

(4) 
 

 تقسیم ی وسیله که به کنند مي عمل حد اثربخش چه تا منابع از استفاده در پروژه تیم دهد مي نشانای  شاخص عملکرد هزینه
 آید:  مي دست به واقعي ی هزینه بر شده کسب ارزش

(5) 
 

 هزینه واقعي است. گر نمایان AC 2که به طوری
 ی وسیله به شاخصاین . است کرده کار چگونه برنامه با مقایسه در پروژه تیم که است آن بیانگر بندی زمان عملکرد شاخص

 :گردد مي محاسبهبه صورت زیر  شده ریزی برنامه ارزش بر شده  کسب ارزش تقسیم

(6) 
 

3که به طوری
 PV ست.ا شده ریزی برنامه ارگر ک نمایان 

های متداول ارزش کسب شده، از  بیني وضعیت آینده پروژه، عالوه بر شاخص در این مقاله، برای بهبود ارزیابي عملکرد و پیش
دهد  های جدید به مدیران پروژه این امکان را مي شاخصکند.  های مختلف ارزیابي مي تفاده شده که عملکرد پروژه را از جنبههایي اس شاخص

طبق مدل  گیری کنند. را اندازهو ساخت ایمني  ،تا به صورت کمي مسائل مربوط به کیفیت، رضایتمندی ذینعفان، مدیریت، قرارداد
دهند که مقدار هر شاخص عملکرد کلیدی  شاخص عملکرد ریسک را تشکیل مين مشخص، یدی با اوزاشاخص عملکرد کلپیشنهادی، پنج 

ی محاسبه  نحوهشود. در زیر  دهنده در مقدارش بدست آورده مي تشکیل فاکتوری هر  های انفرادی نرمال شده توسط مجموع ضرب وزن
4عملکرد کیفیت)شاخص 

QPI(شاخص عملکرد رضایتمندی دینفعان ،)5
SSPI(شاخص عملکرد مدیریت ،)6

MPI و شاخص عملکرد )
7قرارداد)

CoPI)(8، شاخص عملکرد ایمني
SFPI(و شاخص عملکرد ساخت )CSPI

 شده است: نمایش داده( 9

(7)  

(8)  

(9)  

(10)  

                                                           
1 Budget At Completion 
2 Actual Cost 
3 Planed Value 
4 Quality Performance Index 
5 Stakeholder Satisfaction  
6 Management Performance Index 
7 Contraction Performance Index 
8 Safety Performance Index 
9 Construction performance Index 
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(11)  

(12)  
 

 باشند. مشخصي مي عملکرد کلیدیدهنده هر شاخص  مقادیر فاکتورهای تشکیل ها و  وزن و  ، ، ،  ،  که 
که  آید بدست مي (13طبق فرمول)های کلیدی عملکرد  شاخصشاخص عملکرد ریسک پروژه نیز از مجموع وزني تعدادی از 

 :نمایش داده شده است 5در جدولنتایج 

(13)  

 شود: حاصل مي به ترتیب 3و 2عملکردی از نظر خبرگان توسط جدولکلیدی هر شاخص و مقدار وزن  که 

   اعداد خاکستری متناظر با هر اصطالح  -3جدول                
  مربوط به مقادیر زبانی

 

 

 

 

 

                

                                                                             
 گردد: انجام ميبه صورت زیر  تکمیل پروژهتخمین هزینه  های قبل، بنابراین، با توجه به روابط معرفي شده در قسمت

(14) 
 

 آید. بدست مي 2های عملکردی است که طبق نظر خبره از جدول وزن شاخص که 

شود.  استفاده مي [18و17]1های موجود در ادبیات موضوع، روش زمان کسب شده در این مقاله برای تخمین زمان تکمیل پروژه از میان روش
 بدست مي آوریم: (17)طبق فرمولبرمبنای واحدهای زماني است را  شده، شاخص عملکرد زماني که پس از محاسبه زمان کسب

(15) 
 

(16)  
 

(17) 
 

 واقعي پروژه است. مدت AD که

1سپس تخمین زمان تکمیل پروژه
EAC(t) (محاسبه مي18طبق فرمول ) :شود 

                                                           
1 Earned Schedule 

 عدد خاکستری اصطالحات زباني
  خیلي کم

  کم
  کمتا حدودی 
  متوسط

  تا حدودی زیاد
  زیاد

  خیلي زیاد

 یزبان اصطالح هر با متناظر یخاکستر اعداد -2 جدول
به اوزان مربوط  

 عدد خاکستری اصطالحات زباني
  خیلي کم

  کم
  تا حدودی کم

  متوسط
  حدودی زیاد تا

  زیاد
  خیلي زیاد
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(18) 
 

 

 مثال کاربردی -3

رد و مناسب بودن مدل خاکستری پیشنهادی برای تحلیل کارب مایشیک مطالعه موردی پروژه ساخت به منظور ندر این بخش، 
کشي،  کادربندی، لوله ریزی، بتن اولین سطح ساختار شکست کار شامل 1. طبق شکل[19]واقعي ارائه شده است دنیایشده در  ارزش کسب

های کاری نیز  اگرچه بسته اند. ی کاری تشکیل شده بسته 3شامل ها  باشد که هر کدام از این بخش بندی مي ، داخلي و سقفالکتریکي
مقادیر  4جدول شود. ساختار شکست کار به اولین و دومین سطح محدود ميبرای سادگي، توانند به تعدادی فعالیت تقسیم شوند اما  مي

( و BAC)شده  ریزی تبط با کل بودجه برنامهات مراست. اطالع (نشان داده8 های واقعي تا موعد مشخصي) مثال ماه شده و هزینه ریزی برنامه
 آمده است. 5نیز در جدول( GPP)فعالیت خاکستری هر درصد پیشرفت

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 پروژه ساخت خانه نمودار ساختار شکست کار -1شکل                                                    

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
1
 Estimate At Completion for Time 

 پروژه ساخت خانه

بندیي سقف الکتریکي کشي لوله کادربندی داخلي  ریزی بتن   

 ریزی پي

 نصب ایوان

 راه پله

کاری  سفت
 خارجي

کاری  سفت
 داخلي

 

 سقف نصب
 کاذب

 نصب لوله آب

 نصب خطوط گاز

 نصب تجهیزات 
 آشپزخانه و حمام

 کشي سیم

کلید/ 
 پریز

تجهیزات 
حمام و 
 آشپزخانه

 ینصب دیوارها
 خشتي 

 ها پوش کفنصب 

  آمیزی رنگ

 

 نصب نمد

 ها نصب دودکش

 ها نصب دریچه
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 پروژه ACو  PVاطالعات  -4جدول

 

 های کاری اطالعات بسته - 5جدول

 ($)BAC پیشرفت فعالیت
 8000 کامل ریزی پي 1
 3400 خیلي زیاد نصب ایوان 2
 2500 نصف راه پله 3
 2500 شروع نشده سفت کاری دیوارهای خارجي 4
 3000 کم سفت کاری دیوارهای داخلي 5
 1250 شروع نشده نصب سقف کاذب 6
 1900 کم نصب خطوط آب 7
 2300 کم نصب خطوط گاز 8
 850 شروع نشده نصب تجهیزات حمام و آشپزخانه 9
 950 خیلي کم کشي سیم 10
 1350 شروع نشده پریزها /نصب کلید 11
 1200 خیلي کم نصب تجهیزات 12
 2400 نصف نصب دیوارهای خشتي 13
 3200 شروع نشده ها نصب فرش 14
 5600 تر از نصف کم یرنگ آمیز 15
 3600 تر از نصف بیش نصب نمد 16
 2600 خیلي کم ها نصب دودکش 17
 2900 شروع نشده ها نصب دریچه 18

 باشد. ها مي دادن پیشرفت فعالیت اعداد خاکستری برای نشان شده به شامل اصطالحات زباني تبدیل 6جدول
 

 هاده برای فعالیتشمقادیر ارزش کسب -6جدول

   پیشرفت ($)BAC فعالیت
 (8000و  8000) (1 و 1) کامل 8000 1
 (3060و  3400) (0.9و  1) خیلي زیاد 3400 2
 (1000و  1250) (0.4و  0.5) نصف 2500 3
 (0و  0) (0 و 0)  شروع نشده 2500 4
 (300و  900) (0.1و  0.3) کم 3000 5
 (0و  0) (0و  0) شروع نشده 1250 6

 ماه 1 2 3 4 5 6 7
23200 19600 16500 14000 11500 8000 4000 PV 

22460 19 16760 14460 10100 7500 3500 AC 

 ماه 8 9 10 11 12 13 14
49500 47500 42500 37000 31500 28000 27500 PV 

      24410 AC 
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 (190و  570) (0.1و  0.3) کم 1900 7
 (230و  690) (0.1و  0.3) کم 2300 8
 (0و  0) (0و  0) شروع نشده 850 9
 (0و  95) (0و  0.1) خیلي کم 950 10
 (0و  0) (0و  0) شروع نشده 1350 11
 (0و  120) (0و  0.1) خیلي کم 1200 12
 (960و  1200) (0.4و  0.5) نصف 2400 13
 (0و  0) (0و  0) شروع نشده 3200 14
 (1680و 2240) (0.3و  0.4) تر از نصف کم 5600 15
 (1800و  2160) (0.5و  0.6) تر از نصف بیش 3600 16
 (0و  260) (0و  0.1) خیلي کم 2600 17
 (0و  0) (0و  0) شروع نشده 2900 18

 شود: ها به صورت زیر محاسبه مي فعالیت شده کل برای تمام (، ارزش کسب4)و فرمول 6با توجه به جدول

(20)  

های عملکرد هزینه و  از این رو، شاخص است. 24410$و  27500$(  به ترتیب 8در موعد مقرر)مثال هفته  ACو  PV، 4جدولاساس  بر
 شود: به صورت زیر محاسبه ميزمان 

(21) 
 

(22) 
 

 

 آیند: دهنده خود بدست مي از مجموع وزني مقادیر متغیرهای تشکیل 7ولجدطبق  CSPIو  QPI، SSPI، CoPI ،SFPIحال مقادیر 

 

 نآ سازنده یرهایمتغ و یعملکرد یها شاخص اطالعات -7جدول

شاخص 
عملکرد 
 کلیدی

 دهنده متغیرهای تشکیل
وزن متغیر 

 دهنده تشکیل
 شده اوزان نرمال

ی  مقدار نرمال شده
 دهنده متغیر تشکیل

دار شاخص مق
 عملکرد کلیدی

QPI 

    نرخ عدم انطباق

 
    آموزش کیفیت پرسنل

    ها کاری/ نقص دوباره
    مدیریت کیفیت استراتژیک

SSPI 

    سفارشات تغییر
    مناقشات/ مطالبات 

    رضایتمندی مشتری
MPI وری بهره     
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    خطاها
    منافع به مخارج

CoPI 

    ها پرداخت

 
    تاخیرها
    تغییرات

    فروش خوشبینانه

SFPI 

    نسبت فراواني حوادث
    تجهیزات ایمني و نگهداری 

    آموزش ایمني

CSPI 

    تجهیزات

 
    نیروی انساني
    منابع مصرفي

    ای های سرمایه هزینه
 

 آید: های عملکرد کلیدی بدست مي طبق جدول زیر مقدار ریسک پروژه از مجموع وزني مقادیر شاخص

 

 دهنده شاخص عملکرد ریسک پروژه تشکیل کلیدی های عملکردی اوزان شاخص-8 جدول

 مقدار شاخص عملکرد ریسک ر شاخصمقدا شده وزن نرمال وزن شاخص های عملکرد کلیدی

SSPI    

 
MPI    
CoPI    
SFPI    
CSPI     

 9گذاری در تخمین هزینه تکمیل پروژه طبق نظرات خبرگان در جدول برای تاثیر RPIو  CPI ،SPI ،QPIشاخصهای چهار  سپس وزن
 شده است: نمایش داده

 

 اوزان چهار شاخص نهایی تاثیرگذار بر محاسبه تخمین هزینه و زمان پروژه -9 جدول

 وزن نهایي اهمیت وزن

 0.316  خیلي زیاد 

 0.25  زیاد 

 0.183  تا حدودی زیاد 

 0.25  زیاد 

 آید: ( به صورت زیر بدست مي14)تخمین هزینه تکمیل پروژه طبق فرمول
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(23)  

به صورت زیر بدست  بعنوان مثال  شود. چه در بخش دوم مقاله حاضر بیان شد، محاسبه مي ده مطابق آنش محاسبات زمان کسب
 آید: مي

 مقادیر محاسبات زمان کسب شده نمایش شده است: 10پس در جدول.  که به طوری  

 شده سبه زمان کسبمحا -10 جدول

     i 

5.2322 3100 720 5 17720 1 
6.3569 3600 1285 6 20885 2 

 

                              :  10طبق محاسبات جدول

(24)    

 ( به صورت زیر بدست مي آید:17) طبق فرمول محاسبه 

(25) 
 

  گردد: به صورت زیر محاسبه مي (18فرمول) تخمین زمان تکمیل پروژه طبقمقدار  سرانجام

(26)  
 

 گیری  نتیجه -4

 تاکید. رسند مي اتمام به ها آن برای شدهبینی پیش برنامه به نسبت تر و با تاخیر صرف هزینه بیش با ها پروژه از بسیاری سالیانه 
 بهو هزینه های اضافي  این تاخیرها عوامل از ها تخمین تدق با رابطه در ها کاستي و ، کمبودهامحور هزینهشاخص های  روی بر حد از بیش
تخمین هزینه و زمان  بهبود دقت برای مقاله این در ،دارند بر روند پروژه تاثیر به این حقیقت که متغیرهای گوناگوني توجه با. روند مي شمار
. گردیداستفاده  شده، کسب تحلیل ارزش مدل تحت ،گیرد کلیدی که پروژه را از جهات مختلف در نظر مي های عملکرد شاخصاز  ،پروژه

. است شده گرفته کمک تئوری خاکستری از پروژه، های فعالیت ماهیت در موجود عدم قطعیت تاثیر در نظرگرفتن برای مقاله این در همچنین
دهنده  های عملکردی تشکیل های عملکردی و اوزان شاخص دهنده شاخص ، اوزان متغیرهای تشکیلها فعالیت درصد پیشرفت مدل این در

پروژه توسعه  دعملکرکلیدی های  بر این اساس شاخص عملکرد ریسک بر حسب شاخص .شد زده تخمین خبره افراد توسط ریسک پروژه
 اعتماد قابلیت افزایش نتیجه در و شده کسب ارزشهای  شاخص گیری اندازه در دقت افزایش موجب خاکستری های تخمین این یافته است.

 . شد ها خواهد  تخمین این به
و  دقت همچنین و شد خواهد پروژه فعلي وضعیت از پروژه مدیران تر دقیق اطالع موجب محاسبات این از آمده دست به نتایج 

نند به تواپروژه مي مدیران رو، این از. زد خواهد رقم پروژه آتي برای وضعیت پذیرفته صورت های تخمین به نسبت را بیشتری اعتماد قابلیت
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 آینده های پژوهش به عنوان اتخاذ کنند. آگاهانه ها، تصمیماتبا حفظ سادگي تحلیل مهم را نظارت کرده و عوامل وضعیت جامع صورت
 .نمود استفاده شده کسب ارزش تعیین در بندی فازی عوامل تاثیرگذار بر ریسک پروژه خوشه های روش از توان مي
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