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 ٧٨٧                                                                           ۷۹۶ تا ۷۸۷، از صفحه ۱۳۸۶، دي ماه ۶، شماره ۴۱     نشريه دانشكده فني، جلد 

  Email:golabchi@ut.ac.ir      ,                            ۶۶۴۶۱۵۰۴:      فاکس       ,        ۶۶۴۰۹۶۹۶:               تلفن : نويسنده مسئول *
 

با استفاده از  ت ارزش کسب شدهیریب عملکرد پروژه در مدین ضرییتع
 مانکارانیپ کار یانیج پای نتانیتخمسک به منظور یت ریریمد

 

 3ین نقاش طوسی و حس2 محمد حسن سبط1*یمحمود گالبچ
  دانشگاه تهران- بای زیس هنرهایپرد - یمعماردانشکده ار یدانش1

 ریرکبی امی دانشگاه صنعت - ستیط زیار دانشکده عمران و محیدانش2
 ریرکبی امی دانشگاه صنعت- ت ساختیری و مدی مهندسی دکتریدانشجو3

 )7/7/86 ، تاریخ تصویب 31/6/86، تاریخ دریافت روایت اصالح شده  8/11/85تاریخ دریافت (
 دهيچک

ل یـ تکم"ا یـ  "پروژه چقدر خواهد بود؟ یانینه پایهز"ن است که    ی شود، ا  ی مطرح م  ی که در هر پروژه ا     ی از پرسش هائ   یکی    
در روش هـا    .  دهد یج ارائه م  ین نتا ی ا ینیش ب ی پ ی را برا  یت ارزش کسب شده روش    یری مد "د؟یآن چه مدت به طول خواهد انجام      

 شـده و    ینـ یش ب یشته آن پ  براساس روند گذ  نده پروژه صرفاً    یت ارزش کسب شده، عملکرد آ     یریستم مد یج در س  ی را یو فرمول ها  
 یسـک افقـ   یت ر یریامـا مـد   .  شـود  ینده در نظر گرفته نم    یر عملکرد پروژه در آ    ییگر عوامل مؤثر در تغ    یا د ی یطیط مح یشرار  ییتغ

 کـرده و  یی بـالقوه را شناسـا  ی کند تا خطرات و فرصـتها  ینده نامشخص و نامعلوم را جستجو م      یند و آ  ی ب ینده م یدورتر را درون آ   
دن یبا به چـالش کشـ  و  سک  یت ر یریند مد یفرآن مقاله با استفاده از      یدر ا . دیژه کنترل نما  ر بر عملکرد پرو   یداد آنها را جهت تأث    یرو

سـتم  ی سیب کنـون یب بـا ضـرا  یـ  در ترک  یسـک یرب  ی گونـاگون، ضـر    ینده پروژه از جنبه ها    یر گذار بر عملکرد آ    یابعاد و عوامل تأث   
دن یتمرکز بخش ن روش   یهدف ا .  شود یمژه ارائه    پرو یانیج پا ین نتا یشتر در تخم  ی صحت و دقت ب    یت ارزش کسب شده برا    یریمد

.  اسـت  نده پروژه یق آ یب عملکرد دق  ین ضر یین دو روش در تع    ین ا یتعامل ب له  یبه وس ت در حصول به اهداف پروژه،       یریبه توجه مد  
 .  استیابی کار قابل دستیانیج پای نتاقی دقینیش بیپب ین ضریبا استفاده از ا

 

ب عملکـرد   ی ضـر  -  پـروژه  یانیـ ج پا ین نتـا  ی تخم -  مدیریت ریسک  - کسب شده ت ارزش   یریمد: ي كليد واژه هاي 
 پروژه  

 

 مقدمه
ـ  ارزش کسـب شـده     یت بر مبنـا   یری مد طرفداران ه  ب

 گذشته پـروژه هـا و        و یخی به اطالعات تار   ادی توجه ز  لیدل
، اغلب مورد سؤال قـرار      ندهی آ ینی ب شی در پ   از آنها  استفاده

ران یران پـروژه، مـد  ی مـد  است کـه  ین در حال  یا. گرفته اند 
ار عالقمند هستند که بدانند     یان، بس یارشد شرکتها و مشتر   

 یینه نها ی پروژه خواهد افتاد و هز     ی برا ینده چه اتفاق  یدر آ 
 ازمنـد ی پـروژه ن   یانیـ  پا جین نتا یتخم. آن چقدر خواهد شد   

 مانـده ی کـار باق   زانیـ من  ییتع است و    ماندهی کار باق  یابیارز
 .  پروژه استندهیآ تیکامل از وضع درک مناسب و ازمندین

 اطالعـات  نیـ  ات ارزش کسـب شـده    یریمـد  ستمیس
  پـروژه را قـادر      رانی کنـد و مـد     ی و مهم را فراهم م     یاساس

 درصـد از کـار پـروژه    15 لیـ پـس از تکم تنها  سازد تا    یم
 داشته  پروژهیانیپا جینتا از ی مناسبی آماری هاینی ب شیپ

ت ارزش  یریسـتم مـد   ی س  در واقع بـا اسـتفاده از       .]2[باشند
نده پروژه یت آی مشکالت و وضعیی شناسایکسب شده، برا

واهـد   نخ یازی درصد ن  90 پروژه تا حدود     یشرفت زمان یبه پ 
شـرفت داشـته باشـد، بـا       ین حد پ  ی که پروژه تا ا    یزمان. بود

 از  ی تـوان کـار    یدرک مشکالت و روبرو شدن بـا آنهـا نمـ          
ت یریتم مـد سـ یلـذا س . افـت یش برده و راه حل مناسب     یپ

ران ی بـه مـد  1عی هشـدار سـر  ی برایارزش کسب شده ابزار 
 یت هـا  یـ  و فعال  ی دهد تا با اقدامات اصالح     یپروژه ارائه م  

امـا  . ابنـد ی مطلوب دسـت     ییج نها یمضاعف به موقع به نتا    
ت ارزش کسب   یریب عملکرد درنظر گرفته شده در مد      یضر

ب یضـرا  پروژه، با استفاده از      یانیج پا ین نتا ی تخم یشده برا 
 از آنهـا    یبـ یا ترک یـ نه  یعملکرد گذشته پروژه در زمان، هز     

ر ییـ  که ممکن است در اثر تغ      ی شود و به تحوالت    ین م ییتع
ن خـود   یـ ا.  نـدارد  ی دهد توجه  ینده رو یط پروژه در آ   یشرا

 صـورت گرفتـه     ینهای شود تا صحت و دقت تخم      یباعث م 
ر عوامـل مختلـف و      یل عدم درنظر گرفتن امکان تـأث      یبه دل 

 ر سؤال قرار یشرفت پروژه زی در روند پیر و تحوالت آتییتغ
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 ١٣٨٦، دي ماه ٦، شماره ٤١ نشريه دانشكده فني، جلد                                                                                                       ٧٨٨     

 
 

 .ردیگ
 

 پــروژه در يانيــج پاين نتــاي تخمــيروشــها
 ت ارزش کسب شده يريمد

ن یم تخ ی برا یادی ز ی، فرمولها ی متماد ی سالها یط
ـ           یانیج پا ینتا ن آنهـا سـه     ی پروژه ارائه شـده اسـت کـه از ب

ن یــادر .  هســتندیشــتری اعتبــار و کــاربرد بیفرمــول دارا
 پـروژه را کـه      یانیج پا ین نتا ی تخم یقسمت ابتدا فرمول کل   

ــر ــیآخ ــیش بین پ ــ تجدین ــدهی ــر ش ــ ن2د نظ ــز نامی  ده ی
ان سـه فرمـول     یـ  کرده و سـپس بـه ب       ی، بررس ]1[ شود یم

 .  شودی پروژه ها پرداخته میانیج پاین نتایمتداول در تخم
   EAC = Actuals + ETC  

)1( 
نــه ین هزی نشــان دهنــده تخمــEAC، 1در فرمــول 

 صـرف شـده در      ینه واقع ی مقدار هز  Actuals پروژه،   یانیپا
از یـ   مقدار بودجه مـورد ن ETC و ین مقطع زمانیپروژه تا ا  

 یانیـ نـه پا ین هزیدر تخمـ . 3 باشـند  یل پروژه م  ی تکم یبرا
 موجـود بـه خـاطر       یشتر بحث هـا و فرمـول هـا        یپروژه، ب 

 یاز بــرایــن بودجــه مــورد نیاخــتالف نظــر در روش تخمــ
 یبـه طـور کلـ     ]. 2[ به وجود آمـده انـد      4ماندهی باق یرهاکا

 توان بـه صـورت     ی را م  ل پروژه ی تکم یاز برا یبودجه مورد ن  
 : ر نشان دادیز

ETC= BCWR / P.F.5 = (BAC6-BCWP7) / P.F.  
)2( 

 یاز بـرا  ی نشان دهنده بودجه مورد ن     BCWR،  2در فرمول   
 ب عملکـرد پـروژه،    ی ضـر  .P.Fمانـده،   ی باق یل کارهـا  یتکم

BAC         کل بودجه مصـوب پـروژه و BCWP  زان ارزش  یـ   م
همـانطور کـه    .  باشند ین مقطع از پروژه م    یکسب شده تا ا   

ن بودجـه  یدر فرمول فوق مشخص است، آنچه که در تخمـ      
 شـتر مـورد بحـث قـرار        یل پـروژه، ب   یـ  تکم یاز بـرا  یمورد ن 

 . رد نحوه محاسبه عامل عملکرد پروژه استی گیم
 پروژه  یانینه پا ی هز یآمارن  ی تخم ین اساس برا  یبر ا 

د یـ  پروژه با اسـتفاده از آن، با       یانیو سپس محاسبه زمان پا    
 :ر را اجرا نمودیمراحل ز

 صـرف شـده تـا کنـون را مشـخص           ینه واقع یمقدار هز  -1
 . دیکن
 ن ییمانده را تعی باقی کارهایاز برایمقدار بودجه مورد ن -2
 مصـوب    توان از تفاضل کل بودجـه      ین مقدار را م   یا. دیکن

 . پروژه و ارزش کسب شده پروژه بدست آورد

 از عوامـل عملکـرد      یکیمانده را بر مقدار     یمقدار کار باق   -3
ان یـ ج که در ادامـه ب ی رایدر فرمول ها . دیم کن یپروژه تقس 

سـتم  یب عملکـرد پـروژه در س     یا ضـرا  یـ  شوند، عوامـل     یم
 از شـاخص    یکـ یت ارزش کسب شده با اسـتفاده از         یریمد
، شـاخص  9یبندعملکرد زمانشاخص  ،  8نهیهز عملکرد   یها

نـه  ینه، حاصلضرب شاخص عملکرد هز    ی هز یعملکرد تجمع 
ــ و یبنــددر شــاخص عملکــرد زمان ــ از ایبــیا ترکی ن دو ی

 .  شودیب متفاوت مشخص میشاخص با ضرا
نـه  ی تـوان مقـدار هز     ین سه مرحله م   یاز ا با استفاده   

 پـروژه   یانینه پا یجه مقدار انحراف هز   ی پروژه و در نت    یانیپا
ــ  ــوب آن را تخم ــه مص ــ. ن زدیاز بودج ــه در یاز مراحل  ک

 شـود   ی پروژه عنوان شد، مشخص مـ      یانیجه پا ین نت یتخم
 یب عملکرد مختلف  ی متداول، در ضرا   یکه تفاوت فرمول ها   

ن یا]. 1[ شودیاست که در هر کدام از فرمول ها استفاده م    
 : سه فرمول عبارتند از

 

  درصد 100نده ی با فرض عملکرد آEACمحاسبه 
 و بـا افـزودن   ی بـه سـادگ  EACن روش مقـدار     یدر ا 

 کـه تـا   ینه واقعـ یمانده به هز  ی باق یاز کارها یبودجه مورد ن  
نه به  ی هز یا افزودن انحراف تجمع   یرفته و   یکنون صورت پذ  

نه ی از هز  ینیم مصوب پروژه بدست آمده و تخ      یانیپانه  یهز
وش فرض بـر  ن ریدر واقع در ا. دی آ ی پروژه بدست م   یانیپا
ن پـس مطـابق بـا       یـ  پـروژه، از ا    ین است که عملکرد آتـ     یا

ش خواهـد رفـت و لـذا    ی شده پـروژه پـ    یزی برنامه ر  یمبنا
 .    شودیک در نظر گرفته میب عملکرد پروژه، یضر

  EAC= ACWP+( BCWR / 1 )  
(EAC= CV+BAC) 

)3( 
 

 ینه تجمعی با شاخص عملکرد هزEACمحاسبه 
ودجه کل پروژه بـر شـاخص       م ب ین روش از تقس   یدر ا 

  پـروژه بدسـت   یانیـ نـه پا ی از هز ینـ ینـه، تخم  یعملکرد هز 
ان یجه ادامه روند عملکرد را از هم اکنون تا پا         ید و نت  ی آ یم

 استفاده از شاخص    ی به جا  یبرخ.  سازد یپروژه منعکس م  
ا یـ  ماهـه آن و      6ا  یـ  3ن  یانگیـ ، از م  ینه تجمع یعملکرد هز 

  عملکــرد اســتفاده  بــه عنــوان عامــلیشــاخص دوره جــار
جاد شـده   ین کار اگرچه احتماالً اثرات انحراف ا      یا.  کنند یم

 پروژه  ی مبنا یل بازنگر ینه را به دل   یدر شاخص عملکرد هز   
 پروژه را کـه     ی در مقابل مشکالت فن    ی دهد، ول  یکاهش م 

 ]. 4[ کندی می گذارند مخفینده پروژه اثر میبر آ

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
 ٧٨٩                                                                                              .....                                          تعيين ضريب عملكرد پروژه       

 
 

             EAC= BAC/CPI 
)۴( 

EAC= (ACWP)+(BCWR/CPI  
)5( 

 

نه و  ی با استفاده از شاخص عملکرد هز      EACمحاسبه  
 یزمان تجمع
 یشتر، فرمـول یت بی مقبولی داراین فرمول آمار یآخر

 یزمانبنـد نـه و    یب شـاخص عملکـرد هز     یـ متشکل از ترک  
 در یز زمانبنــدیــنــه و نیاگــر طــرح از نظــر هز. ]2[اســت
نـه  یش هز یاد افـز  یـ  قرار داشته باشـد، با     یت نامطلوب یوضع

نـه  یش هز یافزان  یعلت ا .  را در پروژه انتظار داشت     یشتریب
ش سـرعت کارهـا     یا افـزا  یـ ش بالقوه زمان و     ی تواند افزا  یم
در هر حال هر    . ن شده باشد  یی اتمام پروژه در زمان تع     یبرا
از ضرب دو شـاخص عملکـرد       . نه بر هستند  ینها هز ی ا یدو
 د کـه در   یـ  آ ی مرکـب بدسـت مـ      ینه و زمان، شاخصـ    یهز

. ردیـ  گ یمانده مورد استفاده قرار م    یمحاسبه بودجه کار باق   
ن ی، تخمـ  ینه و زمـان واقعـ     ین محاسبه همراه هز   یحاصل ا 

 . دی نمای پروژه را مشخص میانیج پاینتا
       EAC= ACWP+(BCWR/CPI*SPI)  

)6( 
ت یـ ، برا]7[ مانند کواچ و همکارانشیاریمحققان بس 

ــوارد ــو ر] 8[و ه ــنسی ــ] 9[دل و چ ــتجویدر مس  یر جس
ن عامل  ییا تع ی پروژه و    یانیج پا ین فرمول محاسبه نتا   یبهتر

قات خود بـا    یآنها در تحق  . عملکرد مناسب گام برداشته اند    
 ی استخراج شـده از پـروژه هـا        ی واقع یاستفاده از داده ها   

 را مورد مطالعه قـرار      یمورد مطالعه، عوامل عملکرد مختلف    
 در طـول    یانیـ ج پا ینتان  یداده و اثرات آنها را بر دقت تخم       

ستنسـن  یدکتـر کر  .  کرده اند  ی پروژه ها بررس   یزمان اجرا 
اد شده را در مقاله خود تحت عنـوان         یز مجموعه مقاالت    ین

 قـرار  ی، مورد نقد و بررس    ]10[حیق و صح  ی دق EACن  ییتع
. ق آن ارائه داده اسـت     ین دق ی تخم ی برا یشنهاداتیداده و پ  

ن فرمول، بـه عوامـل      یرا مناسب ت  ین  یدر واقع انتخاب بهتر   
ا یر پروژه، توافق با کارفرما یر نظر و قضاوت مد   ی نظ یمختلف
نـه  ی اهداف پروژه در زمان، هز     یت بند ی پروژه، اولو  یمشتر

ت موجـود پـروژه از نظـر        یز وضـع  یـ ت مورد نظر و ن    یفیو ک 
 . ]3[ داردی بستگی و فنینه ای، هزیزمان

 

ن ييسک در تع  يت ر يريضرورت استفاده از مد   
 نده پروژه يب عملکرد آيضر

  یر قابل درکیدار امروز فشار غی ناپایط شغلیدر مح

 در همه سـطوح سـازمان   یریم گیت تصمیفی بهبود ک  یبرا
 نشـان   ی بـرا  یاری بسـ  یروشـها . ها و پروژه ها وجـود دارد      

 چارچوب  ی برخ ی معرف ی با کوشش برا   یدارین ناپا یدادن ا 
ـ  یریم گیند تصمی در فرآ ی منطق یها د کـه دو   وجـود دارن

ت ارزش  یرینـه، مـد   ین زم یش گام در ا   ی پ یمورد از روشها  
ن ین دو مورد در ب    یا. سک هستند یت ر یریکسب شده و مد   

 بـه  یسـت ین روشـها با یـ را ایر روشها برجسته هستند، ز   یسا
در مرحلـه   . کار رونـد  ه  صورت متمرکز در سراسر سازمان ب     

 بـه عمـق     یقـ ی عم ینش ها یسک ب یت ر یریآغاز پروژه، مد  
ن اطالعـات در  یـ  پروژه دارد که ا    یی مؤثر بر کارا   یرهافاکتو

ــد  ــار م ــه ک ــاده ارزشــمند  یریکمــک ب ــوق الع ــروژه ف  ت پ
سـتم  ی در س  ی اصـل  ی از ضـعف هـا     یکـ ی]. 15[ باشـند  یم

 یدیـ  کل یه ا ی آن به نظر   یت ارزش کسب شده، اتکا    یریمد
 توانـد   ینـده پـروژه مـ     ی آ یی کنـد کـارا    یاست که عنوان م   

 یشاخصـها .  شـود  ینـ ی ب شی گذشـته آن پـ     ییتوسط کارا 
ــرد ــده نظ یعملک ــده در ارزش کســب ش ــبه ش ــ محاس ر ی
 ی آنهـا بـرا    ینه و انحراف ها   ی عملکرد زمان، هز   یشاخصها

ـ   ی آ ینیش ب یپ  پـروژه را    ییج نهـا  یاکـار رفتـه و نتـ      ه  نـده ب
 وجود ندارد که یچ ضمانتیاما متأسفانه ه.  زنندین میتخم
ح باشـد و    یت ارزش کسب شده صـح     یری مد یه اساس یفرض

 عملکـرد   ی بـا آنچـه کـه از رو        یجه آت یاحتمال دارد که نت   
با توجه    . گردد متفاوت باشد   ی م ینیش ب ین و پ  یی تع یقبل

ن شاخصـها و مشـخص شـدن آنهـا          یبه گذشته نگر بودن ا    
 به عوامل حاکم بـر      یبراساس عملکرد گذشته پروژه، توجه    

 یب عملکـرد پـروژه بـرا    ین ضر یینده پروژه در تع   یط آ یشرا
در واقـع در روش هـا و        .  شود ی آن نم  یانیج پا ین نتا یتخم

ت ارزش کسـب شـده،      یریستم مـد  یج در س  ی را یفرمول ها 
ش یشـته آن پـ    نده پروژه صرفاً براساس روند گذ     یآعملکرد  

گر عوامل مـؤثر در     یا د ی یطیط مح یر شرا یی شده و تغ   ینیب
ر دردسـترس بـودن     یـ نـده، نظ  یر عملکـرد پـروژه در آ      ییتغ

نه مـواد و مصـالح و    یل، هز ی تحو یهاخیاطالعات، منابع، تار  
نـان  یا عدم اطم  یسک  ین ر یا.  شود یره در نظر گرفته نم    یغ

 مناسب و هـم   ینده پروژه هم شامل فرصت ها     یط آ یاز شرا 
جاد ابهامـات و    ی تواند باعث ا   ی است که م   یدات اساس یتهد
 . نده پروژه شودی در عملکرد آیراتییتغ

 

ب ير آن بـر ضـر     يسک و نحوه تـأث    يب ر يضر
 پروژهنده يآملکرد ع

 ت ارزش یری پروژه در مدیانیج پاین نتایروش تخم  
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 ی برای واقعینه های هزیابیکسب شده، با استفاده از برون    
 نـده صـورت    یمانـده پـروژه در آ     ی ادامه رونـد باق    ینیش ب یپ
ق، بـه   یـ ن طر ی پروژه به ا   یانیج پا ین نتا یاما تخم . ردی گ یم

 پـروژه   ینـ یج تخم یا نتـ  ی بر رو  ی آت یسک ها یعنوان اثر ر  
ن کـار،   یـ  انجـام ا   یک راه سـاده بـرا     یـ .  شود یمحسوب نم 
 پروژه بـه    یانیج پا ین نتا ی در محاسبات تخم   یبیافزودن ضر 

ت یریند مد یرآف.  باشد یسک م ی وقوع ر  یعنوان احتمال وزن  
نده یر گذار بر عملکرد آ    ی ابعاد و عوامل تأث    ی بررس سک با یر

ن یـ دن ا یش کشـ   و بـه چـال      گونـاگون  یپروژه از جنبه هـا    
ب بـا   ی را در ترک   یار مناسب یب بس ی تواند ضر  ی، م موضوعات

 یت ارزش کسـب شـده بـرا       یریستم مـد  ی س یب کنون یضرا
 یا بـه عبـارت    یـ  یانیـ ج پا ین نتـا  یشتر تخم یصحت و دقت ب   

ب، دامنـه   ین ضـر  یا.  پروژه ارائه کند   ی اوضاع آت  ینیش ب یپ
ل اثـر   یـ ه و تحل  یـ ق تجز یـ  ممکن را از طر    یدادهای از رو  یا

ت ها بـر    یا عدم قطع  ی شناخته شده و     یسک ها ی ر یبیترک
 ماحصل  ،در واقع .  کند ی م ینیش ب یمانده پروژه پ  ی باق یرو
منجر ،   پروژه یآت ری متغ طی کامل نسبت به شرا    یابیک ارز ی

  ینـ یش بی خواهـد شـد کـه براسـاس پـ     یبیجـاد ضـر   یبه ا 
 یریـ جهـت گ   پـروژه،    یش رو ی پـ  یدهایـ فرصت ها و تهد   

 یفی، ک ی، زمان ینه ا یک از ابعاد هز   یر هر عملکرد پروژه را د   
اگرچه بر اساس   . ا منابع در دسترس مشخص خواهد نمود      ی

ــر کر  ــات دکت ــن یمطالع ــالدرستنس ــرد ، 1994  س  عملک
 و در ســتیپــروژه هــا اغلــب بــه ســمت بهبــود معطــوف ن

 عملکـرد   نیانگیـ  درصـد، عملکـرد پـروژه از م        15 شرفتیپ
  زیـ اغلـب کمتـر ن     نشـده و     شتری ب چگاهی ه باًی آن تقر  یجار
ر حـاکم   یط متغ ی، اما عدم در نظر گرفتن شرا      ]11[ شود یم

 توانـد   یک مـ  یـ  کـه هر   یرات متعدد یی پروژه و تغ   یبر فضا 
ده گـرفتن  ین نادید، همچنیط پروژه را دچار تحول نما  یشرا

 توانـد   ی که مـ   یک عامل انسان  یر پروژه به عنوان     ینقش مد 
 در  هـا رد آن  پروژه و تحـول عملکـ      یزش عوامل انسان  یدر انگ 

 شود تـا در     ین کننده باشد، باعث م    ییار تع ی بس یمقاطع آت 
ر گذار بر یب عملکرد پروژه نقش تمام عوامل تأث  ین ضر ییتع

 کامـل   یابیبا انجام ارز  . ردی پروژه مدنظر قرار گ    یعملکرد آت 
نان یسک در برنامه پروژه که نشان دهنده نقاط عدم اطم         یر

ل یتشـک ر عوامـل  یا و سـ ت، منـابع یـ فی، کنـه یدر زمان، هز  
ر آن یسک و تـأث یزان ر ی توان م  ید، م ن باش یمدهنده پروژه   

 هـم   یابین ارز یدر ا . نمود یابینده پروژه ارز  یرا در عملکرد آ   
ا یـ ش  ی از احتمـال افـزا     یدها کـه نمـاد    یفرصتها و هم تهد   

ن یـی  باشـند، در تع    ی برنامـه پـروژه مـ      تحقق زانیمسقوط  

 قسـمت   یمثالها که در    د شون یمسک نشان داده    یب ر یضر
ر یب عملکرد پروژه، تأث   ین ضر ییپنجم مقاله تحت عنوان تع    

 پـروژه نشـان داده     یانیـ نحوه عملکرد پا  ط گوناگون بر    یشرا
] 14[سـک یت ر یریند مد ین در ادامه فرآ   یهمچن. شده است 

سـک  ی شده بـه ر    یزی طرح ر  ی در ارائه پاسخ هائ    ید سع یبا
ب ی ضـر  ی شده نمود تا سبب بهبود و ارتقـا        یی شناسا یها

 . دیعملکرد پروژه فراهم آ
 

 سک پروژه يب رين ضرييتع
ر ین مطلب که عملکرد پروژه تحـت تـأث        یبا توجه به ا   

 یرد، کـاف  یـ  گ یل دهنده آن شکل مـ     یعوامل مختلف تشک  
ر گذار بـر    ی کامل از عوامل تأث    یه فهرست یاست نسبت به ته   

 تـوان   ین فهرست م  یه ا ی ته یبرا. عملکرد پروژه اقدام نمود   
. ســک اســتفاده کــردی مختلــف شکســت ریختارهااز ســا

سک کمک خواهنـد کـرد تـا عـدم          ی شکست ر  یساختارها
 و  یی مختلف پروژه را شناسا    ی فراوان حوزه ها   یت ها یقطع

نده پروژه در هر کدام از آن       یط آ ی شرا ینیش ب ینسبت به پ  
 مختلف بـا توجـه بـه        یدادهایرووقوع  . حوزه ها اقدام نمود   

 شود تا پروژه هـا      ی، موجب م  ینون دوران ک  فراوانرات  ییتغ
 ی متنوع یدها و فرصت ها   یبه صورت مداوم در معرض تهد     

لکرد  عمرییموجب تغ تواند  یک از آنها م   یرند که هر  یقرار گ 
ن منظـور هرچـه سـاختار مـورد         یـ بـه ا  . نده پروژه شـود   یآ

 عوامـل و    ییا مرحلـه شناسـا    یـ سک  یاستفاده در شکست ر   
 کاملتر و جامع تر باشد،      ل دهنده عملکرد پروژه،   یابعاد تشک 

نـده  یط آ ی در شـرا   یشـتر یرات ب یی تغ یی توان به شناسا   یم
 از عوامــل ی نمونــه ا)1(جــدول . نــان داشــتیپــروژه اطم
.  دهـد  یر گذار بر عملکرد پروژه ها را نشان مـ         یمختلف تأث 

 یسـک هـا   ی از ر  ی مجموعـه ا   ین جدول پس از معرف    یدر ا 
 هـر  ی بررسیا برییارهایر گذار بر عملکرد پروژه ها، مع یتأث
 تـوان   یسک ارائه شـده اسـت کـه بـا اسـتفاده از آن مـ               یر

داد یـ  رو ی و بـه عبـارت     یا منفـ  یداد مثبت   یاحتمال وقوع رو  
 موجـود در    یجـداول راهنمـا   د را براسـاس     یا تهد یفرصت  

 اســتاندارد دانــش یر جــدول راهنمــایــمنــابع مختلــف نظ
، جهـت   ]13و12[ر جـداول مشـابه    یا سـا  یت پروژه و    یریمد
 از جـداول    ینمونـه ا  . ن نمـود  یـی سـک تع  ی ر یفی ک یابیزار

اول جـد ب در   یـ سک بـه ترت   یاثر ر / ن احتمال یی تع یراهنما
ن، براساس مرحله   یهمچن.  نشان داده شده است    )3(و   )2(

و مشـابه روش    ] 12[سـک یت ر یریند مد ی فرآ یفی ک یابیارز
بـه  ) 1( شـده در جـدول     ییسـک شناسـا   ین احتمال ر  ییتع
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 شده بـر عملکـرد      ییسک شناسا ی ر ری، تأث )2(کمک جدول   
ن یـی  تع )3( مشـابه جـدول      یز با استفاده از جداول    یپروژه ن 

سک، در  یزان احتمال وقوع هر ر    ین اساس، م  یبر ا .  شود یم
ا فرصتها، در بـازه     یدها  یر وقوع تهد  یزان تأث یو م ) 5,1(بازه  

سک ی سازد که ر   یخاطر نشان م  .  شوند ین م ییتع) -5,+5(

، به عنوان عوامـل  )1( شده در جدول     عنوان یارهایها و مع  
 داشـته و    یانیـ ر گذار بر عملکرد پـروژه، فقـط جنبـه ب          یتأث

ا یسک ها   ین ر یی مختلف ممکن است قادر به تع      یپروژه ها 
  ینیق بـازب  یـ ، از طر  یق تـر و مناسـب تـر       یـ  دق یشاخصها

 .  خود باشندی پروژه هایط جاریداده ها و شرا
 

  . آنندهي عملکرد آنيتخم يبرا پروژه يسک اجراي رزانيمن يي تع :١جدول 
 

 فیرد سکیر ریتأث

احتمال   مؤثر بر اهداف پروژهیارهایمع سکینوع ر
 یلیخ سکیر

 کم
 یلیخ ادیز متوسط کم

 ادیز

زان یم
 سکیر

        حیناصح/ حیه کامل و صحی اولی هایطراح ی کلیطراح 1
 یطراح 2

 یلیتفص
         و کاملقیح، دقیات صحییوجود جزعدم / وجود

 وجود ای تهای فعالی زمانتی محدود/تیمحدودعدم  زانیم یزیبرنامه ر 3
Milestoneخاص در پروژهی ها  

       

ن و یقوان 4
 مقررات

        از و اخذ موارد الزمی مورد نی مجوزهایناکاف/ یکاف یبررس

محیطی و  5
 تجهیز

ت و یز، امنی، بستر، تجهیطینامناسب مح/ مناسبط یشرا
  پروژهیدسترس

       

زات یتجهبه  ینامساعد حمل کاال، دسترس/ مساعدط یشرا تدارکات 6
 ...ت مصالح منطقه، انبار و یفیالزم، ک

       

در اثر عدم وجود سوابق ( پروژه یدگیچیپ/ یسادگ زانیم یاتیحوزه عمل 7
 )ژهی عوامل وای خاص اتیمشابه، وجود جزئ

       

         کاری روش های اجرایحیصحنا/ حیصح یطراح ایمنی 8
 در ییاجرامتنوع، متعدد و مختلف  عوامل عدم حضور/حضور پرسنل 9

 پروژه
       

         خود فروشندگان  به تعهداتیبندی پاعدم/یبندیپا فروشندگان 10
مانکاران یپ 11

 جزء
 داده شده  جزء به تعهداتمانکارانی پیبندی پاعدم/یبندیپا

 خود 
       

ان عوامل ینامناسب م/ مناسبتبادل اطالعات و ارتباطات  ارتباطات 12
 پروژه 

       

 یابینامناسب قراردادها در مفاد الزم، ارز/ مناسبط یشرا قراردادها 13
 ط و ضمانت اجرا یشرا

       

حوزه زیر  14
 ساختها

 و  ی و سازمانینامناسب کار پروژه ا/  مناسبیر ساختهایز
  و گردش کار یریم گی در تصمآنها یاه هیرو

       

 ینگی به موقع و گردش نقدی مالی پرداختها وجودعدم/وجود مالی 15
 مناسب

       

، کارکنان یمیکار ت،  مناسبحجم کارعدم وجود / وجود  سازماندهی 16
 بودن گردش کار در پروژه    و روان مناسب

       

    سک پروژهیزان ریم 17
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 . پروژهيدهايک فرصت ها و تهديسک به تفکيزان احتمال وقوع رين ميي تعي راهنما:٢جدول 
 

طح
س

 

احتمال 
 وضعیت تهدید وضعیت فرصت وقوع

دور از  1
 دسترس

 رویداد قابل دستیابی نیست،
راه حل دیگری هم برای دستیابی به آن 

 . نیست
 . رویداد قابل پیشگیری است

غیر  2
 محتمل

ستیابی نیست، ولی با راه حل رویداد قابل د
. باشد معموال این رویداد قابل پیشگیری می . دیگری امکان پذیر است

رویداد ممکن است اتفاق بیفتد، ولی  محتمل 3
 . فعالیتهای اضافی ممکن است الزم باشد

ممکن است از وقوع این رویداد پیشگیری 
کرد، ولی ممکن است فعالیتهای اضافی 

 . الزم باشد

سیار ب 4
. داد قابل دستیابی استیمعموال این نوع رو محتمل توان پیشگیری کرد،  از این نوع رویداد نمی

 . پذیر است ولی با راه حل دیگری امکان

5 
نزدیک 

به 
 قطعیت

 . رویداد قابل دستیابی است
توان پیشگیری کرد و  از این رویداد نمی

روشهای دیگری هم برای این کار وجود 
 . ندارد

 
 
 

 . پروژهيدهايک فرصت ها و تهديسک به تفکير وقوع ريزان تأثين ميي تعي راهنما:٣جدول 
 

طح تیفیمحدوده و ک زمانبندی ای هزینه
س

 
 

های کلیدی برنامه بطور اساسی  برهه %40ش از  یکاهش هزینه ب
+5 تأثیر مثبت و کامالً مطلوب %)20ش ازیع بیتسر(ابدی یارتقاء م

ها یا مسیر  ارتقاء اساسی در برهه %40تا % 20 نیکاهش هزینه ب
 %)20تا % 10ن یع بیتسر(بحرانی 

 مطلوب
با ارتقاء اساسی در حاشیه یا محدوده 

 )قیقابل تشو(
4+ 

تا % 5ن یع بیتسر(ها  ارتقاء کم در برهه %20تا % 10ن یکاهش هزینه ب
10(% 

 مطلوب
با ارتقاء قابل توجه در حاشیه یا 

 محدوده
3+

ع کمتر یتسر(کمی ارتقاء در زمانبندی   %10 هزینه کمتر از کاهش
  %)5از  

 مطلوب
 +2 با کمی ارتقاء در حاشیه یا محدوده

بدون تأثیر مطلوب یا با تأثیر بسیار  بدون تأثیر مطلوب یا با تأثیر بسیار کم نهیباً بدون کاهش هزیتقر
 +1 کم

صت
فر

 

ون تأثیر نامطلوب یا با تأثیر بسیار بد باً بهنگامیتقر نهیش هزیباً بدون افزایتقر
 -1 )باً برابر دستور کاریتقر(کم 

  %10افزایش هزینه کمتر از 
 ای مورد نیاز است، منابع اضافه

قادر به رسیدن به تاریخهای تعیین 
  %)5رکرد کمتر از  ید ( استشده

 قابل قبول
 -2 با کمی تنزل در حاشیه یا محدوده

 %20تا % 10ن یافزایش هزینه ب
 ها، افزایش کم در برهه

قادر به رسیدن به تاریخهای تعیین 
 %)10تا % 5ن یرکرد بید( شده نیست

با تنزل قابل توجه در حاشیه یا 
-3 )اما قابل قبول(محدوده 

ها یا مسیر بحرانی  اساسی در برهه %40تا % 20ن یافزایش هزینه ب
 %)20تا % 10ن یرکرد بید(

کارفرما، حاشیه یا  از نظر یرفتنیناپذ
 -4 ماند ای باقی نمی محدوده

رسیم  های اصلی و کلیدی نمی به برهه %40ش از  یافزایش هزینه ب
 %)20ش ازیرکرد بید(

غیر قابل قبول، منتج به دوباره 
 -5 یکار

دید
ته
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 ٧٩٣                                                                                              .....                                          تعيين ضريب عملكرد پروژه       

 
 

ر احتمـال و    ین مقـاد  یـی  تع یبا استفاده از جـداول راهنمـا      
 و فرصـت    دهایـ  از تهد  ی، مجموعـه ا   )3 و   2جـداول   (ریتأث
 شوند  ی م یینده پروژه شناسا  یر گذار بر عملکرد آ    ی تأث یها

اخـذ  ) -25,+25(  را در بازه   یری توانند مقاد  یک م یکه هر   
 ین اساس هر پروژه پس از محاسبه جمع جبـر         یبر ا . دینما

 محتمـل خـود کـه       یسک ها ی ر ی مثبت و منف   یارزش ها 
ژه نده پـرو  ی مؤثر بر عملکرد آ    یدهایانگر فرصت ها و تهد    یب
 تواند با توجه به ساختار نمونـه ارائـه شـده            ی باشند، م  یم

ــوع ارزش ر ــکیمجم ــازه یس ــته ) -400,+400( در ب داش
 . 10باشد

ن روش، نشان   یسک بدست آمده با ا    یمجموع ارزش ر  
نده پروژه بوده   ی عوامل مؤثر بر عملکرد آ     ینیش ب یدهنده پ 

ت ارزش یریو در کنار عوامل گذشـته نگـر عملکـرد در مـد          
ب ینـه و زمـان و ضـرا    یب عملکرد هز  یر ضر یده نظ کسب ش 

 پروژه  یانیج پا ین نتا ینانه تر ی تواند واقع ب   یگر، م ی د یبیترک
ـ  ین ضر ییحال جهت تع  . دی نما ینیش ب یرا پ   ارزش  یب وزن
نـده پـروژه متناسـب بـا        ی مـؤثر بـر عملکـرد آ       یسک ها یر

ت ارزش کسب شـده، الزم اسـت تـا          یریب عملکرد مد  یضرا
ب ی را منطبق با بازه ضرا     )1(ز جدول   سک حاصل ا  یزان ر یم

 ارزش کسـب شـده نمـوده و آن را براسـاس              روش عملکرد
 . ان نمودیر حداکثر و حداقل خود بیمقاد

نـده پـروژه، سـه      ی عملکرد آ  ینیش ب ین روش پ  یدر ا 
 اسـت کـه     یحالـت اول هنگـام    . حالت ممکـن وجـود دارد     

قاً مطـابق بـا عملکـرد گذشـته آن          ینده پروژه دق  یعملکرد آ 
ن یـ ا. جـاد نشـود   یط پـروژه ا   ی در شـرا   یرییچ تغ یاشد و ه  ب

 پـروژه وجـود     ی بـرا  یسـک ی آن است کـه ر     یحالت به معن  
 ثبـات و منطبـق بـا    یط به طـور کامـل دارا     ینداشته و شرا  

دها یـ ر تهد ینکه مجموع تأث  یا ا ی ها خواهد بود و      ینیش ب یپ
ن یـ در ا . د نمـود  ن خواه یگر را خنث  یکدینده  ی آ یو فرصتها 

ا یـ  پـروژه    ی شـده بـرا    یی شناسا یسک ها یرصورت ارزش   
ن یدها و فرصتها برابر صفر خواهد شد و ا        ی تهد یجمع جبر 

ب یا ضـر  یـ  و    پـروژه  ی عملکرد مشابه گذشته بـرا     یبه معن 
  . باشدیمک یسک یر

 سک ی افتد که مجموع ارزش ری اتفاق میحالت دوم هنگام
 ینـ یش ب ی پـ  ین حالت بـه معنـ     یا.  پروژه مثبت باشد   یها

نـده پـروژه در     ی بهبـود عملکـرد آ     ی بـرا  ییصت ها وقوع فر 
ب عملکرد گذشـته پـروژه را       یسه با گذشته بوده و ضر     یمقا

د، بـا   یـ  آ یت ارزش کسب شده بدست م     یریکه از روش مد   
سک پروژه  یب ر ین حالت ضر  یدر ا . دی نما یش همراه م  یافزا

 از مقـدار    ی مثبت بـوده و بـه صـورت کسـر          ی مقدار یدارا
واضح است که .  شودیان م یک ب ی سک، به عالوه  یحداکثر ر 

ک بـه   یـ ب حاصل شده از جدول با عـدد         یجمع کردن ضر  
سـک  یک پـروژه در حالـت ارزش ر       یـ ب عملکرد   یل ضر یدل

بـه عنـوان مثـال اگـر مجمـوع ارزش         .  باشـد  یبرابر صفر م  
 پـروژه الـف     ی بـرا  )1(سک بدست آمده براساس جدول      یر

ارت ن پـروژه عبـ    یـ سک ا یب ر یباشد، مقدار ضر  + 110برابر  
 :است از

REI11 =1+[(+110) / (400)] = +1.275    
)7( 

 افتـد کـه مجمـوع       ی اتفاق م  یز هنگام یحالت سوم ن  
 ین حالت بـه معنـ     یا.  باشد ی پروژه منف  یسک ها یارزش ر 

نده پـروژه در    ی عملکرد آ  ی برا ییدهای وقوع تهد  ینیش ب یپ
ب عملکرد گذشـته پـروژه را       یسه با گذشته بوده و ضر     یمقا

د، بـا   یـ  آ یت ارزش کسب شده بدست م     یریدکه از روش م   
سک پروژه  یب ر ین حالت ضر  یدر ا . دی نما یکاهش همراه م  

 از مقـدار    ی بـوده و بـه صـورت کسـر         ی منف ی مقدار یدارا
با توجه به فرمول    .  شود یان م یک ب یحداکثر خود به عالوه     

ن یـ سـک پـروژه، ا    یب ر ی بدست آوردن ضـر    یارائه شده برا  
بـه  .  خواهـد داشـت    )0,+2(ه در بـاز   یب همواره مقدار  یضر

سک بدست آمده براساس    یعنوان مثال اگر مجموع ارزش ر     
ب ی  باشد، مقدار ضـر     -140 پروژه ب برابر     ی برا )1(جدول  

 : ن پروژه عبارت است ازیسک ایر
REI =1+[(-140) / (400)] = +0.65       

)8( 
 

ب عملکرد پـروژه بـا اسـتفاده از         ين ضر ييتع
 سک پروژه يب ريضر

ل یـ ه و تحلیـ  تجزشاملسک ی کامل ریابیام ارز با انج 
پروژه که نشـان دهنـده نقـاط         ی اجرا یدهایفرصتها و تهد  

 یر عوامـل پـروژه مـ   ینـه و سـا    ینان در زمان، هز   یعدم اطم 
ر آن را در عملکـرد      یسـک و تـأث    یزان ر یـ  تـوان م   یباشد، م 

ت است  یار حائز اهم  ین نکته بس  یا.  کرد یابینده پروژه ارز  یآ
ف شـده مشـتق     ی تعر یسک ها یه ر یر پا سک ب یب ر یکه ضر 

 گذشـته پـروژه،     یی کـارا  یابیـ ه برون   یشده است و نه بر پا     
 ممکـن   ی از برآمـدها   یق تـر  یش دق ی نما  تواند یمن  یبنابرا

 .  پروژه باشدیانیپا
سک هـر دو    یت ر یریت ارزش کسب شده و مد     یریمد

 یه اطالعات ینده پروژه را بر پا    یج آ ی نتا نیتخم دارند تا    یسع
.  کننـد  ینیش ب یاً درباره پروژه بدست آمده است پ      ریکه اخ 
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 ١٣٨٦، دي ماه ٦، شماره ٤١ نشريه دانشكده فني، جلد                                                                                                       ٧٩٤     

 
 

ن مسأله را با یت ارزش کسب شده ا  یرین منظور، مد  ی ا یبرا
 ی محاسبه شده عملکرد محاسبه م     یاستفاده از شاخص ها   

نـه  ین روش چنانکه شرح داده شد، بـا محاسـبه هز          یا. کند
مانـده  ی تا امروز آغاز شده و بودجه باق       انجام شده  کار   یواقع

 یا با استفاده از شاخص هـا      یم و   یا به صورت مستق   یپروژه  
 بـه آن    یبـ یا شـاخص ترک   ینه، زمان و    یعملکرد گذشته هز  

 .  شودیافزوده م
ن یـ ف شـده در ا    یـ سـک تعر  یب ر یبا اسـتفاده از ضـر     

 ینـ یش ب ی را بـر اسـاس پـ       یب مناسب ی توان ضر  یمقاله، م 
ب ینده پروژه محاسبه نمود و آن را در ترک        یآر عملکرد   ییتغ

ـ     یریب عملکرد موجود در مد    یرابا ض  ه ت ارزش کسب شده ب
 پروژه بـا    یب عملکرد آت  ین روش ضر  یدر واقع در ا   . کار برد 

ت ارزش کسب شـده و      یریاستفاده از مجموعه اطالعات مد    
 تـوان از    ین مـ  یهمچنـ .  شـود  ین مـ  ییسک تع یت ر یریمد
سـک  ی نشان دادن اثـر ر     یسک برا یل ر یه و تحل  یج تجز ینتا
ه ین تجز یا. کرد پروژه استفاده نمود    عمل ی خاص بر رو   یها

ن یشـتر یسـک هـا ب    ی کند که کدام ر    یل مشخص م  یو تحل 
 ارزش کسب شده و عملکرد پروژه خواهنـد         یروبر  ر را   یتأث

ش ی افـزا یت را بـرا یرین اسـاس توجـه مـد   یـ داشت و بـر ا  
 . کنندیعملکرد پروژه به خود جلب م

ب عملکـرد   ین مقاله ضر  یه روش ارائه شده در ا     یبر پا 
ــا اســتفاده از حاصلضــرب ضــر)4(فرمــول روژه در پــ ب ی ب

ت ارزش کســب شــده در یرینــه مــدیعملکــرد زمــان و هز
ش یجـه پـ   یدر نت .  شـود  یمحاسبه مـ  سک پروژه   یب ر یضر

 عملکـرد گذشـته     یابیـ ارز پروژه براساس    یانیج پا ی نتا ینیب
ط محتمل  ی شرا یابینده آن و ارز   ی به آ  ی همراه با نگاه   پروژه

برنامـه  ان یـ بودجه پا اگر   ، مثال یبرا. ردی گ ی، صورت م  یآت
 روش  ی، بر مبنـا   )9( پروژه الف در فرمول      یبرا شده   یزیر

 بوده و پـس     تومانارد  یلیم 7,2ت ارزش کسب شده     یریمد
 شـده   یزیر بودجه برنامه ر   یاز گذشت سه ماه از پروژه مقاد      

 آن بـه    ی واقعـ  ینه ها یخ، ارزش کسب شده و هز     یتا آن تار  
ــا یــترت  باشــد، تومــانارد یــلی م2,5 و 1,9 ، 2,2ب برابــر ب
ب برابـر بـا     ی به ترت  ن پروژه ینه و زمان ا   یب عملکرد هز  یضرا

نـه  ی هز نیتخمـ ن اسـاس    یـ  بـر ا   12. باشد یم 0,86و  0,76
 :عبارت است از پروژه یانیپا

EAC=BCWR/P.F=   
 (BAC-BCWP)/(CPI*SPI)= 

 (7.2-1.9) / (0.76*0.86)= 8,10                  
)9( 

ن پـروژه انجـام     ی ا ی که برا  یسکی ر یابیتوجه به ارز  حال با   
فرصـت  فـرض    آن براسـاس     ی که برا  یسکیب ر یشد و ضر  

ش رو در بهبود عملکـرد عوامـل پـروژه در           ی مناسب پ  یها
 پروژه مطـابق    یانینه پا ی هز نیتخم بدست آمد،    )7( فرمول
 :  ارائه شده عبارت است ازیشنهادیب عملکرد پیبا  ضر

EAC=BCWR/P.F=   
 (BAC-BCWP)/(CPI*SPI*REI)= 

(7.2-1.9) / (0.76*0.86*1.275)= 6,36   
)10( 

 ی از فرصتها  یری دهد بهره گ   یمحاسبات باال نشان م   
ن پروژه را نـه تنهـا       ی تواند عملکرد پائ   ی پروژه م  یش رو یپ

 بهتــر از یانیــج پایجبــران کنــد، بلکــه باعــث کســب نتــا 
ب یر اسـت کـه ضـ   ین در حـال یا. ز شودیه ن ی اول یهانیتخم

سک ی پروژه الف از ارزش ر     یسک در نظر گرفته شده برا     یر
 ییار بـاال  یزان فرصـت بسـ    یـ حاصل شده است که م    + 110
 ی تواننـد دارا ی شود و پروژه ها م    ی پروژه محسوب نم   یبرا

 . ز باشندین نیش از ای بیفرصت هائ
 پروژه  ی فرا رو  یدهای تهد یز برا ین مطلب ن  یعکس ا 

 یطیوژه الـف را در شـرا       اگـر پـر    ، مثـال  یبـرا . صادق است 
 را  0,65ب  ی ضـر  ،سـک یل ر یـ ه و تحل  ی نمود که تجز   یابیارز

 پـروژه اسـت نشـان دهـد،         ی فرا رو  یدهایکه نشان از تهد   
ار یهـم بسـ     پروژه با اطالعات باال بـاز      یانینه پا ی هز نیتخم

واهــد بــود و  ارزش کســب شــده خیهــانیتخممتفــاوت از 
  :عبارت است از

EAC=BCWR/P.F=   
 (BAC-BCWP)/(CPI*SPI*REI)= 

(7.2-1.9) / (0.76*0.86*0.65)= 12,47                
)11( 

 یانیج پا ی نتا نیتخماستفاده از روش ارائه شده در          
  یابیـ ت پـروژه بـا ارز     یری شـود تـا مـد      یباعـث مـ   پروژه ها   

 ی همـواره بـرا    ، پـروژه  یش رو ی پـ  یدهایـ فرصت ها و تهد   
و بتوانـد نقـش     نده پروژه در تالش بـوده       یکنترل عملکرد آ  
ج یر گـذار بـر نتـا      ی تـأث   و ک عامـل مهـم    یخود را به عنوان     

 . ر عملکرد گذشته آن اثبات کندیی پروژه و تغیانیپا
 

  يريجه گينت
ر ب عملکـرد ارزش کسـب شـده د        یاز آنجا کـه ضـرا     

د در  یـ  دارنـد، با   ی پـروژه نقـش مـؤثر      یینه نها ین هز یمتخ
 یتـر ق  یـ  عم یزان آنهـا بررسـ    یـ ن م ییب و تع  یانتحاب ضر 
 ک از آنهــا یــب و مقــدار هریرا نــوع ضــریــرد، زیــصــورت گ
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 ٧٩٥                                                                                              .....                                          تعيين ضريب عملكرد پروژه       

 
 

نـه و  ی هزیین نهـا یمـ خ بـر ت  یر قابـل تـوجه    ی تواند تأث  یم
 موجـود در    ی رقـابت  ی فضـا  . پروژه داشـته باشـد     یزمانبند

 توانـد راهبـرد     یط اطـراف آن مـ     ی محـ  یاسیپروژه و جو س   
ن یـ ا. ر قرار دهد  یا تحت تأث  یر پروژه را منحرف کرده و       یمد

 ی، اغلب موجب در نظر گـرفتن مقـدار        ی رقابت یاجو و فض  
 یه کننـدگان طـرح مبنـا      یزان و ته  یسک توسط برنامه ر   یر

تلـف،  ات افـراد مخ   ید که با توجه بـه خصوصـ        شو یپروژه م 
 ی بـرا  ی مختلف یت مبناها یسک و در نها   یسطوح مختلف ر  

 . پروژه ها حاصل خواهد شد
ج ین نتا ییت در تع  یرین خصوص نقش و عزم مد     یدر ا 

ن کننده یین عامل تعین و مؤثرتری پروژه اغلب مهمتر  یینها
 ی پـروژه قطعـ    ییج نها ینتا.  باشد یب عملکرد پروژه م   یضر

 تحقـق   ین امر تنهـا زمـان     یاما ا . ر هستند یینبوده و قابل تغ   
 یبـرا . ردیـ  صورت گ  ی جهش یتیریابد که اقدامات مد   ی یم

د مشخص شود که نظارت بر عملکرد       ین اقدامات با  یانجام ا 

رد و اطالعات ارائـه شـده       ی گ ی صورت م  یژه تا چه حد   پرو
 . ت واقع خواهد شدیریزان مورد قبول مدیتا چه م

 ییدادهاید مشخص شود که وقوع چه رو      ین با یهمچن
 یت هـا  یـ  فعال ی اجـرا  یت بـرا  یریر روش مد  ییمنجر به تغ  

دادها و  یـ ن رو یـ  از ا  ی نمونـه ا   یابیارز. مانده خواهد شد  یباق
 ارائـه   )1(نده پروژه در جدول     یعملکرد آ ر گذار بر    یابعاد تأث 

 یر پـروژه بـرا    ی مـد  ی مستمر و جهش   یت ها یاگر فعال . شد
ر در عوامل شکل دهنده عملکـرد پـروژه بـه طـور زود           ییتغ

 یر و دگرگـون   ییـ  تواند منجر به تغ    یرد، م یهنگام صورت گ  
ن یدر ا .  آن شود  ی اهداف اصل  ی پروژه در راستا   یانیج پا ینتا

 یآتـ نده بر عملکرد    یرات آ ییت ها و تغ   یعالن ف یر ا یتأثمقاله  
ن یسک پروژه محاسبه و در تخمـ      یب ر یدر قالب ضر  ،  پروژه

ن کننـده   یـی  از عوامـل تع    یکی پروژه به عنوان     یانیج پا ینتا
 .  نده پروژه مورد استفاده قرار گرفتیعملکرد آ
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 واژه هاي انگليسي به ترتيب استفاده در متن

                                                 
1 - Early Warning 
2 - LRE (Latest Revised Estimate) 
3 - ETC (Estimate To Complete) 
4 - BCWR (Budgeted Cost for Work Remained) 
5 - Performance Factor 
6 - Budgeted At Completion 
7 - Budgeted Cost for Work Performed 
8 - CPI (Cost Performance Index) 
9 - SPI (Schedule Performance Index) 

  . باشدی م16*25=400د برابر با  باشیسک میف ری رد16 یکه دارا) 1-3جدول (سک با توجه به ساختار نمونه ارائه شده ی مقدار حداکثر ر- 10
11 - Risk Estimate Index 
12 - CPI=(1.9/2.5)=0.76 , SPI=(1.9/2.2)=0.86  
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