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انتخاب پیمانکار با شناسايی و ارزيابی عوامل مؤثر بر 

 یها روشديدگاه مديريت ساخت و  تلفیق استفاده از

 گیری چندمعیاره تصمیم

مهرداد حمصیان اتفاق

تاریخ دریافت: 1401/5/12     تاریخ پذیرش:  1401/6/14   نوع مقاله: پژوهشی

چکیده
 رایز ؛است ساز و  ساختیند امدیریت و ارزیابی و انتخاب پیمانكار یک قسمت اساسی از فر

ی عمرانی و غیر عمرانی و عامل اصلی تبدیل منابع به ها پروژهپیمانكاران از ارکان اساسی 
های عمرانی به  توجه به اینكه قسمت عمده بودجه پروژه با آیند. می حساب  بهمحصول نهایی 

 ؛یابد، اجرای هر پروژه نیازمند وجود یک پیمانكار مناسب است عملیات اجرایی اختصاص می
و  شده بینی پیشهای الزم را برای انجام پروژه در محدوده زمانی و منابع  توانایی که طوری  به
روش انتخاب پیمانكاران بر اساس کمترین قیمت پیشنهادی  اصوالًرا داشته باشند.  تیفیباک

ی کمی و کیفی متعدد با درجات اهمیت متفاوت در ها شاخصاما واضح است که است 
قرار گیرند.  توجه مورد ها یریگ میتصمر مطرح هستند و باید در تعیین صالحیت یک پیمانكا

بر انتخاب پیمانكاران در بنیاد مسكن  مؤثرهای  بر شناسایی شاخص عالوه ،در این تحقیق
های مزبور با استفاده از  ی شاخصبند تیاولومیزان اهمیت و  انقالب اسالمی استان اصفهان

 گیری تصمیم در (MCDM)شاخصه چند  گیری تصمیمشده از روش  ی منشعبها مدل
ید خبرگان در أیابتدا عوامل پژوهش شناسایی و به ت ،در این پژوهش .شود یمتعیین  گروهی

شوند در دهی میعوامل پژوهش وزن AHP سپس با استفاده از روش ؛مطالعه موردی رسید
های  طبق یافته شوند.میبندی دو روش تاپسیس و ویكور رتبه بانفر از پیمانكاران  2انتها نیز 

اند. این  مدیریتی داده هایبه معیاررتبه باالیی پیمانكار  دهندگان در انتخاب این پژوهش، پاسخ
ها  آمده در پروژه های پدیده دهندگان، بسیاری از کاستی دهنده آن است که پاسخ موضوع نشان

  دانند. های مدیریتی می را ناشی از ضعف

.ساخت و سازهای  گیری چندمعیاره، پروژه پیمانكار، تصمیمانتخاب : کلیدیواژگان 

 .                   دانش آموخته مهندسی عمران، دانشگاه آزاد خمینی شهرm.hemsianetefagh@yahoo.com
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 مقدمه 

عمرانی های پروژه موفقیت در کلیدی یندیافر ،از بین چندین پیمانكار صالح یانتخاب پیمانكار ذ

پایین کیفیت :مانند فراوانی پیمانكار منجر به مشكالت نادرست انتخاب، رو  این شود. از می محسوب

خواهد پی در را پروژه، افزایش هزینه انجام پروژه و درنهایت غیراقتصادی شدن پروژه زمانی تأخیر و

. است ساخت پروژه هر تیموفق عوامل ترین مهم از مناسب مانكاریپ کی انتخابداشت. در حقیقت 

 میمستق جهینت ساخت، نامناسب تیفیک و متیق راتییتغ ها، پروژه اتمام در ها ریتأخ مواقع یاریبس

 وجود دارد باره  این در معروف جمله کی. (2222)باناتیه و باناتیس، است مانكاریپ نامناسب انتخاب

)جنینگس و  شوند می پروژه ریگ بانیگر مشكالت نامناسب، یمانكاریپ انتخاب محض  به که

بندی عوامل مؤثر بر  شناسایی، بررسی و طبقه ،هدف اصلی این فصل ،بنابراین ؛ (9،9112هولت

اصلی عامل و عمرانی های پروژه اصلی ارکان جمله از . پیمانكاراناستمناسب انتخاب پیمانكار 

اساسی بخشی پیمانكار، انتخاب و مدیریتِ ارزیابی شوند. می محسوب نهایی محصول به منابع تبدیل

اجرایی  عملیات به عمرانی های پروژه بودجه عمده قسمت که هرساله آنجا از .است ساخت یندافر از

که پیمانكاری ؛است مناسب پیمانكار یک وجود نیازمند پروژه هر اجرای رو  این از یابد، می اختصاص

نظر مورد کیفیت با  و شده بینی پیش منابع و زمان محدوده پروژه در انجام برای را الزم های توانایی

 ردیبگ صورت ینحو به باید می مانكاریپ انتخاب ،طورکلی به (. 9512و همكاران، باپیری) باشد داشته

 از یاریبس در. انجام شود زمان ترین کوتاه و تیفیک نیباالتر نه،یهز نیکمتر های عمرانی در پروژه که

دستورالعمل  و 9522،بندی و تشخیص صالحیت پیمانكاران نامه طبقه آیین) رانیا همانند کشورها

)وانگ  وانیتا (،2،2229)پاالناوران و کوماراسوامی ایاسترال و کنگ هنگ ،(9525،ارزشیابی پیمانكاران

 استفاده مانكاریپ تیصالح نییتع یبرا ییارهایمع از (،2،2222)ایلكر هیترک( و 5،2222و همكاران

شده  طبق مطالعات انجام .کنند حاصل نانیاطم پروژه یط در یو عملكرد به نسبت تا شود می

.کند می پروژه و ها سازمان متوجه را فراوانی های زیان پیمانكاران، انتخاب در گیری نامناسب تصمیم

یا و اجرا زمان و هزینه افزایش :نظیر مشكالتی با عمرانی های اغلب پروژه که است دلیل همین به

گیری جوهر اصلی  تصمیم ،واقع (. در9527 نصرالهی، زاده و اصغریشوند ) می مواجه کیفیت کاهش

ترین کار هر مدیر  گیری درواقع دشوارترین و در بعضی مواقع خطرناک مدیریت است و عمل تصمیم

ناپذیری را بر پیكره سازمان  گیری نادرست ممكن است صدمات جبران . یک مدیر با یک تصمیماست

1. Jennings and Holt

2. Palaneeswaran and  Kumaraswamy

3. Wang and  et at all

4. Ilker
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 براییری چند معیاره گ در این پژوهش از روش تصمیم ،بنابراین ؛(9512عطایی،خود وارد کند )

استفاده از  ا، بپژوهشدر این  شده است.  انتخاب مناسب پیمانكاران از بین چندین پیمانكار استفاده

، نظرات گروهی و مصاحبه نیمه ساختاریافته وسیله یک پرسشنامه ساختاریافته گردآوری اطالعات به

دهد  ، نشان میپژوهشهای این  . یافتهشدآوری  ن امر انتخاب پیمانكار جمعاترین متخصص تجربه از با

ید متخصصان أیمورد ت شوند، میانتخاب پیمانكار استفاده  برایاکنون  که برخی معیارهایی که هم

معیارهای انتخاب پیمانكار از دیدگاه  اند. و یا متخصصان اهمیت کمتری برای آنها قائل نیست

 اند از: رگرفته است که عبارتتحلیل قرا و  گروه کلی مورد تجزیه 2مدیریت ساخت در 

  ،)کارفرما( انیشاخص مشتر .5یمانكار،پ یتوان و ثبات مال .2 مانكاریپ یریتمد یتقابل .9

ید خبرگان أیشدند که به ت مشخصزیرمعیار  22 ،تعداد ی. از اینعوامل خارج. 2 و شاخص زمان. 2

 پژوهش نیز رسیدند.

 

 جامعه آماری پژوهش

جنسیت، سن، سابقه  نظر زوجی از  های هدهندگان به پرسشنامه مقایس آشنایی با تعداد پاسخ برای

درصد از  22 باید گفت: آتانشناختی  های جمعیتتوصیف ویژگیو و سطح تحصیالت  کار

 52دهندگان مربوط به گروه سنی  . بیشترین فراوانی پاسخنددرصد زن بود 22دهندگان مرد و  پاسخ

درصد از  95.5سال بود که تنها  22باالتر از کمترین فراوانی مربوط به سن  سال و 22تا 

سال  92تا  92دهندگان دارای سابقه کاری بین دهند. بیشترین پاسخدهندگان را تشكیل می پاسخ

 % است.95.55سال با  92 تا 2و کمترین فراوانی مربوط به سابقه کار  هستند

 

 پژوهششناسايی معیارها و زيرمعیارهای 

توان و  یمانكار،پ یریتمد یتبعد اصلی شامل )قابل 2با بررسی مطالعات پیشین و مرور ادبیات تعداد 

 22( و تعداد یعوامل خارج و شاخص زمان ،)کارفرما( انیشاخص مشتر یمانكار،پ یثبات مال

آورده  9جدول ید خبرگان پژوهش نیز رسیدند. عوامل پژوهش در أیمعیار احصاء شدند که به ت زیر

 آورده شده است. 9مراتبی عوامل در شكل  شده است. همچنین مدل سلسله
 

 های پژوهش: ابعاد و شاخص9جدول 

 شاخص ابعاد

 (C1قابلیت مديريت پیمانکار )

 (C11تجربه و سابقه مدیران )

 (C12های مدیران ) سیاست

 (C13انتخاب مناسب و تخصصی پیمانكاران جزء )
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شاخصابعاد

 (C14جلسات آموزشی قبل و در حین انجام پروژه )برگزاری 

 (C15بندی پروژه ) ریزی زمان اجرای مناسب برنامه

 (C16پذیری پیمانكار ) گویی و مسئولیت پاسخ

وساز ناب  بیم، ساختپروژه )ریزی و کنترل  های جدید برنامه گیری از روش بهره

 (C17) و غیره(

(C2توان و ثبات مالی پیمانکار )

 (C21آالت ) وضعیت خرید یا اجاره ماشین

 (C22گذاری در بخش ایمنی ) سرمایه

 (C23قیمت پیشنهادی برای اجرای پیمان )

(C24ها ) آالت و ابزارآالت و نحوه تعمیر و نگهداری آن کیفیت ماشین

 (C25دستمزد بیشتر( )متخصص )استخدام نیروی انسانی 

 (C26رفاهی ) عوامل تجهیز کارگاه،کارگاه ایجاد شرایط مناسب در 

 (C27های مالی ) های مقابله با ریسک مهارت

(C3کارفرما( )) انيمشترشاخص 

 (C31رضایت مشتریان از سطح کیفیت پروژه )

 (C32رضایت مشتریان از سطح تكنولوژی پروژه )

 (C33رضایت مشتریان از حجم ارتباطات )

 (C34پروژه )نفعان  برگزاری جلسات با ذی

(C35شده توسط کارفرما و مشتریان ) های اضافه خواسته کاهش زمان و هزینه

(C4شاخص زمان )

 (C41ها در حین انجام پروژه ) کاری کاهش دوباره

 (C42اجتناب از تغییرات پیاپی در طراحی )

ها در برنامه  در نظر گرفتن زمان مناسب جهت تصحیح اشتباهات و رفع آن

 (C43شده ) بندی زمان

 (C44بندی ) به اتمام رساندن طراحی و اجرا طبق برنامه زمان

(C5عوامل خارجی )

(C51تحریم( )) یبحرانکارهای مناسب جهت شرایط  راه

 (C52محیطی ) رعایت ابعاد زیست

 (C53کشور )نوع قوانین حاکم بر 

 (C54) یاسیسمسائل 

 (C55پروژه )شرایط زمانی و مكانی نامناسب 
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 : مدل سلسله مراتبی پژوهش9شکل 

 AHPالگوريتم روش 

  ،ها( مراتبی )هدف، معیارها، گزینه تشكیل ساختار سلسله. 9

  ،انجام مقایسات زوجی. 2

 ،زوجی های هبه هنجار کردن مقایس. 5

زوجی )وزن  های همقایس هنجار شدهبه دست آوردن میانگین حسابی هر سطح ماتریس به . 2

 ،نسبی(

 ،ها ها در میانگین حسابی گزینه های نسبی شاخص ضرب وزن. 2

  ،ها بندی کردن گزینه رتبه. 2

 .سنجش نرخ ناسازگاری. 7

 

 AHPنتايج روش 

تحلیل سلسله  تعیین اهمیت و وزن عوامل از روش برایهای پژوهش،  بعد از تعیین عوامل و مؤلفه

ها ایجاد شد  زوجی عوامل و مؤلفه های هابتدا مقایس ،شود. در این پژوهشاستفاده می AHPمراتبی 

. بعد از تكمیل هستندنفر  92تعداد خبرگان در این قسمت نیز  .و در اختیار خبرگان قرار گرفت

بود که  2.9زوجی، نرخ ناسازگاری هرکدام محاسبه شد که همگی کمتر از  های ههای مقایسماتریس

 عوامل موثر بر انتخاب پیمانکار

C1 

C11 

C12 

C13 

C14 

C15 

C16 

C17 

C2 

C21 

C22 

C23 

C24 

C25 

C26 

C27 

C3 

C31 

C32 

C33 

C34 

C35 

C4 

C41 

C42 

C43 

C44 

C5 

C51 

C52 

C53 

C54 

C55 
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روش میانگین  بازوجی خبرگان،  های ه. سپس مقایسستهانشان از ثبات و سازگار بودن ماتریس

افزار اکسپرت چویس شد. در ادامه نتایج  تعیین وزن، وارد نرم برایهندسی ادغام شدند و سپس 

 زوجی و اوزان آورده شده است. های همقایس

 مقايسه زوجی معیارها نسبت به هدف

آورده شده  2شده آنها در جدول  زوجی ادغام های همعیار اصلی است که مقایس 2 شامل ،این پژوهش

دهنده  نشان، است 2.9چون کمتر از  شده است و 2.29است. نرخ ناسازگاری این مقایسات زوجی 

 قبول است.  سازگاری قابل

(0.09مقايسه زوجی معیارها نسبت به هدف )نرخ ناسازگاری:  :4جدول 

C1 C2 C3 C4C5

C12.2519.2229.2229.292

C29.7252.9729.222

C39.2222.722

C42.722

C5

است. 2صورت شكل   افزار اکسپرت چویس اوزان معیارها به زوجی در نرم های هکردن مقایس بعد از وارد

: اوزان معیارها نسبت به هدف4شکل 

 یریتمد یترتبه اول، قابل 2.555با وزن  (C2) یمانكارپ یتوان و ثبات مال، 2با توجه به شكل 

شاخص ، رتبه سوم 2.972با وزن  (C5) یرتبه دوم، عوامل خارج 2.915با وزن  (C1) یمانكارپ
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 پنجمرتبه  2.922با وزن  (C4و شاخص زمان ) رتبه چهارم 2.925با وزن  (C3)کارفرما( ) انیمشتر

 را کسب کرده است.

 

 قابلیت مديريت پیمانکارقايسه زوجی زيرمعیارهای م

زیر معیار است که مقایسه زوجی ادغامی آنها در زیر آورده  7دارای  قابلیت مدیریت پیمانكارمعیار 

 :شده است

 
 (0.02)نرخ ناسازگاری:  قابلیت مديريت پیمانکارمقايسه زوجی زيرمعیارهای  :9جدول 

 
C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 

C11 
 

2.225 9.229 2.212 9.227 9.255 9.251 

C12 
  

9.222 9.292 9.922 2.291 2.799 

C13 
   

2.752 9.221 9.222 9.222 

C14 
    

2.272 2.212 2.729 

C15 
     

2.951 2.212 

C16 
      

9.122 

C17 
       

 

 :استصورت زیر   اوزان معیارها نیز به

 

 

 

 

 

 

 

 
 قابلیت مديريت پیمانکاراوزان زيرمعیارهای  :9شکل 

 

مناسب  رتبه اول، اجرای 2.295با وزن  (C11) یران، تجربه و سابقه مد5با توجه به شكل 

جزء  یمانكارانپ یمناسب و تخصص رتبه دوم، انتخاب 2.922با وزن  (C15بندی پروژه ) ریزی زمان برنامه
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(C13)  یمانكارپذیری پ مسئولیت و گویی رتبه سوم، پاسخ 2.927با وزن (C16)  رتبه  2.922با وزن

ریزی  برنامه یدهای جد از روش گیری رتبه پنجم، بهره 2.922با وزن  (C12) یرانمد های چهارم، سیاست

جلسات  رتبه ششم و برگزاری 2.922با وزن  (C17( )یرهوساز ناب و غ ساخت یم،و کنترل پروژه )ب

رتبه هفتم را کسب کرده است. 2.272با وزن  (C14ه )انجام پروژ ینقبل و در ح یآموزش

 توان و ثبات مالی پیمانکارمقايسه زوجی زيرمعیارهای 

ها در زیر  زیر معیار است که مقایسه زوجی ادغامی آن 7دارای  یمانكارپ یمعیار توان و ثبات مال

 آورده شده است.

(0.04)نرخ ناسازگاری:  یمانکارپ یمقايسه زوجی زيرمعیارهای توان و ثبات مال :2جدول 

C21 C22 C23 C24C25C26C27

C212.2192.2222.5222.2259.2222.592

C222.2229.9122.2922.2522.521

C239.1229.9229.2922.522

C242.2772.2222.222

C252.2922.217

C262.227

C27

:استصورت زیر  اوزان معیارها نیز به

یمانکارپ یاوزان زيرمعیارهای توان و ثبات مال :2شکل 
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رتبه اول،  2.221با وزن  (C27) یهای مال مقابله با ریسک های مهارت، 2با توجه به شكل 

 رتبه دوم، قیمت 2.972با وزن  (C25( )یشترمتخصص )دستمزد ب یانسان یروین استخدام

آالت و ابزارآالت و  ماشین رتبه سوم، کیفیت 2.922با وزن  (C23) یمانپ یاجرا یبرا یشنهادیپ

مناسب در کارگاه  یطشرا رتبه چهارم، ایجاد 2.922با وزن  (C24ها ) آن یو نگهدار یرنحوه تعم

ت آال اجاره ماشین یا یدخر یتوضعرتبه پنجم،  2.922با وزن  (C26) یکارگاه، عوامل رفاه یزتجه

(C21)  یمنیدر بخش ا گذاری رتبه ششم و سرمایه 2.219با وزن (C22)  رتبه هفتم  2.222با وزن

 را کسب کرده است.

 

 مشتريان )کارفرما(مقايسه زوجی زيرمعیارهای 

 :زیر معیار است که مقایسه زوجی ادغامی آنها در زیر آورده شده است 2دارای  )کارفرما( یانمعیار مشتر
 

 (0.02)کارفرما( )نرخ ناسازگاری:  يانمقايسه زوجی زيرمعیارهای مشتر :2جدول 

 
C31 C32 C33 C34 C35 

C31 
 

9.122 9.252 9.222 2.221 

C32 
  

9.927 2.921 2.722 

C33 
   

2.222 2.222 

C34 
    

2.292 

C35 
     

 

 :استصورت زیر  اوزان معیارها نیز به

 )کارفرما( ياناوزان زيرمعیارهای مشتر :2شکل 
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 یانکارفرما و مشتر از سویشده  های اضافه خواسته زمان و هزینه کاهش، 2با توجه به شكل 

(C35)  یفیتاز سطح ک یانمشتر یترضارتبه اول،  2.599با وزن ( پروژهC31)  رتبه  2.229با وزن

جلسات  رتبه سوم، برگزاری 2.912با وزن  (C32پروژه ) یاز سطح تكنولوژ یانمشتر دوم، رضایت

با  (C33از حجم ارتباطات ) یانمشتر رتبه چهارم و رضایت 2.922با وزن  (C34نفعان پروژه ) با ذی

رتبه پنجم را کسب کرده است. 2.922وزن 

 زمانمقايسه زوجی زيرمعیارهای 

:زیر معیار است که مقایسه زوجی ادغامی آنها در زیر آورده شده است 2دارای  زمانمعیار 

(0.04)نرخ ناسازگاری:  زمانمقايسه زوجی زيرمعیارهای : 6جدول 

C41 C42 C43 C44 

C41 9.515 9.92 9.252

C42 9.222 9.22

C43 9.522

C44

:استصورت زیر  اوزان معیارها نیز به

زماناوزان زيرمعیارهای  :6شکل 
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رتبه اول،  2.225با وزن  (C41انجام پروژه ) ینها در ح کاری ، کاهش دوباره2با توجه به شكل 

نظر گرفتن زمان مناسب  رتبه دوم، در 2.222با وزن  (C42) یدر طراح یاپیپ ییراتاز تغ اجتناب

 رتبه سوم و به 2.257با وزن  (C43شده ) بندی اشتباهات و رفع آنها در برنامه زمان یحتصح برای

رتبه چهارم را کسب کرده  2.222با وزن  (C44بندی ) نو اجرا طبق برنامه زما یاتمام رساندن طراح

  است.

 

 خارجیمقايسه زوجی زيرمعیارهای  

 :زیر معیار است که مقایسه زوجی ادغامی آنها در زیر آورده شده است 2دارای  خارجیمعیار 

 
 (0.006)نرخ ناسازگاری:  خارجیمقايسه زوجی زيرمعیارهای  :7جدول 

 C51 C52 C53 C54 C55 

C51  5.572 2.252 9.192 2.192 

C52   2.225 2.292 2.521 

C53    2.222 2.292 

C54     2.722 

C55      

 

 :استصورت زیر  اوزان معیارها نیز به

 خارجیاوزان زيرمعیارهای  :7شکل 

 

 2.599با وزن  (C51( )یم)تحر یبحران یطکارهای مناسب جهت شرا ، راه7با توجه به شكل 

 یاسیس رتبه دوم، مسائل 2.272با وزن  (C55نامناسب پروژه ) یو مكان یزمان رتبه اول، شرایط
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(C54)  ینقوان رتبه سوم، نوع 2.912با وزن ( حاکم بر کشورC53)  رتبه چهارم و  2.927با وزن

رتبه پنجم را کسب کرده است. 2.212با وزن  (C52محیطی ) ابعاد زیست رعایت

   نهايی زيرمعیارهاوزن 

شود که در شكل وزن نهایی زیرمعیارها از ضرب وزن معیارهای اصلی در وزن زیرمعیارها حاصل می

های  مهارتیرمعیارها، به ترتیب معیار ز ییوزن نهاشده  آورده شده است. طبق محاسبات انجام 2

کارهای مناسب  راهو  (یشترمتخصص )دستمزد ب یانسان یرویاستخدام ن ی،های مال مقابله با ریسک

های عمرانی را به خود  نظر کارشناسان در پروژه دارای بیشترین اهمیت از (یم)تحر یبحران یطشرا در

 اند. اختصاص داده

: اوزان نهايی زيرمعیارها4شکل 

 الگوريتم تاپسیس

:زیر فرمول از استفاده با شده مقیاس بی ماتریس یک به موجود، گیری تصمیم ماتریس تبدیل :اول قدم

2

1

ij

ij
m

ij

i

r
n

r







(9)

:بردار بودن مفروض با W الگوریتم ورودی عنوان ( بهVوزین ) بی مقیاس ماتریس ایجاد دوم: قدم

1 2( , ,... )nW w w w (2)
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11 1

1

....

. ....

...

n

D n n

m mn

V V

V N w

V V



 
 

 
 
  

          (5) 

 شده مقایسه قابل و مقیاسبی آن در ها شاخص امتیازات که است ماتریسی DNکه در آن 

nو  است nW  بود.  خواهند صفر غیر آن اصلی قطر عناصر فقط که قطری است ماتریسی 

 منفی آلایده حل راه و آلایده حل راه ساختن مشخص سوم: قدم

Aآل )ایده گزینه برای که صورت بدین )  منفی ) آلایده وA )  شود:تعریف می 

   '
1 2 3(max ) , (min ) 1, 2,3,..., , , ,...,i ij i ij nA V j J V j J i m V V V V        

(2)   '
1 2 3(min ) , (max ) 1, 2,3,..., , , ,...,i ij i ij nA V j J V j J i m V V V V       

(2) 

 )فاصله( جدایی اندازه محاسبه :چهارم قدم

 است: قرار بدین اقلیدسی روش از استفاده با هاآلایده ام با iگزینه  فاصله

1

( ) 1, 2,3,...,
n

i ij j

j

d V V i m 



  
   

  
         (2) 

1

( ) 1, 2,3,...,
n

i ij j

j

d V V i m 



  
   

  
        (7) 

  

 زیر صورت به نسبی نزدیكی آل، اینحل ایده به راه نسبی  iAنزدیكی محاسبه: پنجم قدم

 :می شود تعریف

1, 2,3,...,i
i

i i

d
Cl i m

d d



 
 


            (2) 

 هابندی گزینه رتبه: ششم قدم

 .کرد بندیرتبه را مفروض مسئله از موجود هایگزینه توانمی iClنزولی  ترتیب براساس
 

 نتايج روش تاپسیس

 استفاده  ،هستند پیمانكار 2های پژوهش که در اینجا بندی گزینهاز روش تاپسیس برای رتبه

وزن آنها محاسبه شد.  2هستند که در شكل  زیرمعیاری 22پژوهش  هایشاخص .شودمی
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سپس بعد از پاسخگویی با روش  ؛نفر از خبرگان قرارگرفت 92پرسشنامه تاپسیس در اختیار 

 :آورده شده است 2میانگین حسابی ادغام شدند که در جدول 

: ماتريس تصمیم4جدول 

سازی هر درایه نرمال برای کنیم.ماتریس تصمیم را نرمال می نرم اقلیدسیبا استفاده از  ادامهدر 
دست آوردن ماتریس ه سپس برای ب؛ کنیمهای ستونش تقسیم میرا بر جذر مجموع مربعات درایه

شده است را در ماتریس نرمال ضرب   محاسبه AHPباید وزن معیارها که از روش شده موزون  نرمال
پردازیم. ها می بندی گزینه نهایت به رتبه درکنیم. 

 ها بندی گزينه رتبه
ها  ( و سپس فاصله گزینه2( و )2)های  منفی با استفاده از فرمول های مثبت و آل پس از محاسبه ایده

به  iCl( و سپس معیار شباهت 7( و )2های ) های مثبت و منفی با استفاده از فرمول آل از ایده
:پردازیم ها می بندی نهایی گزینه رتبه

هابندی نهايی گزينهرتبه: 1جدول 

id 
id 

iClرتبه

2.2212.2572.2229(P1)توسعه پیمان 

2.2972.2592.2222(P2)محكم ابنیه جندق 

2.2222.2222.2225(P3)جهان سازه پرشیا 

2.2222.2222.9222(P4)اکسین راه 

2.2222.2972.5712(P5)یادمان سازه قرن 
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های رتبه اول را کسب کرده است. شرکت (P1) یمانبر اساس نتایج روش تاپسیس توسعه پ

 اند.های دوم و سوم را کسب کرده به ترتیب رتبه (P3) یاجهان سازه پرشو  (P2جندق ) یهمحكم ابن

 

 تحلیل نتايج و  تجزيه

افزار اکسپرت  ( و نرمAHP) یمراتب ها با استفاده از روش تحلیل سلسله دهی گزینه وزن در ابتدا به 

با استفاده از روش تاپسیس  هستند،ها که همان پیمانكاران  بندی گزینه چویس و سپس رتبه

پیمانكاران شده برای  پرداخته شد و بهترین پیمانكار با استفاده از معیارها و زیرمعیارهای شناخته

. گذارد می ساخت یها پروژه تیموقع بر یاریبس ریتأث مناسب مانكاریپ انتخاب انتخاب شدند.

 نیا. است یادیز تیاهم دارای تیصالح نییتع برای مانكارانیپ یستگیشا یارهایمع نییتع ،بنابراین

 و ارهایمع باره در را رانیا در مانكاریپ انتخاب اندرکاران دست ترین تجربه با از یجمع نظرات ،پژوهش

 ضمن عالوه،  به. کردیم آوری جمع ،شوند گرفته نظر در مانكاریپ انتخاب در باید می که یعوامل

 اعمال برای هایی پیشنهاد ران،یا در مانكاریپ انتخاب یکنون یارهایمع با حاصله جینتا سهیمقا

 نیب یقیتطب هایی مقایسه نیهمچن. کنیم می ارائه آنها تیاهم وزن ای ارهایمع یبرخ در اصالحات

. است گرفته صورت آنها تجربه و التیتحص زانیم به توجه با دهنده پاسخ مختلف های گروه نظرات

طبق  .شود می سهیمقا زین پیشین قاتیتحق های یافته با پژوهش نیا از حاصل جینتا عالوه،  به

 ی،های مال های مقابله با ریسک مهارتیرمعیارها، به ترتیب معیار ز ییوزن نهاشده  محاسبات انجام

 (یم)تحر یبحران یطشرا برایکارهای مناسب  راهو  (یشترمتخصص )دستمزد ب یانسان یرویاستخدام ن

اند.  به خود اختصاص داده  های عمرانی را نظر کارشناسان در پروژه دارای بیشترین اهمیت از

انتخاب پیمانكار مناسب از اهمیت باالیی  های مالی و کنترل آنها در مقابله با ریسک ،بنابراین

 برخوردار است، اگر پیمانكار تأمین مالی درستی نتواند انجام دهد و در حقیقت پیمانكاران با

طور   رو کنند. بهه ب توانند وضعیت مالی پروژه را با شكست یا با موفقیت رو های خود می سیاست

مهارت به کار نگیرد،  استخدام نیروی انسانی بااگر پیمانكار تصمیم مناسب در انتخاب و  ،مثال

تواند موجب حادثه و کاهش ایمنی در  کارگاه شود و همچنین موجب  مهارت می نیروی انسانی بی

تمام این عوامل به یكدیگر  ،شود. بنابراین مهارتی می کاری و ایجاد اشتباهات ناشی از بی دوباره

 یروینپیمانكار نتواند  ،شود ی موجب میهای مال با ریسک مقابلهعدم  ،طور مثال  به ؛وابسته هستند

ی نیز طبق انسان یروینرا استخدام کند و دستمزد بیشتری بدهد و خود دستمزد  متخصص یانسان

رفع همین مسائل  ،. از طرفی دیگراستهای پیشین از عوامل انگیزشی نیروی انسانی  پژوهش

افزایش  ،طور مثال  . بهشودویژه در شرایط تحریم   بهتواند موجب ایجاد یا رفع شرایط بحرانی  می

های کاهش  تواند یكی از روش های عمرانی و کاهش حوادث نیز می وری ایمنی در پروژه بهره
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ی است که اگر پیمانكار نتواند مسائل مالی را حل کند قطعاً های مال های مقابله با ریسک مهارت

تأمین مناسب ایمنی در کارگاه را نیز مهیا کند. طبق  برایتواند ابزار و وسایل مناسب را نیز  نمی

. استهر پروژه ساخت  یتترین عوامل موفق مناسب از مهم یمانكارپ یکانتخاب شده  مطالعات انجام

 یفیتک ین، باالترینههز ینکه کمتر یردصورت بگ یباید به نحو می یمانكارانتخاب پ ،دیگر  عبارت  به

در انتخاب  یاتیح یتدرست حائز اهم یارهایپروژه فراهم آورد. انتخاب مع یاترین زمان را بر و کوتاه

 .است یمانكارپ

 گیری نتیجه

ایم که توان و ثبات مالی پیمانكار رابطه مستقیم و غیرمستقیمی با دیگر  ما در این پژوهش پی برده

موانع بزرگ در انتخاب تواند یكی از  که عدم آن، می طوری  به ؛معیارهای انتخاب پیمانكار دارد

 ترین معیارهای انتخاب پیمانكار از یمانكار نیز از مهمپ یریتمد یتقابل ،پیمانكار باشد. از طرف دیگر

گیری و  های آن در تصمیم نظر کارشناسان بوده است. به دلیل اینكه تجربه و سابقه مدیر، سیاست

ی و کنترل پروژه آن مدیر در انتخاب آن ریز گویی آن و برنامه انتخاب پیمانكار جزء مناسب و پاسخ

تجربه  صالح از اهمیت باالیی برخوردار است. در حقیقت یک مدیر بی عنوان یک پیمانكار ذی  به

رو کند و ه ب شده اولیه را با تأخیر رو بندی های خود حتی برنامه زمان تواند با اتخاذ سیاست می

ها و اجرای آنها نداشته باشد که خود باعث عواقب  عالیتای از نحوه ف بینانه ریزی واقع همچنین برنامه

جزء  تواند با  مدیریت مناسب، از  پیمانكاران پیمانكار می ،. از طرفی دیگرشود ناپذیر می جبران

در  ها استفاده کند که خود آن نیز در ایجاد تداخل و تأخیر اجرای فعالیت برایمتخصص و مناسب 

های نوین  تواند با مدیریت مناسب  و استفاده از روش ین پیمانكار میامری مهم است. همچن ها پروژه

سازی اطالعات ساختمان در کاهش ایجاد دعاوی بین پیمانكاران جز و عوامل  مدیریتی مانند مدل

ها را در  ساز ناب، اتالف و پروژه، هماهنگی الزم را به عمل آورد و یا با استفاده از روش ساخت

 تواند با برگزاری ها را افزایش دهد و همچنین می وری پروژه داقل برساند و بهرههای خود به ح پروژه

پروژه، تأخیر و مشكالت اجرایی را با هماهنگی بین عوامل  انجام حین در و قبل آموزشی جلسات

ها نباید فقط  ن عقیده دارند که در انتخاب پیمانكاران در مناقصهااکثر محقق پروژه افزایش دهد.

  که بودجه آنجا های عمرانی، از داد. متأسفانه در اکثر پروژه پیشنهادی را مالک انتخاب قرارقیمت 

شود، همراه میل به سمت انتخاب قیمت کمتر است و این روند  طرح از منابع مالی دولتی تأمین می

له شده در این مقا مدل پیشنهادی ارائه های عمرانی شده است.  باعث کاهش کیفیت انجام پروژه

 سعی در انتخاب برترین پیمانكاران با توجه به جمیع معیارهای دخیل دارد.
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