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چکیده
مدیریت و ارزیابی و انتخاب پیمانكار یک قسمت اساسی از فرایند ساخت و ساز است؛ زیرا
پیمانكاران از ارکان اساسی پروژهها ی عمرانی و غیر عمرانی و عامل اصلی تبدیل منابع به
محصول نهایی به حساب میآیند .با توجه به اینكه قسمت عمده بودجه پروژههای عمرانی به
عملیات اجرایی اختصاص می یابد ،اجرای هر پروژه نیازمند وجود یک پیمانكار مناسب است؛
به طوریکه توانایی های الزم را برای انجام پروژه در محدوده زمانی و منابع پیشبینیشده و
باکیفیت را داشته باشند .اصوالً روش انتخاب پیمانكاران بر اساس کمترین قیمت پیشنهادی
است اما واضح است که شاخصهای کمی و کیفی متعدد با درجات اهمیت متفاوت در
تعیین صالحیت یک پیمانكار مطرح هستند و باید در تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرند.
در این تحقیق ،عالوه بر شناسایی شاخصهای مؤثر بر انتخاب پیمانكاران در بنیاد مسكن
انقالب اسالمی استان اصفهان میزان اهمیت و اولویتبندی شاخصهای مزبور با استفاده از
مدلهای منشعبشده از روش تصمیمگیری چند شاخصه ( )MCDMدر تصمیمگیری
گروهی تعیین میشود .در این پژوهش ،ابتدا عوامل پژوهش شناسایی و به تأیید خبرگان در
مطالعه موردی رسید؛ سپس با استفاده از روش  AHPعوامل پژوهش وزندهی میشوند در
انتها نیز  2نفر از پیمانكاران با دو روش تاپسیس و ویكور رتبهبندی میشوند .طبق یافتههای
این پژوهش ،پاسخدهندگان در انتخاب پیمانكار رتبه باالیی به معیارهای مدیریتی دادهاند .این
موضوع نشاندهنده آن است که پاسخدهندگان ،بسیاری از کاستیهای پدیدهآمده در پروژهها
را ناشی از ضعفهای مدیریتی میدانند.
واژگان کلیدی :انتخاب پیمانكار ،تصمیمگیری چندمعیاره ،پروژههای ساخت و ساز.
 .دانش آموخته مهندسی عمران ،دانشگاه آزاد خمینی شهر
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مقدمه
انتخاب پیمانكار ذیصالح از بین چندین پیمانكار ،فرایندی کلیدی در موفقیت پروژههای عمرانی
محسوب میشود .از این رو  ،انتخاب نادرست پیمانكار منجر به مشكالت فراوانی مانند :کیفیت پایین
و تأخیر زمانی پروژه ،افزایش هزینه انجام پروژه و درنهایت غیراقتصادی شدن پروژه را در پی خواهد
داشت .در حقیقت انتخاب یک پیمانكار مناسب از مهمترین عوامل موفقیت هر پروژه ساخت است.
بسیاری مواقع تأخیرها در اتمام پروژهها ،تغییرات قیمت و کیفیت نامناسب ساخت ،نتیجه مستقیم
انتخاب نامناسب پیمانكار است (باناتیه و باناتیس .)2222،یک جمله معروف در این باره وجود دارد
که به محض انتخاب پیمانكاری نامناسب ،مشكالت گریبانگیر پروژه میشوند (جنینگس و
هولت)9112،9؛ بنابراین ،هدف اصلی این فصل ،شناسایی ،بررسی و طبقهبندی عوامل مؤثر بر
انتخاب پیمانكار مناسب است .پیمانكاران از جمله ارکان اصلی پروژههای عمرانی و عامل اصلی
تبدیل منابع به محصول نهایی محسوب میشوند .مدیریتِ ارزیابی و انتخاب پیمانكار ،بخشی اساسی
از فرایند ساخت است .از آنجا که هرساله قسمت عمده بودجه پروژههای عمرانی به عملیات اجرایی
اختصاص مییابد ،از این رو اجرای هر پروژه نیازمند وجود یک پیمانكار مناسب است؛ پیمانكاری که
تواناییهای الزم را برای انجام پروژه در محدوده زمان و منابع پیشبینیشده و با کیفیت مورد نظر
داشته باشد (باپیری و همكاران .) 9512،بهطورکلی ،انتخاب پیمانكار میباید به نحوی صورت بگیرد
که پروژههای عمرانی در کمترین هزینه ،باالترین کیفیت و کوتاهترین زمان انجام شود .در بسیاری از
کشورها همانند ایران (آییننامه طبقهبندی و تشخیص صالحیت پیمانكاران 9522،و دستورالعمل
ارزشیابی پیمانكاران ،)9525،هنگکنگ و استرالیا (پاالناوران و کوماراسوامی ،)2229،2تایوان (وانگ
و همكاران )2222،5و ترکیه (ایلكر ،)2222،2از معیارهایی برای تعیین صالحیت پیمانكار استفاده
میشود تا نسبت به عملكرد وی در طی پروژه اطمینان حاصل کنند .طبق مطالعات انجامشده
تصمیمگیری نامناسب در انتخاب پیمانكاران ،زیانهای فراوانی را متوجه سازمانها و پروژه میکند.
به همین دلیل است که اغلب پروژههای عمرانی با مشكالتی نظیر :افزایش هزینه و زمان اجرا و یا
کاهش کیفیت مواجه میشوند (اصغری زاده و نصرالهی .)9527 ،در واقع ،تصمیمگیری جوهر اصلی
مدیریت است و عمل تصمیمگیری درواقع دشوارترین و در بعضی مواقع خطرناکترین کار هر مدیر
است .یک مدیر با یک تصمیمگیری نادرست ممكن است صدمات جبرانناپذیری را بر پیكره سازمان

1. Jennings and Holt
2. Palaneeswaran and Kumaraswamy
3. Wang and et at all
4. Ilker
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خود وارد کند (عطایی)9512،؛ بنابراین ،در این پژوهش از روش تصمیمگیری چند معیاره برای
انتخاب مناسب پیمانكاران از بین چندین پیمانكار استفاده شده است .در این پژوهش ،با استفاده از
گردآوری اطالعات بهوسیله یک پرسشنامه ساختاریافته و مصاحبه نیمه ساختاریافته ،نظرات گروهی
از با تجربهترین متخصصان امر انتخاب پیمانكار جمعآوری شد .یافتههای این پژوهش ،نشان میدهد
که برخی معیارهایی که هماکنون برای انتخاب پیمانكار استفاده میشوند ،مورد تأیید متخصصان
نیست و یا متخصصان اهمیت کمتری برای آنها قائلاند .معیارهای انتخاب پیمانكار از دیدگاه
مدیریت ساخت در  2گروه کلی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است که عبارتاند از:
 .9قابلیت مدیریت پیمانكار  .2توان و ثبات مالی پیمانكار .5،شاخص مشتریان (کارفرما)،
 .2شاخص زمان و  .2عوامل خارجی .از این تعداد 22 ،زیرمعیار مشخص شدند که به تأیید خبرگان
پژوهش نیز رسیدند.
جامعه آماری پژوهش
برای آشنایی با تعداد پاسخدهندگان به پرسشنامه مقایسههای زوجی از نظر جنسیت ،سن ،سابقه
کار و سطح تحصیالت و توصیف ویژگیهای جمعیتشناختی آتان باید گفت 22 :درصد از
پاسخدهندگان مرد و  22درصد زن بودند .بیشترین فراوانی پاسخدهندگان مربوط به گروه سنی 52
تا  22سال و کمترین فراوانی مربوط به سن باالتر از  22سال بود که تنها  95.5درصد از
پاسخدهندگان را تشكیل میدهند .بیشترین پاسخدهندگان دارای سابقه کاری بین  92تا  92سال
هستند و کمترین فراوانی مربوط به سابقه کار  2تا  92سال با  %95.55است.
شناسايی معیارها و زيرمعیارهای پژوهش
با بررسی مطالعات پیشین و مرور ادبیات تعداد  2بعد اصلی شامل (قابلیت مدیریت پیمانكار ،توان و
ثبات مالی پیمانكار ،شاخص مشتریان (کارفرما) ،شاخص زمان و عوامل خارجی) و تعداد 22
زیرمعیار احصاء شدند که به تأیید خبرگان پژوهش نیز رسیدند .عوامل پژوهش در جدول  9آورده
شده است .همچنین مدل سلسلهمراتبی عوامل در شكل  9آورده شده است.
جدول  :9ابعاد و شاخصهای پژوهش
ابعاد
قابلیت مديريت پیمانکار ()C1

شاخص
تجربه و سابقه مدیران ()C11
سیاستهای مدیران ()C12
انتخاب مناسب و تخصصی پیمانكاران جزء ()C13
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شاخص

ابعاد

برگزاری جلسات آموزشی قبل و در حین انجام پروژه ()C14
اجرای مناسب برنامهریزی زمانبندی پروژه ()C15
پاسخگویی و مسئولیتپذیری پیمانكار ()C16
بهرهگیری از روشهای جدید برنامهریزی و کنترل پروژه (بیم ،ساختوساز ناب
و غیره) ()C17

توان و ثبات مالی پیمانکار ()C2

وضعیت خرید یا اجاره ماشینآالت ()C21
سرمایهگذاری در بخش ایمنی ()C22
قیمت پیشنهادی برای اجرای پیمان ()C23
کیفیت ماشینآالت و ابزارآالت و نحوه تعمیر و نگهداری آنها ()C24
استخدام نیروی انسانی متخصص (دستمزد بیشتر) ()C25
ایجاد شرایط مناسب در کارگاه تجهیز کارگاه ،عوامل رفاهی ()C26
مهارتهای مقابله با ریسکهای مالی ()C27

شاخص مشتريان (کارفرما) ()C3

رضایت مشتریان از سطح کیفیت پروژه ()C31
رضایت مشتریان از سطح تكنولوژی پروژه ()C32
رضایت مشتریان از حجم ارتباطات ()C33
برگزاری جلسات با ذینفعان پروژه ()C34
کاهش زمان و هزینههای اضافه خواستهشده توسط کارفرما و مشتریان ()C35

شاخص زمان ()C4

کاهش دوبارهکاریها در حین انجام پروژه ()C41
اجتناب از تغییرات پیاپی در طراحی ()C42
در نظر گرفتن زمان مناسب جهت تصحیح اشتباهات و رفع آنها در برنامه
زمانبندیشده ()C43
به اتمام رساندن طراحی و اجرا طبق برنامه زمانبندی ()C44

عوامل خارجی ()C5

راهکارهای مناسب جهت شرایط بحرانی (تحریم) ()C51
رعایت ابعاد زیستمحیطی ()C52
نوع قوانین حاکم بر کشور ()C53
مسائل سیاسی ()C54
شرایط زمانی و مكانی نامناسب پروژه ()C55
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عوامل موثر بر انتخاب پیمانکار
C5

C4

C3

C1

C2

C51

C41

C31

C21

C11

C52

C42

C32

C22

C12

C53

C43

C33

C23

C13

C54

C44

C34

C24

C14

C35

C25

C15

C26

C16

C27

C17

C55

شکل  :9مدل سلسله مراتبی پژوهش

الگوريتم روش AHP

 .9تشكیل ساختار سلسلهمراتبی (هدف ،معیارها ،گزینهها)،
 .2انجام مقایسات زوجی،
 .5به هنجار کردن مقایسههای زوجی،
 .2به دست آوردن میانگین حسابی هر سطح ماتریس به هنجار شده مقایسههای زوجی (وزن
نسبی)،
 .2ضرب وزنهای نسبی شاخصها در میانگین حسابی گزینهها،
 .2رتبهبندی کردن گزینهها،
 .7سنجش نرخ ناسازگاری.
نتايج روش AHP
بعد از تعیین عوامل و مؤلفههای پژوهش ،برای تعیین اهمیت و وزن عوامل از روش تحلیل سلسله
مراتبی  AHPاستفاده میشود .در این پژوهش ،ابتدا مقایسههای زوجی عوامل و مؤلفهها ایجاد شد
و در اختیار خبرگان قرار گرفت .تعداد خبرگان در این قسمت نیز  92نفر هستند .بعد از تكمیل
ماتریسهای مقایسههای زوجی ،نرخ ناسازگاری هرکدام محاسبه شد که همگی کمتر از  2.9بود که
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نشان از ثبات و سازگار بودن ماتریسهاست .سپس مقایسههای زوجی خبرگان ،با روش میانگین
هندسی ادغام شدند و سپس برای تعیین وزن ،وارد نرمافزار اکسپرت چویس شد .در ادامه نتایج
مقایسههای زوجی و اوزان آورده شده است.
مقايسه زوجی معیارها نسبت به هدف
این پژوهش ،شامل  2معیار اصلی است که مقایسههای زوجی ادغامشده آنها در جدول  2آورده شده
است .نرخ ناسازگاری این مقایسات زوجی  2.29شده است و چون کمتر از  2.9است ،نشاندهنده
سازگاری قابل قبول است.
جدول  :4مقايسه زوجی معیارها نسبت به هدف (نرخ ناسازگاری)0.09 :
C1
C1

C2

C3

C4

C5

2.251

9.222

9.222

9.292

9.725

2.972

9.222

9.222

2.722

C2
C3

2.722

C4
C5

بعد از وارد کردن مقایسههای زوجی در نرمافزار اکسپرت چویس اوزان معیارها به صورت شكل  2است.

شکل  :4اوزان معیارها نسبت به هدف

با توجه به شكل  ،2توان و ثبات مالی پیمانكار ( )C2با وزن  2.555رتبه اول ،قابلیت مدیریت
پیمانكار ( )C1با وزن  2.915رتبه دوم ،عوامل خارجی ( )C5با وزن  2.972رتبه سوم ،شاخص
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مشتریان (کارفرما) ( )C3با وزن  2.925رتبه چهارم و شاخص زمان ( )C4با وزن  2.922رتبه پنجم
را کسب کرده است.
مقايسه زوجی زيرمعیارهای قابلیت مديريت پیمانکار
معیار قابلیت مدیریت پیمانكار دارای  7زیر معیار است که مقایسه زوجی ادغامی آنها در زیر آورده
شده است:
جدول  :9مقايسه زوجی زيرمعیارهای قابلیت مديريت پیمانکار (نرخ ناسازگاری)0.02 :
C11
C11
C12

C12

C13

C14

C15

C16

C17

2.225

9.229

2.212

9.227

9.255

9.251

9.222

9.292

9.922

2.291

2.799

2.752

9.221

9.222

9.222

2.272

2.212

2.729

2.951

2.212

C13
C14
C15

9.122

C16
C17

اوزان معیارها نیز به صورت زیر است:

شکل  :9اوزان زيرمعیارهای قابلیت مديريت پیمانکار

با توجه به شكل  ،5تجربه و سابقه مدیران ( )C11با وزن  2.295رتبه اول ،اجرای مناسب
برنامهریزی زمانبندی پروژه ( )C15با وزن  2.922رتبه دوم ،انتخاب مناسب و تخصصی پیمانكاران جزء
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( )C13با وزن  2.927رتبه سوم ،پاسخگویی و مسئولیتپذیری پیمانكار ( )C16با وزن  2.922رتبه
چهارم ،سیاستهای مدیران ( )C12با وزن  2.922رتبه پنجم ،بهرهگیری از روشهای جدید برنامهریزی
و کنترل پروژه (بیم ،ساختوساز ناب و غیره) ( )C17با وزن  2.922رتبه ششم و برگزاری جلسات
آموزشی قبل و در حین انجام پروژه ( )C14با وزن  2.272رتبه هفتم را کسب کرده است.
مقايسه زوجی زيرمعیارهای توان و ثبات مالی پیمانکار
معیار توان و ثبات مالی پیمانكار دارای  7زیر معیار است که مقایسه زوجی ادغامی آنها در زیر
آورده شده است.
جدول  :2مقايسه زوجی زيرمعیارهای توان و ثبات مالی پیمانکار (نرخ ناسازگاری)0.04 :
C21
C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

2.219

2.222

2.522

2.225

9.222

2.592

2.222

9.912

2.292

2.252

2.521

9.122

9.922

9.292

2.522

2.277

2.222

2.222

2.292

2.217

C22
C23
C24
C25

2.227

C26
C27

اوزان معیارها نیز بهصورت زیر است:

شکل  :2اوزان زيرمعیارهای توان و ثبات مالی پیمانکار
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با توجه به شكل  ،2مهارتهای مقابله با ریسکهای مالی ( )C27با وزن  2.221رتبه اول،
استخدام نیروی انسانی متخصص (دستمزد بیشتر) ( )C25با وزن  2.972رتبه دوم ،قیمت
پیشنهادی برای اجرای پیمان ( )C23با وزن  2.922رتبه سوم ،کیفیت ماشینآالت و ابزارآالت و
نحوه تعمیر و نگهداری آنها ( )C24با وزن  2.922رتبه چهارم ،ایجاد شرایط مناسب در کارگاه
تجهیز کارگاه ،عوامل رفاهی ( )C26با وزن  2.922رتبه پنجم ،وضعیت خرید یا اجاره ماشینآالت
( )C21با وزن  2.219رتبه ششم و سرمایهگذاری در بخش ایمنی ( )C22با وزن  2.222رتبه هفتم
را کسب کرده است.
مقايسه زوجی زيرمعیارهای مشتريان (کارفرما)
معیار مشتریان (کارفرما) دارای  2زیر معیار است که مقایسه زوجی ادغامی آنها در زیر آورده شده است:
جدول  :2مقايسه زوجی زيرمعیارهای مشتريان (کارفرما) (نرخ ناسازگاری)0.02 :
C31
C31

C32

C33

C34

C35

9.122

9.252

9.222

2.221

9.927

2.921

2.722

2.222

2.222

C32
C33

2.292

C34
C35

اوزان معیارها نیز بهصورت زیر است:

شکل  :2اوزان زيرمعیارهای مشتريان (کارفرما)
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با توجه به شكل  ،2کاهش زمان و هزینههای اضافه خواستهشده از سوی کارفرما و مشتریان
( )C35با وزن  2.599رتبه اول ،رضایت مشتریان از سطح کیفیت پروژه ( )C31با وزن  2.229رتبه
دوم ،رضایت مشتریان از سطح تكنولوژی پروژه ( )C32با وزن  2.912رتبه سوم ،برگزاری جلسات
با ذینفعان پروژه ( )C34با وزن  2.922رتبه چهارم و رضایت مشتریان از حجم ارتباطات ( )C33با
وزن  2.922رتبه پنجم را کسب کرده است.
مقايسه زوجی زيرمعیارهای زمان
معیار زمان دارای  2زیر معیار است که مقایسه زوجی ادغامی آنها در زیر آورده شده است:
جدول  :6مقايسه زوجی زيرمعیارهای زمان (نرخ ناسازگاری)0.04 :
C44

C43

C42

9.252

9.92

9.515

9.22

9.222

C41
C41
C42

9.522

C43
C44

اوزان معیارها نیز به صورت زیراست:

شکل  :6اوزان زيرمعیارهای زمان

992

شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب پیمانکار با استفاده از تلفیق دیدگاه مدیریت ساخت و...

با توجه به شكل  ،2کاهش دوبارهکاریها در حین انجام پروژه ( )C41با وزن  2.225رتبه اول،
اجتناب از تغییرات پیاپی در طراحی ( )C42با وزن  2.222رتبه دوم ،در نظر گرفتن زمان مناسب
برای تصحیح اشتباهات و رفع آنها در برنامه زمانبندیشده ( )C43با وزن  2.257رتبه سوم و به
اتمام رساندن طراحی و اجرا طبق برنامه زمانبندی ( )C44با وزن  2.222رتبه چهارم را کسب کرده
است.
مقايسه زوجی زيرمعیارهای خارجی
معیار خارجی دارای  2زیر معیار است که مقایسه زوجی ادغامی آنها در زیر آورده شده است:
جدول  :7مقايسه زوجی زيرمعیارهای خارجی (نرخ ناسازگاری)0.006 :
C51
C51

C52

C53

C54

C55

5.572

2.252

9.192

2.192

2.225

2.292

2.521

2.222

2.292

C52
C53
C54

2.722

C55

اوزان معیارها نیز بهصورت زیر است:

شکل  :7اوزان زيرمعیارهای خارجی

با توجه به شكل  ،7راهکارهای مناسب جهت شرایط بحرانی (تحریم) ( )C51با وزن 2.599
رتبه اول ،شرایط زمانی و مكانی نامناسب پروژه ( )C55با وزن  2.272رتبه دوم ،مسائل سیاسی
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( )C54با وزن  2.912رتبه سوم ،نوع قوانین حاکم بر کشور ( )C53با وزن  2.927رتبه چهارم و
رعایت ابعاد زیستمحیطی ( )C52با وزن  2.212رتبه پنجم را کسب کرده است.
وزن نهايی زيرمعیارها
وزن نهایی زیرمعیارها از ضرب وزن معیارهای اصلی در وزن زیرمعیارها حاصل میشود که در شكل
 2آورده شده است .طبق محاسبات انجامشده وزن نهایی زیرمعیارها ،به ترتیب معیار مهارتهای
مقابله با ریسکهای مالی ،استخدام نیروی انسانی متخصص (دستمزد بیشتر) و راهکارهای مناسب
در شرایط بحرانی (تحریم) دارای بیشترین اهمیت از نظر کارشناسان در پروژههای عمرانی را به خود
اختصاص دادهاند.

شکل  :4اوزان نهايی زيرمعیارها

الگوريتم تاپسیس
قدم اول :تبدیل ماتریس تصمیمگیری موجود ،به یک ماتریس بیمقیاس شده با استفاده از فرمول زیر:
rij

)(9

m

n ij 

 rij 2
i 1

قدم دوم :ایجاد ماتریس بی مقیاس وزین ( )Vبه عنوان ورودی الگوریتم  Wبا مفروض بودن بردار:
)(2

) W  (w 1 ,w 2 ,...w n
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V 11
 ....
V m 1

V 1n 

V  N D .w n n
)(5

...
V mn 
که در آن  N Dماتریسی است که امتیازات شاخصها در آن بیمقیاس و قابل مقایسه شده
....

است و  W n nماتریسی قطری است که فقط عناصر قطر اصلی آن غیر صفر خواهند بود.
قدم سوم :مشخص ساختن راهحل ایدهآل و راهحل ایدهآل منفی
بدین صورت که برای گزینه ایدهآل (  ) A و ایدهآل منفی (  ) A تعریف میشود:


( ) 2

 
i  1, 2, 3,..., m   V

i  1, 2, 3,..., m  V 1 ,V 2 ,V 3 ,...,V n 




1 ,V 2 ,V 3 ,...,V n


 (min V

)' j J

j  J ) , (min i V ij

A   (maxi V ij

)' j J

j  J ) , (max i V ij

A

ij

i

()2
قدم چهارم :محاسبه اندازه جدایی (فاصله)
فاصله گزینه  iام با ایدهآلها با استفاده از روش اقلیدسی بدین قرار است:
)(2

 n

d i    (V ij V j  )  i  1, 2, 3,..., m
 j 1


)(7

 n

d i    (V ij V j  )  i  1, 2, 3,..., m
 j 1






قدم پنجم :محاسبه نزدیكی  A iنسبی به راهحل ایدهآل ،این نزدیكی نسبی به صورت زیر
تعریف می شود:
)(2

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

di 
di   di 

Cl i 

قدم ششم :رتبهبندی گزینهها
براساس ترتیب نزولی  Cl iمیتوان گزینههای موجود از مسئله مفروض را رتبهبندی کرد.
نتايج روش تاپسیس
از روش تاپسیس برای رتبهبندی گزینههای پژوهش که در اینجا  2پیمانكار هستند ،استفاده
میشود .شاخصهای پژوهش  22زیرمعیاری هستند که در شكل  2وزن آنها محاسبه شد.
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پرسشنامه تاپسیس در اختیار  92نفر از خبرگان قرارگرفت؛ سپس بعد از پاسخگویی با روش
میانگین حسابی ادغام شدند که در جدول  2آورده شده است:
جدول  :4ماتريس تصمیم

در ادامه با استفاده از نرم اقلیدسی ماتریس تصمیم را نرمال میکنیم .برای نرمالسازی هر درایه
را بر جذر مجموع مربعات درایههای ستونش تقسیم میکنیم؛ سپس برای به دست آوردن ماتریس
نرمالشده موزون باید وزن معیارها که از روش  AHPمحاسبه شده است را در ماتریس نرمال ضرب
کنیم .در نهایت به رتبهبندی گزینهها میپردازیم.
رتبهبندی گزينهها
پس از محاسبه ایدهآلهای مثبت و منفی با استفاده از فرمولهای ( )2و ( )2و سپس فاصله گزینهها
از ایدهآلهای مثبت و منفی با استفاده از فرمولهای ( )2و ( )7و سپس معیار شباهت  Cl iبه
رتبهبندی نهایی گزینهها میپردازیم:
جدول  :1رتبهبندی نهايی گزينهها
توسعه پیمان ()P1

di 
2.221

di 
2.257

2.222

محكم ابنیه جندق ()P2

2.297

2.259

2.222

2

جهان سازه پرشیا ()P3

2.222

2.222

2.222

5

اکسین راه ()P4

2.222

2.222

2.922

2

یادمان سازه قرن ()P5

2.222

2.297

2.571

2
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بر اساس نتایج روش تاپسیس توسعه پیمان ( )P1رتبه اول را کسب کرده است .شرکتهای
محكم ابنیه جندق ( )P2و جهان سازه پرشیا ( )P3به ترتیب رتبههای دوم و سوم را کسب کردهاند.
تجزيه و تحلیل نتايج
در ابتدا به وزندهی گزینهها با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPو نرمافزار اکسپرت
چویس و سپس رتبهبندی گزینهها که همان پیمانكاران هستند ،با استفاده از روش تاپسیس
پرداخته شد و بهترین پیمانكار با استفاده از معیارها و زیرمعیارهای شناختهشده برای پیمانكاران
انتخاب شدند .انتخاب پیمانكار مناسب تأثیر بسیاری بر موقعیت پروژههای ساخت میگذارد.
بنابراین ،تعیین معیارهای شایستگی پیمانكاران برای تعیین صالحیت دارای اهمیت زیادی است .این
پژوهش ،نظرات جمعی از با تجربهترین دستاندرکاران انتخاب پیمانكار در ایران را در باره معیارها و
عواملی که میباید در انتخاب پیمانكار در نظر گرفته شوند ،جمعآوری کردیم .به عالوه ،ضمن
مقایسه نتایج حاصله با معیارهای کنونی انتخاب پیمانكار در ایران ،پیشنهادهایی برای اعمال
اصالحات در برخی معیارها یا وزن اهمیت آنها ارائه میکنیم .همچنین مقایسههایی تطبیقی بین
نظرات گروههای مختلف پاسخدهنده با توجه به میزان تحصیالت و تجربه آنها صورت گرفته است.
به عالوه ،نتایج حاصل از این پژوهش با یافتههای تحقیقات پیشین نیز مقایسه میشود .طبق
محاسبات انجامشده وزن نهایی زیرمعیارها ،به ترتیب معیار مهارتهای مقابله با ریسکهای مالی،
استخدام نیروی انسانی متخصص (دستمزد بیشتر) و راهکارهای مناسب برای شرایط بحرانی (تحریم)
دارای بیشترین اهمیت از نظر کارشناسان در پروژههای عمرانی را به خود اختصاص دادهاند.
بنابراین ،مقابله با ریسکهای مالی و کنترل آنها در انتخاب پیمانكار مناسب از اهمیت باالیی
برخوردار است ،اگر پیمانكار تأمین مالی درستی نتواند انجام دهد و در حقیقت پیمانكاران با
سیاستهای خود میتوانند وضعیت مالی پروژه را با شكست یا با موفقیت رو به رو کنند .به طور
مثال ،اگر پیمانكار تصمیم مناسب در انتخاب و استخدام نیروی انسانی با مهارت به کار نگیرد،
نیروی انسانی بیمهارت می تواند موجب حادثه و کاهش ایمنی در کارگاه شود و همچنین موجب
دوبارهکاری و ایجاد اشتباهات ناشی از بیمهارتی میشود .بنابراین ،تمام این عوامل به یكدیگر
وابسته هستند؛ به طور مثال ،عدم مقابله با ریسکهای مالی موجب میشود ،پیمانكار نتواند نیروی
انسانی متخصص را استخدام کند و دستمزد بیشتری بدهد و خود دستمزد نیروی انسانی نیز طبق
پژوهشهای پیشین از عوامل انگیزشی نیروی انسانی است .از طرفی دیگر ،رفع همین مسائل
میتواند موجب ایجاد یا رفع شرایط بحرانی به ویژه در شرایط تحریم شود .به طور مثال ،افزایش
بهرهوری ایمنی در پروژههای عمرانی و کاهش حوادث نیز میتواند یكی از روشهای کاهش
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مهارتهای مقابله با ریسکهای مال ی است که اگر پیمانكار نتواند مسائل مالی را حل کند قطع ًا
نمیتواند ابزار و وسایل مناسب را نیز برای تأمین مناسب ایمنی در کارگاه را نیز مهیا کند .طبق
مطالعات انجامشده انتخاب یک پیمانكار مناسب از مهمترین عوامل موفقیت هر پروژه ساخت است.
به عبارت دیگر ،انتخاب پیمانكار میباید به نحوی صورت بگیرد که کمترین هزینه ،باالترین کیفیت
و کوتاهترین زمان را برای پروژه فراهم آورد .انتخاب معیارهای درست حائز اهمیت حیاتی در انتخاب
پیمانكار است.
نتیجهگیری
ما در این پژوهش پی برده ایم که توان و ثبات مالی پیمانكار رابطه مستقیم و غیرمستقیمی با دیگر
معیارهای انتخاب پیمانكار دارد؛ به طوریکه عدم آن ،میتواند یكی از موانع بزرگ در انتخاب
پیمانكار باشد .از طرف دیگر ،قابلیت مدیریت پیمانكار نیز از مهمترین معیارهای انتخاب پیمانكار از
نظر کارشناسان بوده است .به دلیل اینكه تجربه و سابقه مدیر ،سیاستهای آن در تصمیمگیری و
انتخاب پیمانكار جزء مناسب و پاسخگویی آن و برنامهریزی و کنترل پروژه آن مدیر در انتخاب آن
به عنوان یک پیمانكار ذی صالح از اهمیت باالیی برخوردار است .در حقیقت یک مدیر بیتجربه
میتواند با اتخاذ سیاستهای خود حتی برنامه زمانبندیشده اولیه را با تأخیر رو به رو کند و
همچنین برنامهریزی واقعبینانهای از نحوه فعالیتها و اجرای آنها نداشته باشد که خود باعث عواقب
جبرانناپذیر میشود .از طرفی دیگر ،پیمانكار میتواند با مدیریت مناسب ،از پیمانكاران جزء
متخصص و مناسب برای اجرای فعالیتها استفاده کند که خود آن نیز در ایجاد تداخل و تأخیر در
پروژهها امری مهم است .همچنین پیمانكار میتواند با مدیریت مناسب و استفاده از روشهای نوین
مدیریتی مانند مدل سازی اطالعات ساختمان در کاهش ایجاد دعاوی بین پیمانكاران جز و عوامل
پروژه ،هماهنگی الزم را به عمل آورد و یا با استفاده از روش ساخت و ساز ناب ،اتالفها را در
پروژههای خود به حداقل برساند و بهرهوری پروژهها را افزایش دهد و همچنین میتواند با برگزاری
جلسات آموزشی قبل و در حین انجام پروژه ،تأخیر و مشكالت اجرایی را با هماهنگی بین عوامل
پروژه افزایش دهد .اکثر محققان عقیده دارند که در انتخاب پیمانكاران در مناقصهها نباید فقط
قیمت پیشنهادی را مالک انتخاب قرار داد .متأسفانه در اکثر پروژههای عمرانی ،از آنجا که بودجه
طرح از منابع مالی دولتی تأمین میشود ،همراه میل به سمت انتخاب قیمت کمتر است و این روند
باعث کاهش کیفیت انجام پروژههای عمرانی شده است .مدل پیشنهادی ارائهشده در این مقاله
سعی در انتخاب برترین پیمانكاران با توجه به جمیع معیارهای دخیل دارد.
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