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چكيده
یکی از مهمترین مسائلی كه سازمانهای پروژهمحور با آن مواجهاند ،مسئلۀ برونسپاری فعالیتها بهمنظور تمركز
بر مدیریت یکپارچۀ آنهاست .صنایع ساختوساز پروژهای نیز با توجه به ماهیت خود و گسترۀ كاری وسیعی كه
دارند ،از این امر مستثنی نیستند .انتخاب پیمانکار بر مبنای كمترین قیمت پیشنهادی ،نهتنها نتوانسته است از
مخاطرات پیش روی كارفرمایان و سرمایهگذاران این صنعت بکاهد ،بلکه با وجود توسعۀ روشهای پیش ارزیابی،
همچنان از جمله عوامل اصلی در ناكامی پروژهها و تشدید ریسکهای سرمایهگذاری در این حوزه است .در این
مقاله ،حل مسئلۀ انتخاب و ارزیابی مجدد پیمانکاران با استفاده از روش ناپارامتریک تحلیل پوششی دادهها ()DEA
ارائه میشود .تمایالت كارفرمایان بر به كارگیری تعداد زیاد معیارها از طرفی و مواجهه با تعداد اندك پیمانکاران در
مناقصات اجرایی بهسبب تخصصیبودن كارها از طرف دیگر موجب افزایش تعداد پیمانکاران در مرز كارایی خواهد
شد؛ لذا بهمنظور رفع این مشکل ،مدلی تلفیقی با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی بازهای ( )IAHPو تحلیل
پوششی دادهها توسعه داده میشود .فرایند تحلیل سلسلهمراتبی بازهای بهسبب وجود دادههای نادقیق در قضاوت
خبرگان مدنظر قرار میگیرد .نتایج حاصله ،نشان از این قدرت تفکیکپذیری باالی مدل پیشنهادی دارد.
واژههای كليدی :انتخاب پیمانکار ،تحلیل سلسلهمراتبی بازهای ،تحلیل پوششی دادهها ،سازمان پروژهمحور ،قدرت
تفکیکپذیری.

* نویسنده مسئول

tavakoli@ut.ac.ir
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 -1مقدمه
سازمانهای پروژهمحور ،به ساازمانهاایی اتاال

پروژه نباشد .زمانی كه قرارداد بسیار پیچیاده اسات و
مشخصات فنی و مالی منحصربه فارد دارد ،یاا دارای

ماایشااود كااه در آنهااا ابلااب ،محصااوالت طرحاای

شرایط اضطراری است و یا هیچ یک از شرایط مربوط

ازپاایشتعیااینشااده ندارنااد و سفارشاای محسااوب

به سایر روشها را نداشته باشد(برای مثال در بالهای

ماایشااوند .ایاان سااازمانهااا ابلااب در چنااد پااروژه

طبیعی و جنگ) از رویۀ مذاكره و مباحثه استفاده مای-

به صورت هم زمان درگیر هستند .با توجاه باه برناماۀ

شااود .پااذیرش پیشاانهاد باار مبنااای كمتاارین قیماات،

توسعۀ كشور ،صنایعی همچون صنایع ساخت هوایی،

هرچند ممکن است در ظاهر ،كاهش هزینههای دورۀ

دریایی ،فراساحل و از این دست بهعنوان سازمانهای

ساخت را به همراه داشته باشد ،اما یافتههاای تجربای

پروژه محاور مهام و حیااتی بارای كشاور باه شامار

حاكی از آن است كه جمع هزینههای ناشی از تقلیال

میآیند .از طرفی با بهكارگیری استراتژیهاای جدیاد

كیفیت و كاهش عمار اقتصاادی متاأثر از آن ،در دراز

برای خرید و تولیاد ،پیمانکااران نقاش مهمای را در

مدت از ارزش مالی طرح كاسته و این به نوبۀ خاود،

دستیابی به رقابتی هوشمند و یکپارچه ایفا مایكنناد.

تاثیر كاهش هزینه های احتماالی را كمرناگ خواهاد
2

1

ازاین رو انتخاب پیمانکار مناسب و ارزیابی آنها ،یک

كرد (هااتوش و اساکیتمور 3331،؛ هواناگ .)2233،

عنصر حیاتی از این استراتژیها است.

در یک نگرش كلی ،روند انتخاب پیمانکار ،برگزیادن

امروزه ،رویههای گوناگونی در انتخاب پیمانکاران

مناساابتاارین گزینااه باارای انجااام پااروژه اساات؛

به كار گرفته میشود ،از قبیال :مناقصاۀ آزاد ،مناقصاۀ

بهنحویكه بتوان با توسل به آن حصول بهترین ارزش

محدود-انتخابی ،ارزیابی مقدماتی ،مذاكره با آنها و یا

مالی را در زمان معین تضمین كرد (سینگ و تیونگ،4

بهصورت تركیبای از رویاههاای گونااگون .برگازاری

.)2221

مناقصه و برگزیدن پیمانکار بر مبنای كمتارین قیمات

روش ارزیابی كیفی مناقصۀ گران به عنوان مکمال

پیشنهادی ،سنتیترین اساتراتژی تااریخی كارفرمایاان

روش سنتی كمتارین قیمات پیشانهادی در كنفارانس

برای كمینهكردن ریسک برونسپاری پروژهها بوده تاا

 ،ASCE3361معرفی شاد (وارا و بروشانر.)2226 ،1
6

آنجا كاه ایان روش همچناان از جملاه رویکردهاای

پاالنسواران و كوماراساوامی ( )2223بارای ارزیاابی

متااداول و بالرقیااب در بساایاری از كشااورها اساات

مقدماتی پیمانکاران مدل جامعی ارائه كاردهاناد .ایان

(هارپ .)3332 ،3زمانی كه پروژه نیازمند تکنولاوژی

مدل براساس تحقیقات و مطالعات مساتمر در كشاور

خوب و با مهارت خاص میباشد ،كارفرما از مناقصاۀ

هنگكنگ طراحی شده است .پایشارزیاابی فراینادی

محدود-انتخابی استفاده مایكناد و تنهاا پیمانکاارانی

است كه طی آن صالحیت مناقصۀ گران را كارفرماا و

میتوانند در مناقصه شركت كنناد كاه نیازمنادیهاای

بر اساس معیارهاای تضامینكننادۀ موفقیات پاروژه،

پروژه را ارضا كنند .از سیستم ارزیابی مقدماتی ،زمانی

احراز می كند و مناقصهگاران واجاد صاالحیت الزم،

استفاده میشود كه به پیمانکارانِ با قابلیت پایینتار از

برای ارائۀ پیشنهاد مالی (و گاه فنی ،بازرگانی و مالی)

حداقل قابلیتهای مادنظر كارفرماا  ،امکاان ساپردن

فراخوانده میشوند (ماور .)3311 ،7نخساتینگاام در
پیش ارزیابی مناقصۀ گران ،تعریف معیارهای ارزیابی
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و تعیین اهمیت نسبی آنها است كه در بخش بعادی

تحقیقات انجامشده ،عمق ناكارآمدی و لزوم بازنگری

معرفی خواهند شد.

در این سازوكار و روشهای برگرفته از آن نیز اثباات

در این مقاله ،پس از انتخاب و معرفای معیارهاای

شده اسات (هااتوش و اساکیتمور3331 ،؛ ساینگ و

ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با استفاده از روشهاای

تیونگ2226 ،؛ دمیرسی 32و همکاران .)2223 ،وات

33

كتابخانهای و پیمایشی ،به ارائۀ مدلی تلفیقی بهمنظاور

و همکاران ( ،)2232در مقالۀ خود به بررسی اهمیات

انجام این مهم پرداخته می شود .مدل ارائاهشاده بایاد

نسبی ارزیابی پیمانکااران و معیارهاای انتخااب آناان

توانااایی مقابلااه بااا باایدقتاای موجااود در قضاااوت

پرداختهاند .دیکسون ،)3366(32یکی از اولین كساانی

تصمیمگیرنادگان بارای ارزیاابی معیارهاا نسابت باه

است كه در زمینۀ انتخاب پیمانکاران فعالیات كارده و

یکدیگر را داشته باشد و درنهایت بهترین پیمانکاار را

بیش از  21معیار را كه مدیران در انتخاب پیمانکااران

معرفی كند.

از آنها استفاده میكنند را مشخص كرده است.

این مقاله به ترتیب زیار ساازماندهی شاده اسات:

طای دو دهاۀ اخی ار تحقیقااات زیااادی براساااس

بخش دوم به بررسی و تعریف معیارهاای ارزیاابی و

متدولوژیِ توزیع پرسشنامه و مصااحبه باا خبرگاان

رویکردهای ارائهشده به منظاور حال مسائله خواهاد

صورت پذیرفته كاه براسااس آن معیارهاای ارزیاابی

پرداخت .در بخش سوم ،روش تحقیاق و معیارهاای

پیمانکاران تعریف و رتبهبندی شدهاناد .از معیارهاای

استفادهشده معرفی خواهد شد .در بخش چهارم مادل

مختلف معرفیشاده ،عاالوهبار قیمات پیشانهادی در

تلفیقی برای حل مسئلۀ توسعه داده شده و مسائله باا

مقاالت مختلف میتوان باه تاوان ماالی ،تجهیازات و

توجه به داده هاای واقعای موجاود حال مایشاود و

ماشینهاا ،نیاروی انساانی ،سااختار ساازمانی ،تاوان

باالخره بخش پنجم نیز به نتیجهگیری اختصاص یافته

تکنولااوژیکی ،دانااش و تجربااه ،كااار مشااابه ،فاصاالۀ

است.

جغرافیااایی ،شااهرت و اعتبااار ،رتبااۀ شااركت ،نظااام
كیفیت ،ساوابق ادعاای خساارت ،ساازمان مادیریت

 -2مرووری برو مايارهرای ارزیرابي پيمانكرراران و

پروژه ،ایمنی ،حجم و ظرفیت كاری ،عملکرد پیشین،

رویكودهای حل مسئله

طرح تکنولوژیک ،دردساترسباودن پرسانل كلیادی،

در این بخش معیارهایی كه باه منظاور ارزیاابی و

مدیریت كارگاهی ،برناماۀ سااخت ،كیفیات سااخت،

انتخاب پیمانکاران بیشتر استفاده شدهاناد و همچناین

تعااداد عاادمانطبااا و تعااداد سااوانا اشاااره كاارد.

رویکردهای توسعهدادهشده بارای حال ایان مسائله،

ساایدهارتا ،)2232( 31بااهمنظااور ارزیااابی پیمانکااارانِ

بررسی و شناسایی میشوند؛ اگرچه در طول یکونیم

توسعۀ شهری در مناقصات دولتی و بهعناوان مطالعاۀ

قرن اخیر ایدۀ انتخااب پیمانکاار بار مبناای كمتارین

موردی در كشور هند ،معیارهای زمان تکمیل پاروژه،

قیمت پیشانهادی از جملاه متاداولتارین روشهاای

زمان وارانتی و امتیاز عملکارد گذشاتۀ پیمانکااران را

انتخاب پیمانکاار باوده اسات (جاوآن 1و همکااران،

عالوهبر معیار قیمت پیشنهاد كرد.

 ،2223نورعااالم 3و همکاااران ،)2233 ،امااا طبااق

رتبهبندی انجامشاده در مقااالت مختلاف نشاان
میدهد كه معیار قیمت پیشنهادی همواره رتبۀ اول را
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در بین معیارها نداشته و گااهی از امتیااز براباری باا

برای حال مسائلۀ انتخااب پیمانکاار ،روشهاای

سااایر معیارهااا برخااوردار بااوده اساات (هاااتوش و

بسیاری به حالت تکی و یا تركیبی به كار بارده شاده

اسکیتمور3331 ،؛ سینگ و تیوناگ2226 ،؛ راسال،34

است .سوادی چوالبی ( )3111با استفاده از نظرهاای

3331؛ هالاات 31و همکاااران3334 ،؛ پاالنسااواران و

خبرگان ،معیارهایی را برای رتبه بنادی پیمانکااران در

كوماراسااوامی2223 ،؛ شاان و لیااو2221 ،36؛ وات و

پروژههای عمرانی شهرداری مشخص كارده و ساپس

همکاران .)2223 ،بررسیهای انجامشده توسط شن و

با استفاده از مدل های تصمیمگیری چند معیااره اقادام

همکاران ( )2226بیانگر آن است كه از میان  41معیار

به رتبهبندی پیمانکاران كرده اسات .ناصاری و افسار

پرسایدهشاده از خبرگاان صانعت ساختوسااز چاین،

( )3132بهمنظور انتخااب پیمانکااران در پاروژههاای

معیارهای قیمات پیشانهادی ،مادت سااخت ،تجرباۀ

نرم افزاری از چارچوب كارت امتیازی متوازن فناوری

انجام پروژههای مشابه و مدیریت كارگاهی در ردیف

اطالعات و روش دلفی برای تعیین معیارهای ارزیابی

چهار معیار پر اهمیت پروژهها باوده اسات .واناگ و

استفاده كردناد و باا اساتفاده از پارسشانامه و روش

هالت )2223( 37مدلی را ارائه كردند كه باهوسایلۀ آن

آنتروپاای اهمیاات هاار معیااار را تعیااین نمااود .آنهااا

بتااوان پیمانکاااران را بااه دو گااروه ضااعیف و قااوی

درنهایت پیمانکار برتر را باا روش تاپسایس انتخااب

طبقهبندی كرد تا كارفرمایاان قبال از تصامیم گیاری

نمودناااد .جاسکُويساااکی 33و همکااااران ( )2232از

برای انتخاب نهایی ،از كاارایی احتماالی آناان اطاال

قضاااوت چنااد تصاامیمگیرنااده و تکنیااک تحلیاال

داشااته باشااند .وات و همکاااران ( )2232بااهمنظااور

سلساالهمراتباای فااازی باارای تعریااف وزن معیارهااای

رتبه بندی نُه معیار عمومی از رویکرد طراحی آزمایش

انتخاب پیمانکار در فرایناد مناقصاههاای عماومی در

استفاده كرد و معیارهاای تخصاص فنای و هزیناه را

كشور لهستان استفاده كردند .نتایج مقاله حااكی از آن

مهمترین معیارهاا معرفای نماود .ديلُای 31و همکااران

است كه  AHPفازی بهتر از  AHPسنتی عمال كارده

( )2233ضمن بررسی  23معیار و دستهبندی آنها در

است .رزمی و همکاران ( )3116بهمنظاور ارزیاابی و

پنج دستۀ عمده و استفاده از اطالعات جمعآوریشده

انتخاب پیمانکاران عمرانی در مناقصه ها در ایاران ،از

از چندین پروژه با اندازۀ متوسط در كشاور اساترالیا،

روش  MADMفازی با اساتفاده از شایوۀ متغیرهاای

معیارهای برنامهریازی فنای و متخصصاین كنتارل را

بیانی برای رتبه بندی و انتخااب بهتارین پیمانکاار در

عوامل كلیدی موفقیت پروژه معرفای كارده اسات .از

مناقصه استفاده كردهاناد .جاوان و همکااران ()2223

نظاار وات و همکااارانش( ،)2223معیارهااای ارزیااابی

جهت ارزیابی پیمانکااران تمیزكااری از رویکردهاای

پیمانکاران در مناقصات در  36دستۀ مختلف نماایش

 QFDفااازی و  PROMETHEEاسااتفاده كااردهانااد.

داده می شود .نتایج ایان تحقیاق نشاان مایدهاد كاه

مظاهریزاده و همکاران ( )3132با تلفیاق روشهاای

معیارهای توانایی مدیریت و ظرفیات فنای ،تجرباه و

تصاامیمگیااری چناادمعیاره  PROMETHEEو AHP

عملکرد گذشته ،شهرت ،روش تحویل و راهحلهاای

شاخصهای مؤثر در انتخاب پیمانکااران پاروژههاای

روشی ،برترین معیارها در مناقصات بودهاند.

فاینانس شركت آب وفاضاالب مشاهد را شناساایی و
ارزیابی كردناد .هااتوش و اساکیتمور ( )3337یاک
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متدولوژی بر مبنای روش پارت باهمنظاور ارزیاابی

ساخت و نظرهای تصمیمگیران در مقالۀ نییِتو مورتاو

مقادماتی پیمانکااران پیشانهاد كردناد .درویاش 22و

و رزویااال ،)2232( 21بااا متغیرهااای زبااانی و تئااوری

همکاران ( )2223كاربرد تئوری گاراف و روشهاای

مجموعههای فازی ،حل شده است .لِی و همکااران

23

ماتریساای را باارای رتبااهبناادی پیمانکاااران بررساای

( )2232اثبااات كردنااد كااه جهاات پاایشارزیااابی در

نمودهاند .كوماراسوامی )3336( 23ارزیابی پیمانکاران

مناقصات ،تحلیل پوششی دادهها در مقایسه باا روش

را ازطریق ارزیابی ورودیها و خروجیها با استفاده از

رتبه دهای وزنای ،جاوابهاای درسات تار و قابال

رویکردهای پیشرو و پسرو توضیا داده است .الم 22و

اطمینانی ایجاد میكند .جوان ( )2223جهت انتخااب

همکاااران ( )2223از شاابکۀ عصاابی  SVMباارای

پیمانکااار تمیزكاااری منااازل و نحااوه بهبااود آنهااا از

پاایشارزیااابی اسااتفاده كردنااد .هالاات )3311( 21از

روشهای  DEAو  CBRاستفاده كرده است.

مدلهای بسپوك ،آنالیز چندمعیاره ،تئوری بهرهبرداری
چند معیااره ،رگرسایون چندگاناه ،آناالیز خوشاهای

 -3روش تحقيق

بهمنظور انتخاب پیمانکاران استفاده كرد .ساركیس 24و

انتخاب روش تحقیق بستگی به اهداف و ماهیات

همکاااران ( )2232مساائلۀ انتخاااب پیمانکااار را در

موضو پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد .بنابراین،

محاایطهااای ساااختی كااه در آن مسااائل اقتصااادی،

هنگامی میتوان دربارۀ روش تحقیق تصمیم گرفت كه

اجتماعی و توسعه پایدار اهمیت دارد ،بررسی و برای

ماهیت موضو پژوهش و همچنین اهداف و وساعت

حل مسائله مادلی را بار پایاه  AHPو  ANPتوساعه

آن مشخص باشد .در بسیاری از مواقع ،در پژوهش از

دادناد .مهادی 21و همکااران ( )2222یاک سیساتم

روش تحقیق تركیبی اساتفاده مایشاود (كرباسایان و

پشتیبانی تصمیمگیری چندمعیاره برای انتخاب بهترین

همکاران.)3132 ،

پیمانکار پیشنهاد كرده است و از روش دلفای جهات

در این مقاله ،برای جمعآوری اطالعات موردنیاز

اخذ نظرات خبرگان برای تعیین ارزش معیارها استفاده

از روشهااای كتابخانااهای و پیمایشاای اسااتفاده شااده

میكند .سیدهارتا ( ،)2232جهت حل مسئلۀ خاویش

است .معیارهای ارزیابی پیمانکاران ساخت و اجارای

یک مدل برنامه ریزی آرماانی را توساعه داده اسات.

پروژههاای كشاتیساازی ،باا توجاه باه ناو كاار و

یانگ ،26وانگ و یانگ ( )2232جهت بهباود محاسابه

براسااااس ساااوابق و تجاااارب گذشاااتۀ خبرگاااان

ناسااازگاری در ماااتریس مقایسااات زوجاای  ،AHPاز

دست انادركار صانعت كشاتیساازی از طریاق ابازار

الگوریتم انبوه ذرات ) (PSOاساتفاده كارده و مسائله

مصاااحبه و پرسااشنامااه و اسااتفاده از روش دلفاای

انتخااااب پیمانکاااار را باااا آن حااال كااارده اسااات.

شناسایی شد .روایی پرسشنامه با استفاده از نظرهاای

پلباااانکیوكس )2232( 27جهااات پااایش ارزیاااابی

خبرگان و پس از انجام پارهای اصالحات تأییاد شاد.

پیمانکاران ،ضریب نفاوذ اهاداف مادنظر كارفرمایاان

سپس ایان پرساشناماه بارای  12نفار از خبرگاان و

پروژهها را بر معیارهاای ارزیاابی پیمانکااران مادنظر

كارشناسان ارسال شد .از میان تعداد  27پرساشناماه

كارشناسان ،برای محاسبۀ امتیاز ارزیابی به كار گرفتاه

تکمیلشده ،دو تای آنها به دلیل كاملنبودن از نتاایج

است .عادمقطعیات موجاود در طبیعات پاروژههاای
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كنار گذاشته شد .همچنین باهمنظاور ارزیاابی پایاایی

است و به جای تابع تولید به مرز تولیاد توجاه مای-

سؤاالت پرسشنامه از ضریب آلفای گرونباخ اساتفاده

شااود .ماادل  DEAاز روشهااای تااابع تولیااد ماارزی

شد .باا اساتفاده از نارمافازار  ،SPSSضاریب آلفاای

بهمنظور رسیدن به شاخصی برای اندازهگیری كاارایی

گرونباخ كل پرسشنامه برابر  2/11بود كاه باا توجاه

واحد استفاده میكند.

به اختالف آن از  2/7نشان از پایااباودن پرساشناماه
دارد.

بارای اینکااه نتااایج مادل  DEAكااارا شااود ،بایااد
) n≥3(m+sجهاات افاازایش قاادرت تفکیااکپااذیری

معیارهااای حاصاال عبارتنااد از .3 :تااوان نیااروی

برقاارار باشااد كااه در آن  mو  sتعااداد ورودیهااا و

انسانی؛  .2تجهیزات و ماشاینآالت؛  .1ساابقۀ كااری

خروجایهاا و  nتعاداد  DMUهاسات .تعاداد زیاااد

مرتبط باا شاركت در سااخت ساازههاای مشاابه؛ .4

معیارهای مدنظر برایی ارزیابی ،منجر به تراكم بااالی

تشااکیالت سااازمانی و ماادیریتی از جملااه :داشااتن

واحدهای تصمیمگیری ماورد ارزیاابی در مناقصاات

چارت سازمانی ،شرح وظایف و گواهیناماۀ مادیریت

شده و باا توجاه باه تعاداد كام شاركتكننادگان در

كیفیت؛  .1حسن شهرت نزد كارفرمایان قبلی و فعلی؛

مناقصات ،بهسبب تخصصایباودن پاروژههاا ،قاعادۀ

 .6توان ماالی -اقتصاادی؛  )7قیمات پیشانهادی؛ .1

) n≥3(m+sرعایت نمیشود .لاذا باهمنظاور افازایش

مطابقت كیفیت تولید متناساب باا اساتاندارد موسساۀ

قدرت تفکیکپذیری در حل ارائهشده ،از كنترل وزن

ردهبندی ماوردتأییاد كارفرماا؛  .3تطاابق عملکارد و

معیارها استفاده میشود .ارزیاابی معیارهاا نسابت باه

زمانبندی گانت چارت اجارای پاروژه و  )32تطاابق

یکدیگر و درجهبنادی آنهاا باا توجاه باه بایدقتای

هزینۀ تمامشده پروژه با هزینۀ پیشبینی و توافقشاده

موجود در قضاوت تصامیمگیرنادگان و خبرگاان باا

كه از نظر ماهیت  7معیار اول معیار جزء ورودیهای

استفاده از مقایسات زوجی باازهای ،انجاام مایشاود.

اجرای پروژه و  1معیار بعادی باهعناوان معیارهاای

تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی برای تصمیمگیری برپایاۀ

خروجاای هسااتندند چراكااه از نظاار ماهیاات منااتج از

ارزیااابی ذهناای مجموعااهای از گزینااههااا باار اساااس

اجاارای پااروژههااا و خروجاای عملکاارد پیمانکاااران

چندین شاخص و یا ساختار سلساله مراتبای طراحای

محسوب میشوند.

شده است .ایان روش را اولاینباار سااعتی در ساال

این مقاله بهمنظور مقایسه و رتبهبندی پیمانکااران،

 3372پیشنهاد كرد .این مدل بر سه اصل استوار است

یک روش تحلیل پوششی دادهها را توسعه داده است.

(اصااغرپور :)3111 ،برپااایی یااک ساااختار و قالااب

مزیت روش تحلیل پوششی داده ها ناپارامتریکباودن

سلسله مراتبای بارای مسائله ،برقاراری ترجیحاات از

آن است .درواقع در روشهای ناپارامتریک ،هیچ فارم

طریق مقایسات زوجی و برقراری ساازگاری منطقای

تابع پیشفرض برای تابع تولید در نظر نمایگیاریم و

بین انادازه گیاریهاا .فرایناد تحلیال سلسالهمراتبای،

تابع تولید باا اساتفاده از خروجایهاا و ورودیهاای

ساختار و چارچوبی بهمنظاور همکااری و مشااركت

واحدهای تولیدی و بهوسیلۀ خود واحدها تعیین می-

گروهی در تصمیمگیریها یا حل مشکالت مهیاا مای

شاود .در ایان روش باهجاای اساتفاده از روشهاای

كند .عالوهبرآن ،نیااز باه مقایساات زوجای در AHP

آماری از روشهای برنامهریزی ریاضی استفاده شاده

یکای از مزایااای روش بااه حسااب ماایآیااد ،چراكااه
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تصمیمگیرنده را مجبور میكناد تاا درباارۀ وزنهاای

قبل پایگاه دادهای از پیمانکاران دارای صالحیت ایجاد

عوامل بیشتر فکر كند و موقعیت را بهصورت عمیاق-

شده باشد.

تااری تجزیااهوتحلیاال كنااد .مزیاات دیگاار  AHPدر

همچنین درصورتیكه فاصلۀ بهكارگیری پیمانکاار

تواناییاش بارای انادازه گیاری موضاوعات كمای و

از زمان شناسایی ،بیش از زمان مشخص  θشاود (=θ

كیفی است ،بهطوریكه ترجیحات ذهنی ،دانش خباره

یک سال) ،باه دلیال تغییارات احتماالی در سااختار،

و اطالعات عینی همگی در  AHPموجود است و باه

خدمات و فعالیتهای ایشان ،بررسی حداقلها تکرار

كار میرود .یکی از مشکالت این روش طوالنی بودن

خواهد شد .همانطوركه در بخش سوم ذكار شاد ،در

رویۀ استخراج مااتریس مقایساات زوجای در زماانی

ایاان مقالااه ،ارزیااابی پیمانکاااران نااو اول یعناای

است كه شاخصها و گزینههای تصامیم گیاری زیااد

پیمانکاران ساخت و اجرا مادنظر باوده و معیارهاای

باشاااد و احتماااال وجاااود قضااااوتهاااای ذهنااای

اسااتخراجشااده مربااوط بااه ارزیااابی ایاان دسااته از

تصمیمگیرندگان باشد .بههماینسابب از روش AHP

پیمانکاران است .البته به جز این دسته ،سه دستۀ دیگر

بازهای استفاده شاده اسات تاا از میازان اخاتالف در

خواهیم داشات ،شاامل :دساتۀ دوم فنای ،طراحای و

قضاااوتهااای ذهناای تصاامیمگیرناادگان مختلااف در

آمااوزش ،دسااتۀ سااوم پیمانکاااران خاادماتی و دسااتۀ

محاسبات بفلت نشود.

چهارم تأمینكنندگان كااال و ماواد اولیاه .معیارهاای

 -4حل مسئله
پس از بررسی مدلهای ارزیابی موجود باهمنظاور
ارزیابی و انتخاب تأمینكنندگان كااال ،پیمانکااران در
صنایع كشتیسازی و صنایع مشابه و همچنین ادبیات
موضو  ،سعی شد تا مادل كااملی ارائاه شاود .مادل
مفهااومی ایاان فراینااد مطااابق شااکل ( )3ماایباشااد.
همانطور كه در این نمودار مشاهده میشاود ،پاس از
شناسایی پیمانکااران در دورههاای زماانی مشاخص،
بایااد نساابت بااه دسااتهبناادی و ثباات مشخصااات
پیمانکارانی كاه دارای حاداقلهاا هساتند ،در باناک
اطالعاتی اقدام كرد ،چراكه پاروژههاا باا محادودیت
زمانی مواجه بوده و لذا برای اجتناب از اتاالف زماان
بهمنظور ارزیابی و انتخاب پیمانکاران ،بهتر اسات از

ارزیابی هر كدام از آنها متفاوت از دیگری میباشاد.
همچنین نحوۀ ارزیابی و انتخاب و میزان سافارش از
پیمانکاران دساتۀ چهاارم ،در قالاب مساائل انتخااب
تأمینكننده قابلِبررسی است.
بعد از تعیاین لیسات واجادین شارایط ،مناقصاه
برگزار شده و با توجه به ناو پاروژه ،از پیمانکااران
درون لیست دعوت به عمل آمد .سپس باا توجاه باه
لیساات معیارهااا ،پاایشارزیااابی پیمانکاااران بااهروش
قضاوت گروهی و در جلسات حضوری با مشااركت
افراد خبره درگیر در پروژه از بخشهای برنامهریازی
و كنترل پروژه ،كنترل كیفیت ،خرید ،مالی و سااخت،
هركدام یک نفر به همراه مدیر پاروژه ،جمعاا  6نفار
انجام گرفت.
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شناسایی پیمانکاران

بررسی وجود حداقل ها

دسته بندی و ثبت مشخصات در بانک اطالعاتی

فراخوان مناقصه

تعیین درجه اهمیت معیارها
توسط روشIAHP

امتیازدهی به پیمانکاران در مقابل معیارها

تعیین درجه اهمیت معیارها
توسط روشIAHP

پیشارزیابی پیمانکاران به

روشDEA

اطالعات عملکرد گذشته پیمانکاران

تحویل پروژه به پیمانکار منتخب

ارزیابی مجدد پیمانکاران به

روش DEA

امتیازدهی به پیمانکاران در مقابل
معیارها
تحلیل نتایج و تدوین رویه پیشنهادی

شكل ( )1نمودار مدل پيشنهادی

بعد از واگذاری پروژه به پیمانکار منتخب ،در حین
انجام پروژه نیز ،مبحث ارزیاابی مجادد در باازههاای

سازمان قصد بهكارگیری مجادد پیمانکااری را داشاته
باشد ،ارزیابی مجدد او الزامی است.

زمانی مشخص كه در اینجا ششماهه در نظار گرفتاه

مقااادیر ورودیهااا و خروجاایهااای هریااک از

شده است ،مطرح شد .بهوسیلۀ ارزیابی مجدد میتوان

پیمانکاران بارای معیارهاای ارزیاابی را اعضاای تایم

«پایگاه دادۀ اطالعات پیمانکاار» را براسااس آخارین

ارزیابی برای  36پیمانکار فعال در این صنعت ،تعیاین

وضعیت پیمانکاران بهروز كرد .از طرفی این امر سبب

كردند .بدینترتیب كه در رابطه باا معیارهاای كمای،

تشویق پیمانکاران به بهبود عملکرد خویش در حاین

اطالعااات بااهطااور مسااتقیم از اسااناد موجااود و

انجام پروژه میشود .شایان ذكر اسات درصاورتیكاه

بهدستآمده در طول اجرای پروژه استخراج میشاود.
در این راساتا ،معیاار تاوان نیاروی انساانی (ورودی
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اول) ،بیانگر توان تخصصی پرسنل است كاه درواقاع

 = EPامتیاز مدیران و كاركنان؛

تابعی از سطا تحصیالت و تجربیات آن ها است .بار

 = hiضااریب تجربااه كااه باارای هیئاات ماادیره و

اساس آیینناماۀ طبقاهبنادی و تشاخیص صاالحیت

مدیرعامل  22و برای كاركنان  32است؛

پیمانکاران این امتیااز از طریاق فرماول ( )3محاسابه

 = fiتجربۀ سنواتی؛

میشود.

 = nتعداد كاركنان؛

()3

 = miامتیاز تحصیالت كاه از جادول شامارۀ ()3

) E p  in1 ( mi  hi fi

محاسبه میشود.

كه در آن:

جدول ( )1امتياز تحصيالت مدیوان و كاركنان

سطا تحصیالت رشتۀ زمینه رشتۀ مرتبط رشتۀ نامرتبط
فو دیپلم

312

71

-

كارشناسی

212

321

12

كارشناسیارشد

271

311

32

دكتری

122

312

322

برای محاسبۀ معیار تجهیزات و ماشینها (ورودی

است ،طبق آییننامۀ طبقهبندی و تشخیص صاالحیت

دوم) ،تعداد ماشینهای مرتبط با پروژه و آزاد (بیکار)

پیمانکاری از یک تا پنج رتبهبندی میشاوند ،تصامیم

پیمانکار قابلِ محاسبه خواهند بود .درخصوص معیاار

بر این شد كه توان مالی پیمانکاران براساس رتبههاای

سابقۀ كااری مارتبط شاركت در سااخت ساازههاای

آن ها ارزیابی شود ،به طوری كه توان ماالی پیمانکاار

مشابه (ورودی سوم) از تعداد پروژه های مشابه بدون

بااا رتبااۀ  3تااا  ،1بااهصااورت معکااوس از  32بااه 3

توجه به مبلغ آنها استفاده شد .امتیازدهی به دو معیار

امتیازدهی شد .برای محاسبۀ معیار قیمات پیشانهادی

كیفی تشکیالت سازمانی و مدیریتی (ورودی چهارم)

(ورودی هفتم) از تفاوت نسبت قیمت پیشانهادی باه

و حسن شهرت (ورودی پنجم) با توجاه باه نظارات

قیمت عادله استفاده شد.

متفاوت افراد بهصورت بازهای انجام گرفت .كمتارین

معیار مطابقت كیفیت تولید متناسب باا اساتاندارد

امتیاز بهعنوان حد پایین و بیشترین امتیاز بهعنوان حد

مؤسسۀ ردهبندی تأییدشدۀ كارفرماا (خروجای اول)،

باالی بازه در نظر گرفته شد.

بیانگر انجام كار با كمترین تعداد عدمانطبا مطابق باا

توان مالی  /اقتصادی (ورودی ششم) ،بیانگر توان

استانداردهای ملی و بینالمللی مدنظر كارفرماا اسات

مالی موجود برای سرمایهگذاریها ،انجام تعهادات و

كه ناظر و مشاور طرح اعالم می كنناد .لاذا معکاوس

تضمین قراردادها است .ازآنجااییكاه پیمانکااران بار

تعداد عدمانطباا هاا و اشاکاالت كیفای اعالمای باه

اساس یک سری معیارها كه مهمترین آنها توان مالی

پیمانکار از سوی دستگاه نظارت به پانج پاروژۀ آخار
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(به صورت میانگین وزنی پروژهها) بهعنوان امتیاز هار

نتایج به دستآمده معیارهای قیمت پیشنهادی ،تطاابق

پیمانکار در نظر گرفته میشود.

زمانبندی و عملکرد و كیفیت باالترین امتیازات را به

تطابق عملکرد و زمانبندی گانت چاارتِ اجارای

خاود اختصااص دادهاناد .در  CCRخروجایمحاور،

پروژه (خروجی دوم) ،بیانگر سابقۀ پیمانکار در میزان

هدف یافتن امکاان تولیادی در  Tcكاه باا خروجای

تأخیرات در پروژههای اخیر است .برای بررسی ایان

بیشتر از  ،Yoورودی كمتر از  Xoداشته باشد .لذا مدل

شاخص به بررسی مدت زمان تأخیرات در پنج پروژۀ

زیر حل میشود:

اخیر برای هر یک از پیمانکااران پرداختاه مایشاود.

s
Max  u r y r 
r 1

درصورتیكه تعاداد پاروژههاای اجرایای پیمانکااران

s .t .

كمتر از پنج باشد ،به تعداد پروژههاا امتیاازات آنهاا
منظور شد؛ همچنین وزن پروژهها نیز مساوی در نظر
گرفته شدهاند .لذا مجمو روزهای تأخیر تقسایم بار

j  1,  , n

)(2

تعداد پروژه ،به عنوان امتیاز هر پیمانکار منظاور مای-

,

s
s
 u r y rj   v i x ij  
r 1
i 1
m
 v x 1
i 1 i i
r  1,  , s

,

ur  

i  1,  , m

,

vi  

شود .این تأخیرات شامل مواردی است كاه براسااس
صورتجلسههای قطعای تحویال ،تاأخیر پاروژه بار
عهدۀ پیمانکار بوده است.
تطابق هزینۀ تمام شدۀ پروژه با هزینۀ پیشبینای و

كه در آن  yrjمقدار خروجای rام پیمانکاار jام و
 xijمقدار ورودی iام پیمانکاار jام اسات ur .و  viنیاز
ضرایب تأثیر خروجی rام و ورودی iام هستند.

توافقشده (خروجی سوم) ،توساط مقایساۀ اخاتالف

ازآنجاییكه در تحلیل پوششای دادههاا باه دنباال

مبلغ توافقشدۀ اولیاه در قارارداد و مبلاغ موجاود در

خروجی بیشتر با استفاده از ورودی كمتر هستیم ،لاذا

الحاقیۀ نهایی و پرداختی به پیمانکار انجاام مایشاود.

معیارهای ورودی كه ماهیتا تمایل به افزایش آنهاا را

بدین صورت كه مجمو این اختالفها در پنج پروژۀ

داریم به عنوان ورودی نامطلوب باه شامار مایآیناد.

آخری كاه پیمانکاار اجارا كارده اسات مادنظر قارار

یکی از روشهای استفاده از ورودیهاای ناامطلوب،

میگیرد .البته میزانی از اختالف مبلاغ كاه بار اسااس

اسااتفاده از معکااوس مقدارشااان اساات؛ لااذا مقاادار

الحاقیهها ،باه دلیال تغییار محادودۀ ( )Scopeپاروژۀ

ورودیهای نامطلوب ،بهصورت معکاوس وارد مادل

اعالمی كارفرما به وجود آماده اسات ،در محاسابات

میشود.

منظور نمیشود.

نتایج حاصال از حال مادل  CCRبادون وجاود

نتایج ارزیابی پیمانکاران را در پیوست شمارۀ ()3

محدودیت اضاافه در جادول شاماره ( )2نشاان داده

می توان مشاهده كرد .در این جدول كلمۀ «و» مخفف

شده است .هماانگوناه كاه از نتاایج پیادا اسات ،در

معیاار ورودی و كلمااه «خ» مخفاف معیااار خروجاای

روش سادۀ  31 ،DEAپیمانکار به عنوان پیمانکار كارا

است .پس از نرماالیزه سازی امتیازات پیوست شاماره

شناخته شدهاند و همگی در مرز كارا قرار گرفتاهاناد.

( ،)3نتایج به مادل تحلیال پوششای دادههاای CCR

تنها  1پیمانکار ناكارا شناخته شده و بنابراین انتخااب

خروجیمحور وارد میشود .گفتنی اسات بار اسااس
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از میان  31پیمانکار كارا محاسابات را ناكاارا و روش

قابلاجما نبودند ،به عنوان حد باال و حد پاایین باازه

را فاقد وجاهت الزم مایكناد ،لاذا باهمنظاور اعماال

در ماتریس مقایسات زوجی منظاور شادند .مااتریس

كنتاارل وزناای ،معیارهااا بااهوساایلۀ روش تحلیاال

مربوط به معیارهای ارزیابی مجدد در پیوست شاماره

سلسلهمراتبی بازهای ) (IAHPامتیازدهی شاد .جهات

( )2نمایش داده شده است .در این جدول ،كلماه «و»

تعیین عناصر ماتریس مقایسات زوجی باید اعضاا باا

مخفااف معیااار ورودی و كلمااه «خ» مخفااف معیااار

یکدیگر توافق داشته باشند؛ بناابراین از روش اجماا

خروجی است .همچنین سازگاری مقایساات زوجای

نظرات در این بخش اساتفاده شاد .اماا ازآنجااییكاه

برابر  2،21به دست آمده كه موردقبول است.

رسیدن به اجما در قیاس بین معیارها ،كمی مشاکل

بازۀ معیارهای سانجش حاصال از تركیاب وزنای

است ،از امتیازدهی بازهای استفاده شد .باهطاوریكاه

امتیااازات بااه دو روش مجمااو سااطری و میااانگین

پس از بحث و تبادل نظر ،نظرهاای تلطیافشاده باه

هندسی در  ،AHPبه شرح جداول شاماره ( )1و ()4

یکدیگر نزدیک شدند .كمترین و بیشترین اعاداد كاه

ب دست آمده است.

جدول ( )3بازۀ وزني مايارها حاصل از توكيب وزني به روش مجموع سطوی
2/131=<V3=<2/263
2/234=<V2=<2/314
2/31=<V1=<2/372
2/241=<V4=<2/213
2/276=<V1=<2/326
2/221=<V6=<2/211
2/162=<V7=<3
2/126=<U3=<2/673
2/661=<U2=</132
2/331=<U1=<2/231

جدول ( )4بازۀ وزني مايارها حاصل از توكيب وزني به روش ميانگين هندسي
2/33=<V1=<2/36
2/26=<V2=<2/23
2/27=<V3=<2/32
2/4=<V4=<2/17
2/21=<V5=<2/27
2/31=<V6=<2/22
2/1=<V7=<3
2/13=<U1=<2/12
2/11=<U2=<2/61
2/23=<U3=<2/31
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جداول شاماره ( )1و ( )6نتاایج حاصال از حال

تفکیک پذیری در مدل با محادودیتهاای حاصال از

مدل  CCRرا با درنظرگرفتن بازۀ وزنی معیارها كه به

تركیب وزنی معیارها به روش میانگین هندسی نسبت

دو روش تركیب وزنای ساطری و هندسای در AHP

باااهروش ساااطری بیشاااتر اسااات .در روش باااا

محاسبه شده است ،بهعناوان محادودیتهاای اضاافه

محاادودیتهااای حاصاال از تركی ابِ وزن ایِ معیارهااا

نمایش میدهند.

به روش میانگین ساطری ،پیمانکااران  32 ،1 ،4و 32

نتایج حاصل بیانگر قدرت تفکیکپاذیری 12مادل

كارا بوده و امتیاز كامل را كساب كاردهاناد .كمتارین

ارائه شده نسبت به مادل ساادۀ  DEAاسات .قادرت

كارایی مربوط به پیمانکاران  33 ،1و  3باهترتیاب باا

تفکیک پذیری به معنای تعداد واحد كاارای كمتار باا

 2/76 ،2/71و  2/71بوده كاه در روش ساادۀ DEA

توجااه بااه تعاادد معیارهااا در مقایسااه بااا واحاادهای

بهعنوان پیمانکار كارا معرفی شده بودند.

تصاامیمگیااری مطاارح اساات .همچنااین قاادرت
جدول ( )5حل مسئله

CCR

dmu3

dmu2

dmu1

dmu4

dmu1

dmu6

dmu7

Dmu1

3/22

2/32

3/22

3/22

3/22

2/17

3/22

3/22

dmu3

dmu32

dmu33

dmu32

dmu31

dmu34

dmu31

Dmu36

3/22

3/22

3/22

3/22

3/22

3/22

3/22

2/13

جدول ( )6حل مسئله  CCRبا محدودیت های حاصل از توكيب وزني مايارها به روش ميانگين سطوی در

AHP

dmu3

dmu2

dmu1

dmu4

dmu1

dmu6

dmu7

Dmu1

2/16

2/16

2/33

3/22

2/76

2/12

2/31

3/22

dmu3

dmu32

dmu33

dmu32

dmu31

dmu34

dmu31

Dmu36

2/71

3/22

2/71

3/22

2/14

2/73

2/77

2/16

جدول ( )7حل مسئله  CCRبا محدودیتهای حاصل از توكيب وزني مايارها به روش ميانگين هندسي در

AHP

dmu3

dmu2

dmu1

dmu4

dmu1

dmu6

dmu7

Dmu1

2/13

2/12

2/37

2/33

2/74

2/71

2/34

3/22

dmu3

dmu32

dmu33

dmu32

dmu31

dmu34

dmu31

Dmu36

2/67

2/33

2/72

3/22

2/12

2/74

2/74

2/11

همچنااین پیمانکاااران ناكااارای روش اول در ایاان

حاصل از تركیاب وزنای معیارهاا باه روش میاانگین

روش نیز ناكارا شدهاند .در روشِ با محادودیتهاای

هندسی ،كمترین امتیاز كارایی مربوط به پیمانکاران 3
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و  33بهترتیب با  2/67و  2/72است .درواقاع رتباۀ

 -5نتيجهگيوی

پیمانکاران با توجه به امتیاز كسب شده ،مقادار كمای

انتخاب پیمانکار مناسب در پروژه های سااخت و

متفاوت از روش قبل است .باهعاالوه اینکاه تفااوت

ساز از مهمترین اقداماتی است كه یک مناقصهگار در

امتیاز كارایی نیز در این روش بیشتر شده و اخاتالف

راستای اهاداف پاروژه بایاد انجاام دهاد .معیارهاای

امتیاز ضعیفترین پیمانکار از پیمانکار كارا به بیش از

استفاده شده در این مقاله حاصالِ نظار كارشناساان و

 2/1رساایده اساات .همااانگونااه كااه از نتااایج حاال

خبرگان صنایع ساختوساز كشتیسازی بود .پاس از

پیداست ،واحدهای تصمیمگیرنده یا همان پیمانکاران

تعیین معیارها ،به مدلی برای ارزیابی پیمانکاران ارائه

شمارۀ ( )32و ( )1در هر سه مدل با  Ө*= 3كاارای

شد .پس از تعیین معیارهاا در دو دساتۀ ورودیهاا و

قوی یا كارای پاراتو هستند .ازآنجااییكاه بایاد یاک

خروجیها و تعیین معیار قیمت پیشانهادی باهعناوان

پیمانکار درنهایت انتخاب شود ،لذا بارای رتباهبنادی

یک ورودی نامطلوب ،مسئله باا اساتفاده از رویکارد

پیمانکاران كارا از روش اندرسون و پیترسون اساتفاده

 DEAحل شد كه درنتیجه تعداد زیادی از پیمانکاران

شد .اندرسون و پیترسون ،مدل ابركارایی را بهصورت

در مرز كاارا قارار گرفتناد .لاذا بارای ایجااد قادرت

زیاار ارائااه كردنااد كااه ب اا حااذف  DMUماادِنظاار از

تفکیکپذیری بیشتر ،استفاده از كنترل وزنای مادنظر

مجموعااۀ امکااان تولیااد و اجاارای ماادل  DEAباارای

قرار گرفت .ازآنجایی كه میزان اهمیت معیارها در نظر

باقیماندۀ DMUها ،یک نمرۀ رتبه بنادی بارای آن باه

خبرگان متفاوت است ،نظرات ایشان از طریاق روش

دست میآید.

تحلیاال سلساالهمراتباای بااازهای در قالااب جلسااات
s
 u r y r
r 1

)(3
, j  1, n , j  o

Max

كارشناسی اخذ شد و بازۀ وزنی معیارها باه دو روش

S .t .

مجمو ساطری و میاانگین هندسای مشاخص شاد.
سپس این بازهها در قالب محادودیتهاایی در مادل

m
 v x 1
i 1 i i
s
s
 u r y rj   v i x ij  
r 1
i 1

نتااایج نشااان از قاادرت تفکیااکپااذیری زیاااد ماادل

r  1 , , s

,

ur  

پیشنهادی بخصوص با باهكاارگیری محادودیتهاای

i  1 , , m

,

vi  

حاصل از تركیاب وزنای معیارهاا باه روش میاانگین

 CCRخروجیمحور تحلیل پوششی دادهها وارد شاد.

هندساای دارد .همچنااین بااهمنظااور انتخاااب بهتاارین
نتایج حاصل از حل مدل  A.Pبرای DMUهای 1

پیمانکار از میان دو پیمانکاار كاارای نهاایی ،از روش

و 32بهترتیب برابر  3/333و  3/361بوده كه حکایات

اندرسون و پیترسون استفاده شد .این شیوه مایتواناد

از برتری پیمانکار شماره  1نسبت به پیمانکار شاماره

در راستای اجتناب از مخاطرات شیوههاای بیرعلمایِ

 32دارد .لذا پیمانکار شماره  1انتخاب میشود.

ارزیابی و انتخاب پیمانکاران ،ساازمانهاای دولتای و
بیردولتی را بهسوی گزینش مناسبتارین تركیاب باا
توجه به معیارهای مدِنظر ،هدایت كند.
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پیشنهاد میشود در مطالعات آتی باا درنظرگارفتن

میان پیمانکاران كارا میتوان از سایر روشها همچون

شرایط مختلف حاكم بر مسائلۀ انتخااب پیمانکاار باا

جدول متقاطع بهاره بارد .همچناین بارای مقابلاه باا

استفاده از روشهای متفاوت تحلیل پوششی دادههاا،

عدمقطعیت موجود در دادهها نیز استفاده از مدلهاای

مسائلی مانند وجود دادههاای ناامطلوب در مسائله را

فازی ،احتمالی و یا استوار پیشنهاد میشود.

در نظر گرفت .جهت انتخااب كااراترین پیمانکاار از
پيوست
پیوست  :3امتیازدهی به پیمانکاران
مقادیر خروجی

مقادیر ورودی
DMU

و3

و2

و1

و4

و1

و6

و7

خ3

خ2

خ1

3

1

21

2/2

[]32،3

[]1،7

7

432
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2

1
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7
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33

31

37

1

6
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