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 چکیده

 عامل و عمرانی های پروژه اساسی اركان از پیمانكارانزیرا  است، ساز و ساخت فرآیند از اساسی قسمت یك پیمانكار، انتخاب و ارزیابی مدیریت

در  لذا توجه به انتخاب پیمانكار در هنگام شروع پروژه های عمرانی اهمیت ویژه ای دارد.  می آیند. حساب به نهایی محصول به منابع تبدیل اصلی

در این روش كه بر مبنای روش  ژه های عمرانی پرداخته می شود.این مقاله به ارائه یك روش جدید در زمینه ارزیابی و رتبه بندی پیمانكاران پرو

تصمیم گیری دیمتل پیاده سازی می شود، تاثیرگذاری و تاثیر پذیری هر یك از پیمانكاران بر روی پروژه های عمرانی بررسی و بر اساس آن 

  برترین پیمانكاران رتبه بندی می شوند.

 ، تاثیرگذاری و تاثیر پذیریمیم گیری چندمعیاره، ارزیابی پیمانكارانرتبه بندی، روش دیمتل، تص كلمات كلیدی:

 

 مقدمه .9

 و عمرانی های پروژه اساسی اركان از زیرا پیمانكاران است، ساز و ساخت فرآیند از اساسی قسمت یك پیمانكار، انتخاب و ارزیابی مدیریت

 اجرائی عملیات به عمرانی پروژه های بودجه عمده قسمت اینكه به توجه با .می آیند حساب به نهایی محصول به منابع تبدیل اصلی عامل

 در انجام پروژه برای را الزم های توانائی كه پیمانكاری است، مناسب پیمانكار یك وجود نیازمند پروژه هر لذا اجرای یابد، می اختصاص

 پایین اساس بر عمرانی های پروژه پیمانكار انتخاب جاری روش .باشد داشته نظر مورد كیفیت با و شده پیش بینی منابع و زمان محدوده

 یك صالحیت تعیین در متفاوت اهمیت درجات با متعدد كیفی و كمی های شاخص كه است اما واضح باشد، می پیشنهادی قیمت ترین

 .گیرند قرار توجه مورد تصمیم گیری ها در باید و هستند پیمانكار مطرح

 سرمایه از ریال میلیارد هزاران ساالنه .محسوب می شود توسعه و رشد اساسی شاخص های جمله از كشور یك عمرانی فعالیت های حجم

می گردد.  بنائی زیر تأسیسات ایجاد و عمران صرف مستقیم غیر یا مستقیم صورت به وخصوصی دولتی بخش های در كشورمان ملی های

 ریزی برنامه یك لزوم است، محدود كشور مالی منابع اینكه و است نفتی درآمدهای به متكی و محصولی تك كه ایران اقتصاد به توجه با

 موجود، ازمنابع استفاده در وری بهره افزایش بر عالوه تا شود می احساس مالی محدود منابع این از اتالف جلوگیری برای كارآمد و دقیق

 عملیات های هزینه صرف عمرانی های پروژه بودجه قسمت عمده كه آنجائی از گیرد. صورت بهینه صورت به نیز كشور گذاری سرمایه

 هزینه های اجرائی مورد بی افزایش از تا دارد نیاز پروژه با متناسب توانایی های با پیمانكاری به هر پروژه اجرای لذا شود، می اجرائی

 .برساند انجام به شده بینی پیش منابع و زمان محدوده در را پروژه و كرده جلوگیری
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 . پیشینه تحقیق0

مورد  22یكی از اولین افرادی است كه در زمینه انتخاب پیمانكاران پژوهش هایی انجام داد. او نشان داد بیش از  1611دیكسون در سال 

در این  وجود دارد كه مدیران برای انتخاب پیمانكاران مورد ارزیابی قرار می دهند. سپس تعداد قابل توجهی از مقاالت مفهومی و تجربی

زمینه بیان شد. در پژوهش های مفهومی بیشتر بر فرایند استراتژیك تاكید شده است. همچنین كیفیت، قیمت و تحویل به موقع از 

سه ویژگی دیگر در زمینه قیمت از  2212مهمترین عوامل در فرایند انتخاب پیمانكار در نظر گرفته شده است. سیدارتا و همكاران در سال 

حویل پروژه، طول مدت گارانتی و میزان عملكرد گذشته قراردادی را پیشنهاد كردند. در مورد سود مبتنی بر رقابت و قیمت جمله زمان ت

بیان كردند كه پیمانكاران ممكن است  2211كه محصولی رقابتی در یك مناقصه رقابتی در نظر گرفته می شود، خالد و همكاران در سال 

سهام پیشنهادی و یا رفتار فرصت طلبانه ای در مناقصه برای تغییر در پروژه و سوء مدیریت مشتری  براساس برخی عوامل مانند سود

 DEA 1661پژوهش های كمتری صورت گرفته است. شانگ و همكاران در سال  AHPو  DEAارزیابی شوند. در حالی كه در ارتباط با 

جی كیفی و نامحسوس كار خود مورد استفاده قرار دادند. جانشاهلو و را برای خرو AHPرا در حسابداری به كار بردند. آنها  AHPو 

بیان كردند. از مزایای استفاده از این روش می توان به  AHPبرای تولید مقیاس در  DEAیك روش استفاده از  2211همكاران در سال 

گیری كارایی به خاطر اهمیت آن در ارزیابی عملكرد یك اندازه عدم تجزیه و تحلیل محاسباتی طوالنی و عملكردی قابل اعتماد اشاره كرد.

گیری كارایی در فارل با استفاده از روشی مانند اندازه 1611شركت یا سازمان همواره مورد توجه محققین قرار داشته است . در سال 

گیری كارایی ردی كه فارل برای اندازه(. مو Farrel,M.J,1957گیری كارایی برای یك واحد تولیدی كرد)مباحث مهندسی اقدام به اندازه

های فنی و تخصیصی و مشتق تابع تولید گیری كاراییمدنظر قرار داده بود شامل یك ورودی و یك خروجی بود. مطالعه فارل شامل اندازه

ر داد. با این وجود، او در فارل مدل خود را برای تخمین كارایی بخش كشاورزی آمریكا نسبت به سایر كشورها مورد استفاده قرا. كارا بود

دیدگاه فارل را توسعه داده ومدلی را 2و رودرز2، كوپر1چارنز  های متعدد باشد، موفق نبود. ها و خروجی ارائه روشی كه دربرگیرنده ورودی

ها نام پوششی دادهگیری كارایی با چندین ورودی و چندین خروجی را داشت. این مدل تحت عنوان تحلیل ارائه كردند كه توانایی اندازه

آموزان مدارس ملی ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش"تحت عنوان  "كوپر"و به راهنمایی  "ادوارد رودرز"گرفت و اولین بار در رساله دكتری 

واحدهای  گیری كاراییاندازه"ای تحت عنوان در مقاله 1611در دانشگاه كارنگی مورد استفاده قرار گرفت و درسال  1611در سال  "آمریكا

كه از  CCR( ارائه گردید به مدل  Chrnes et al,1978از آنجا كه این مدل توسط چارنز ، كوپر و رودرز )  ارائه شد. "گیرندهتصمیم

گیری و مقایسه كارایی نسبی واحدهای سازمانی حروف اول نام سه فرد فوق تشكیل شده است معروف گردید. هدف در این مدل اندازه

 بیمارستان ها، شعب بانك، شهرداری ها و... كه دارای چندین ورودی و خروجی شبیه به هم باشند است. مانند مدارس،

 

 .روش تحقیق9

 و Fonetla است. تكنیك دیمتل توسط Decision Making Trial And Evaluation مخفف عبارت DEMATEL تكنیك

Gabus  مندی از  های زوجی است، با بهره گیری بر اساس مقایسه های تصمیم روشارائه شد. تكنیك دیمتل كه از انواع  1611به سال

مراتبی  ها، ساختاری سلسله مند به آنها با بكارگیری اصول نظریه گراف قضاوت خبرگان در استخراج عوامل یك سیستم و ساختاردهی نظام

ای كه شدت اثر روابط مذكور را به صورت امتیاز عددی  ، بگونهدهد از عوامل موجود در سیستم همراه با روابط تاثیر و تاثر متقابل ارائه می

شود. از آنجا  كند. روش دیمتل جهت شناسایی و بررسی رابطه متقابل بین معیارها و ساختن نگاشت روابط شبكه به كار گرفته می معین می

مبتنی بر نمودارهایی است  DEMATEL یككه گراف های جهت دار روابط عناصر یك سیستم را بهتر می توانند نشان دهند، لذا تكن

كه می تواند عوامل درگیر را به دو گروه علت و معلول تقسیم نماید و رابطه میان آن ها را به صورت یك مدل ساختاری قابل درک 

                                                           
1
 Charnes 

2
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3
 Rohdes 
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یك دنباله از وجود آمد. دیمتل نیز برای ساختاردهی به  تكنیك دیمتل عموماً برای بررسی مسائل بسیار پیچیده جهانی به  .درآورد

صورت امتیازدهی مورد بررسی قرار داده، بازخورها توأم با اهمیت آنها را  طوریكه شدت ارتباطات را به اطالعات مفروض كاربرد دارد. به

به به منظور پیاده سازی این روش ابتدا میزان ارجحیت هر یك از پیمانكاران نسبت   .پذیرد تجسس نموده و روابط انتقال ناپذیر را می

به معنی برتری نسبت به پیمانكار مورد بررسی و اعداد  1تا  1یكدیگر را توسط جمعی از خبرگان ساختمان سازی ایجاد میكنیم. اعداد بین 

 به مهنی عدم برتری نسبت به پیمانكار مورد بررسی می باشد. 1تا  2بین 

 نظر خبرگان در خصوص تاثیر زوجی هر یك از پیمانكاران -1جدول 

جمع 

 سطرها
O1 E4 E3 E2 E1 T1 M2 M1 

 

12.83 2 4 2 2 0.33 2 0.5 0 M1 

13.33 2 3.00 2 2 0.33 2 0 2 M2 

11.33 2 3.00 2 3.00 0.33 0 0.5 0.5 T1 

22 3.00 4 3.00 3.00 0 3.00 3.00 3.00 E1 

5.16 1 2 0.5 0 0.33 0.33 0.5 0.5 E2 

9.83 3.00 3.00 0 2 0.33 0.5 0.5 0.5 E3 

2.49 0.5 0 0.33 0.5 0.25 0.33 0.33 0.25 E4 

5.16 0 2 0.33 1 0.33 0.5 0.5 0.5 O1 

 
13.5 21 10.16 13.5 2.23 8.66 5.83 7.25 

جمع هر 

 ستون

تقسیم بر ماگزیمم  1( به صورت kسپس بر اساس اعداد مجموع سطر و ستون ها ماكزیمم انها انتخاب می شود. و ضریب نرمال سازی)

 معرفی می باشد.مجموع ها 

(1) 
1

0.04545
22

k  
 

 ماتریس نرمال شده از طریق ضرب ضریب نرمال سازی در جدول نرمال نشده به دست می آید. 

 ارتباطات نرمال شده -2جدول 

 

O1 E4 E3 E2 E1 T1 M2 M1 
 

0.0909 0.1818 0.0909 0.0909 0.015 0.0909 0.0227 0 M1 

0.09090 0.13636 0.09090 0.09090 0.015 0.09090 0 0.09090 M2 

0.09090 0.13636 0.09090 0.13636 0.015 0 0.02272 0.022727 T1 

0.13636 0.18181 0.13636 0.13636 0 0.13636 0.13636 0.136363 E1 

0.04545 0.09090 0.02272 0 0.015 0.015 0.02272 0.022727 E2 
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0.13636 0.13636 0 0.09090 0.015 0.02272 0.02272 0.022727 E3 

0.02272 0 0.015 0.02272 0.011 0.015 0.015 0.01136 E4 

0 0.09090 0.015 0.04545 0.015 0.02272 0.02272 0.02272 O1 

 

 باید بر اساس رابطه زیر تعیین شود Tبنامیم. حال ماتریس  Nاگر ماتریس نرمال شده را 

(2) 1( )T N I N   

 این ماتریس محاسبه شده و به صورت زیر خواهد بود

 Tماتریس تاثیرات  -2جدول 

 

O1 
 

E4 E3 E2 E1 T1 M2 M1 
 

0.02189 0.0422 0.11209 0.02647 0.13857 0.11956 0.25318 0.13889 M1 

0.11144 0.0218 
 

0.11856 
 

0.02762

1 

0.14623

1 

0.12646

8 

0.22466

5 
0.14657 M2 

0.04198 0.0400 0.02198 0.02505 0.17099 0.11263 0.19986 0.13145 T1 

0.17794 0.1679 0.18924 0.02188 0.23323 0.20185 0.33684 0.23378 E1 

0.03309 0.0314 0.02801 0.01962 0.02146 0.03710 0.12155 0.06534 E2 

0.03936 0.0375 0.04174 0.02349 0.12046 0.02198 0.18737 0.16308 E3 

0.01803 0.02030 0.02259 0.01394 0.03549 0.02410 0.02141 0.03555 E4 

0.03311 0.0314 0.0352 0.01964 0.06532 0.03038 0.12164 0.02163 O1 

خواهد بود. بر طبق مكانیزم روش  272116به دست می اید. مقدار حد آستانه برابر  Tحال حد آستانه از طریق متوسط گیری از ماتریس 

 قرار داده می شود 1و اعداد بیشتر از حد آسنانه، برابر  2دیمتل، اعداد كمتر از حد آسنانه برابر 

 ارتباطات پس از لحاظ كردن حد آستانه ماتریس -4جدول 

 

O1 
 

E4 E3 E2 E1 T1 M2 M1 
 

0 0 1 0 1 1 1 1 M1 

1 0 1 0 1 1 1 1 M2 

0 0 0 0 1 1 1 1 T1 

1 1 1 0 1 1 1 1 E1 

0 0 0 0 0 0 1 0 E2 

0 0 0 0 1 0 1 1 E3 

0 0 0 0 0 0 0 0 E4 

0 0 0 0 0 0 1 0 O1 
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 .برای هر یك از پیمانكاران محاسبه می شود D-Rو  D+Rمی نامیم. سپس  Rنامیدو و مجموع هر ستون را  Dحال مجموع هر سطر را 

 

 میزان تاثیرگذاری و تاثیر پذیری هر یك از پیمانكاران -1جدول 

D+R D-R R D 
 

10 0 5 5 M1 

13 -1 7 6 M2 

8 0 4 4 T1 

12 2 5 7 E1 

1 1 0 1 E2 

6 0 3 3 E3 

1 -1 1 0 E4 

3 -1 2 1 O1 

میزان تاثیر پذیری هر یك از  D-Rبیانگر میزان تاثیر گذاری هر یك از پیمانكاران بر روی كل اعضا می باشدو شاخص  D+Rشاخص 

 .تامین كننده ها را مشخص می كند. حال هر یك از این شاخص ها را روی نمودار مربوطه نشان می دهیم

 
 پیمانكارانمیزان تاثیر گذاری و تاثیر پذیری هر یك از  -1شكل 

بیشترین  M2را نشان می دهد. همانطور كه مشاهده می شود پیمانكار نوع  D-Rو محور عمودی  D+Rدر نمودار فوق محور افقی 

منفی است. به نفسیر دیگر مقدار تاثیر پذیری آن منفی است و در اصل  D-Rتاثیرگذاری را دارد. همچنین برای این پیمانكار مقدار 

با وجود اینكه  E1در رتبه اول قرار دارد. همچنین پیمانكار  M2میتوان گفت همواره دارای تاثیر گذاری مثبت است. لذا تامین كننده 

D+R  بزرگی دارد اما مقدارD-R مانكار همواره تاثیرگذاری ندارد و در برخی شرایط آن نیز مثبت است. این بدین معناست كه این پی

 در رتبه دوم قرار خواهد داشت. O1دارد. لذا پیمانكار  M1شرایطی شبیه  O1تاثیر پذیری نامناسب هم پیدا میكند. اما پیمانكار 
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 . نتیجه گیری1

ها از انجام  كثر نمودن منفعت و عایدی سازمانهمانطور كه در مرور ادبیات و طی تحقیق اشاره شد، انتخاب سبد پروژه روشی برای حدا

های  هایی مانند زمان، هزینه و كیفیت و ... در اجرای پروژه هایشان است. البته این روش برای مواردی كاربردی است كه محدودیت پروژه

ها مواجه  محدودیت منابع برای انجام پروژههایی كه با  عموما فرآیند انتخاب سبد پروژه در سازمان كاندید برای اجرا وجود داشته باشد.

در طی این  ها است. های آن پذیرد و این تفاوت ناشی از ماهیت و نوع پروژه های متفاوتی انجام می های مختلف و با شاخص هستند به روش

نوبودن و ناشناختگی، غیر ل به دلی. به پیاده سازی روش دیمتل برای رتبه بندی پیمانكاران پروژه های ساختمانی پرداخته شدتحقیق 

-Hiتجربگی، فقدان دانش فنی و مدیریتی الزم، استراتژیك بودن، پرهزینه بودن، پیچیدگی ذاتی و بومی بودن، تحریم و امور سیاسی، بی

Tech )... پیمانكاران  این روش به خوبی میتواند میزان كارامدی بودن و محدودیت منابع موجود )نیروی متخصص، منابع مالی، تجهیزات و

  را برآورد كند.
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