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 چكيده
 تصميمو  انمدير يكليد تتصميما ءجز رپيمانكا بنتخاا كند مي يفارا ا ساسيو ا صليا نقش نياعمر وژهپر هردر  رپيمانكا ينكها به توجه با  

 شد. هداخوو انتخاب پيمانكار اصلح  مدراناكا رانپيمانكا فحذ باعث رپيمانكا بنتخاا يهارمعيااز  يسر يك يابيو ارز شناسايي الذ. مي رود. رشما به نگيرندگا

شانون براي تعيين ميزان اهميت شاخص ها و منظور از روش آنتروپي است. براي اين  هدف اين تحقيق، رتبه بندي پيمانكاران پروژه هاي عمراني شهرستان مراغه

استفاده شده است. داده هاي  مورد نياز با استفاده از و رتبه بندي پيمانكاران پيمانكار اصلح ( براي انتخاب COPRAS) شاخصهمدل تصميم گيري چند از

ن ه از خبرگان،مهندسين و كارشناسان پروژه هاي عمراني و ساخت وساز جمع آوري شد. يافته هاي پژوهش نشان داد كه شركت هاي پيمانكاري آرماپرسشنام

 در رتبه هاي بعدي مي باشند. پيمانكاراندر اولويت هاي اول و دوم قرار گرفتند و ساير سازه فردا و خانه پرداز 

 

 ،پيمانكار اصلح COPRASليدي مديران،رتبه بندي پيمانكاران،انتروپي شانون،تصميم گيري چند شاخصه،تصميمات ك واژه هاي كليدي:

 

 مقدمه -1
سب يكي از  مهمترين كارهايي كه در برنامه ريزي و تصميم گيري براي اجراي پروژه ها به نحو مطلوب مي توان انجام داد انتخاب پيمانكار منا    

در واقع، ها براي اجراي اين پروژه ها است. در واقع پيمانكاران به عنوان جزء لاينفك و بسيار مهم هستند كه در فرآيند پروژه ها مطرح مي گردند. آن

به  تأمين كننده عمده خدمات و تجهيزات مورد نياز پروژه ها هستند. در هر زمينه از پروژه هاي مختلف، تعدادي از پيمانكاران وجود دارند كه

 د انتخاب گردد.صورت بالقوه، داراي شرايط و توانايي هاي لازم جهت انجام پيمان هستند، اما مسئله در اينجا بروز مي كند كه كدام پيمانكار باي

ر مستقيم و غيرمستقيم به پيمانكار مجري مربوط مي شود. اين مسئله لزوم دقت وبراساس نتايج بررسي ها، علل عمده شكست هاي پروژه ها به ط

ينه پروژه و هم از لحاظ (. ارزيابي پيمانكاران براي پروژه ها، هم از لحاظ زمان و هز1931در ارزيابي پيمانكاران را نشان مي دهد )دشتي و همكاران، 

 (.2112كيفيت حاصل از اجراي پروژه، تصميم مهم و حائز اهميتي است )آهاري و نياكي، 

امل مديريت ارزيابي و انتخاب پيمانكار، يك قسمت اساسي از فرآيند ساخت و ساز است، زيرا پيمانكاران از اركان اساسي پروژه هاي عمراني و ع

اجرايي اختصاص مي نهايي به حساب مي آيند. با توجه به اينكه قسمت عمده بودجه پروژه هاي عمراني به عمليات اصلي تبديل منابع به محصول 

و منابع  يابد، لذا اجراي هر پروژه نيازمند وجود يك پيمانكار مناسب است، پيمانكاري كه توانايي هاي لازم را براي انجام پروژه در محدوده زمان

كار پروژه هاي عمراني براساس پايين ترين قيمت پيشنهادي مي باشد، نت موردنظر داشته باشد. روش جاري انتخاب پيماپيش بيني شده و با كيفي

اما واضح است كه شاخص هاي كمي و كيفي متعدد با درجات اهميت متفاوت در تعيين صلاحيت يك پيمانكار مطرح هستند و بايد در تصميم 

 گيري ها مورد توجه قرار گيرند.

و انتخاب پيمانكار براي واگذاري پروژه ها قسمتي اساسي از فرآيند ساخت و  توجه به اين مطالب و در نظر گرفتن اين نكته كه مديريت ارزيابي با

 هساز است و همچنين لزوم انجام دادن پروژه هاي كاربردي براي رفع مشكلات مختلف پروژه هاي عمراني، پياده سازي مدلي براي ارزيابي و رتب

 (.1932بندي پيمانكاران با هدف كمك به تصميم گيري و جلوگيري از هدررفت منابع مالي كشور ضروري است )نصرالهي، 



 
 

انتخاب روش تصميم گيري مناسب از ميان روشهاي موجود كاري حساس و نيازمند دقت است. مدل هاي مختلفي در سالهاي اخير براي انتخاب 

به دليل، سادگي روش محاسبه، زمان  1به عنوان روش تصميم گيري چند شاخصه COPRASطالعات روش بهترين روش ارائه شدند. در اين م

اندك محاسبه، رتبه بندي كل گزينه ها، بهره گيري از معيارهاي كمي و كيفي، تعيين درجه اهميت گزينه ها به صورت درصد و نيز تطبيق با 

 روش هاي تصميم گيري شناخته شد.شرايط و واقعيت هاي محلي و تجربي، يكي از بهترين 

به طور خلاصه شرح داده مي شود و  2هدف از اين مقاله رتبه بندي پيمانكاران پروژه هاي عمراني شهرستان مراغه مي باشد در ابتدا روش كوپراس

 سپس مطالعه ي موردي مورد ارزيابي و بررسي قرار مي گيرد.

 بيان مسئله -2
دام به علت تنوع و تعدد پيمانكاراني كه بالقوه، داراي شرايط و توانايي هاي لازم جهت انجام پيمان و پروژه هستند، مسئله مهم آن است كه ك    

هترين نحو، اجراي پروژه به بپيمانكار بايد انتخاب گردد. پس به ناچار، بايد ابتدا پيمانكاران را ارزيابي، رتبه بندي و پس از آن، انتخاب نمود تا 

به  گردد. عدم توجه به اين مسئله مهم باعث مي شود كه اجراي پروژه از لحاظ زماني طولاني تر، با كيفيت پايين تر و هزينه بالاتر )با توجه نتضمي

قع، امكان بروز عدم هزينه استهلاك و خوابيدگي سرمايه و ضرر ناشي از عدم تكميل و تحويل به موقع پروژه( انجام پذيرد. همچنين در بعضي موا

 توجيه اقتصادي پروژه نيز وجود دارد.

ن در يك طرح عمراني بيشترين مقدار سرمايه گذاري در مرحله اجراي طرح انجام مي گيرد و اشتباه در اين مرحله با اتلاف سهم عمده اي از اي

ح مي باشد. به طوري كه اين تضمين تخاب پيمانكار اصلهاي عمراني ان طرح لذا يكي از مهمترين مسايل در اجراي سرمايه گذاري همراه است.

رين بوجود آيد كه با انتخاب اصلح، ريسك اتلاف منابع چه از لحاظ هزينه و چه از لحاظ زمان به حداقل برسد و همچنين پروژه ها، داراي بالات

 (.1932كيفيت اجرا و ايمني در حين اجرا و يا بعد از اجرا باشد )مظاهري زاده و همكاران، 

 از طرف ديگر، در اقتصاد توسعه، از آنجا كه سرمايه گذاري هاي دولت صرف و گسترش ظرفيت هاي توليدي، زيربنايي و به طور كلي زيرساخت ها

راي مي شود، پروژه، لبه بُرنده و كارساز توسعه هر كشور تلقي مي شود، اما شرط لازم اين است كه هزينه هاي عمراني دولت، از يك سو صرف اج

، پروژه هاي مناسب و ارزيابي شده، گردد و از سوي ديگر اين پروژه ها براي اجرا به پيمانكار مناسب سپرده شود )زارع مهر جودي و همكاران

1933.) 

و تحليل  معيارهاي صحيح و عوامل مؤثر انتخاب پيمانكار، تعيين رابطه كمي بين معيارها و شاخص ها، تجزيه ها و  اين تحقيق با تعيين شاخص

 سيستماتيك و نهايتاً الگوي رتبه بندي در زمينه ارزيابي و انتخاب پيمانكار را ارائه مي دهد.

 پيشينه ي تحقيق -3
مورد  29يكي از اولين افرادي است كه در زمينه انتخاب پيمانكاران پژوهش هايي انجام داد. او نشان داد بيش از  (1331ديكسون در سال )    

ينه بيان وجود دارد كه مديران براي انتخاب پيمانكاران مورد ارزيابي قرار مي دهند. سپس تعداد قابل توجهي از مقالات مفهومي و تجربي در اين زم

فهومي بيشتر بر فرآيند استراتژيك تأكيد شده است. همچنين كيفيت، قيمت و تحويل به موقع از مهمترين عوامل در فرآيند شد. در پژوهش هاي م

 (.1331انتخاب پيمانكار در نظر گرفته شده است )ديكسون، 

براي  Fuzzy Topsisو  Fuzzy SAW(، نتيجه بررسي هاي خود را تحت دو روش تصميم گيري چند معياره 1931رجايي و حضرتي در سال )

 ارزيابي صلاحيت و انتخاب پيمانكاران ارائه كردند و نتايج آنها را با يكديگر مقايسه كردند.

در  AHPدر مقاله اي علاوه بر شناسايي شاخص هاي مؤثر بر انتخاب پيمانكار، ميزان اهميت و اولويت بندي شاخص هاي مزبور با استفاده از مدل 

جهت انتخاب مناسب ترين پيمانكار براساس شاخص هاي اولويت بندي شده در  AHPيين شده و نحوه استفاده از مدل تصميم گيري گروهي تع

 (.1931نشان داده شده است )حيدري و همكاران،  "لردگان"پروژه مؤسسه مالي و اعتباري شهرستان 

كمي و كيفي مؤثر در ارزيابي پيمانكاران، بهترين چند معياره ارائه شده است كه بتواند با در نظر گرفتن همه ي عوامل  در تحقيقي يك مدل

معيار كلي به عنوان معيارهاي مؤثر در انتخاب يك پيمانكار در مناقصه ارائه شده است  1ر اين مدل دپيمانكار را براي اجراي پروژه انتخاب نمايد. 

، روش چند شاخصه فازي با استفاده از شيوه ي متغيرهاي خود نيز هستند. در اين تحقيق  اين معيارها شامل زير معيارهاي خاصكه بعضي از 

 (.1931بياني براي رتبه بندي و انتخاب بهترين پيمانكار در مناقصه بكار گرفته شده است )رزمي و ديگران، 

                                                            
1 - Multiple Criteria Decision Making (MCDM). 

2 - Complex Proportional Assessment (COPRAS). 



 
 

و بخش پيش صلاحيت و تعيين برنده مناقصه تقسيم كردند و يك مدل رياضي براي تعيين صلاحيت در مقاله اي ديگر روند انتخاب پيمانكار را به د

رزش ارائه دادند كه با در نظر گرفتن معيارها و زير معيارهاي تصميم گيري و همچنين وزن اين معيارها از نظر هيأت برگزار كننده مناقصه و ا

 (.1932ن به تعيين صلاحيت پرداخته اند )عباس نيا و همكاران، گذاري هر كدام از اين معيارها براي مناقصه گرا

چند محور خبره را براي انتخاب سيستماتيك، هدفمند و  در پژوهشي ديگر، ريسك هاي انتخاب پيمانكاران را بررسي و يك سيستم دانايي

 (.1333استراتژيك پيمانكاران پيشنهاد كرده اند )اوكوروح و ديگران، 

 روش تحقيق -4
اين تحقيق از نوع تحقيق هاي كاربردي بوده كه براي بررسي پيشينه موضوع از مطالعات كتابخانه اي و ميداني با تكنيك هاي مصاحبه و    

پرسشنامه براي جمع آوري داده هاي مورد نياز استفاده شده است. جامعه آماري مورد بررسي در اين پژوهش شركت هاي پيمانكاري عمراني 

نفر از مهندسين، مديران و كارشناسان مرتبط با پروژه هاي عمراني  91غه مي باشد كه اطلاعات از طريق مصاحبه و پرسشنامه توسط شهرستان مرا

بدست آمد. ضمن اينكه پرسشنامه ها به تأييد صاحبنظران و متخصصين موضوع رسيده و روايي لازم كسب شده و همچنين ضريب آلفاي كرونباخ 

 است كه اعتبار پرسشنامه ها را تأييد مي نمايد. %17، %1در سطح آلفاي 

دسان در اين تحقيق ابتدا معيارهاي مؤثر بر انتخاب پيمانكاران پروژه هاي عمراني با استفاده از ادبيات موضوع و مصاحبه با كارشناسان و مهن

ست دشناسايي شده و سپس با استفاده از پرسشنامه هاي مقايسات زوجي، ضريب اهميت هر كدام از معيارها را با استفاده از روش آنتروپي شانون ب

به رتبه بندي پيمانكاران پرداخته و پيمانكار مناسب را گزينش مي  COPRASآورده و سپس به كمك تكنيك تصميم گيري چند شاخصه 

و  نمائيم. در ادامه روش هاي آنتروپي شانون و كوپراس را شرح مي دهيم. همچنين در اين تحقيق با صاحبنظران و مهندسين و كارشناسان عمراني

 تجربيات و سوابق پيمانكاران پروژه هاي عمراني شهرستان مراغه، ده پيمانكار برتر و تراز اول اين شهرستان به عنوان گزينه هاي موردنظراستفاده از 

 براي رتبه بندي انتخاب گرديدند.

 

  COPRASروش  -1-4
فراواني داشته است؛ سادگي روش محاسبه، زمان  در سالهاي اخير روش كوپراس بعنوان روش تصميم گيري چند شاخصه به اين دلايل كاربرد    

 اندك محاسبه، رتبه بندي كل گزينه ها، بهره گيري هم زمان از معيارهاي كمي و كيفي، قابليت محاسبه معيارهاي مثبت )حداكثر( و معيارهاي

ه منظور نشان دادن اندازه بهتر يا بدتر بودن منفي )حداقل( به طور جداگانه در فرايند ارزيابي، تخمين درجه اهميت هر گزينه به صورت درصد ب

 يك گزينه و نيز تطبيق با شرايط و واقعيت هاي محلي و تجربي.

اسكاس از اين روش در مورد امور مختلف برنامه ريزي، برآوردهاي مالي، حسابداري و همچنين جغرافيا و ... استفاده مي شود. اين روش توسط زاواد

به منظور تعيين اولويت ها و درجه مؤثر بودن گزينه ها توسعه پيدا كرد كه  1331شگاه ويلينوس گيديميناس در سال دانشمندان دان و كاكلاسكاس

 (.2112در عين سادگي، بسيار كاربردي و قدرتمند بوده و براي محاسبه آن نيازي به عمليات پيچيده رياضي نيست )پيتچيپو، 

 اين روش از گام هاي زير پيروي مي كند:

 اول: تشكيل ماتريس تصميم گيريگام 

 

 

 

 
 

براساس يكي از روش هاي وزن دهي  گام دوم: محاسبه وزن هر يك از معيارها 

 )بعنوان مثال آنتروپي شانون(

 گام سوم: نرماليزه كردن ماتريس تصميم گيري براساس رابطه ي زير:

𝑑𝑖𝑗 =
𝛾𝑖𝑗.𝑤
𝑛        

∑    𝑟𝑖𝑗 

𝑗=1    

 , 𝑖 = 𝛤, 𝑚 ;  𝑗 = 𝛤, 𝑛                                           ( 1رابطه)  

𝑟𝑖𝑗ام و  jوزن معيار  wدر اينجا   ينه به ازاي هر معيار مي باشد.مقدار هر گز   

 𝑋1 𝑋2 𝑋𝑗 𝑋𝑛 

𝐴1 𝑎11   𝑎1𝑛 

𝐴2 𝑎21   𝑎𝑗2𝑛 

 …. ….. …. ….. 
𝐴𝑗 𝑎𝑖1 𝑎𝑖2 𝑎𝑖𝑗 𝑎𝑖𝑛 

 …. ….. …. ….. 
𝐴𝑚 𝑎𝑚1   𝑎𝑚𝑛 

D = 



 
 

و گزينه  𝑆+𝑗گام چهارم: محاسبه مجموع زون معيار نرماليزه شده توصيف كننده گزينه ها: گزينه هايي كه با معيارهاي مثبت محاسبه مي شوند با 

 اس فرمول زير محاسبه مي شود.براس  𝑆−𝑗و  𝑆+𝑗نشان داده مي شوند. مجموع   𝑆−𝑗هايي كه با معيارهاي منفي محاسبه مي شوند با 

𝑆+𝑗 =
𝑚
𝛴 

𝑖 = 1
𝑑±𝑖𝑗  , 𝑖 = 𝛤, 𝑚 ;  𝑗 = 𝛤, 𝑛              ( 2فرمول     )                                                                                               

 گام پنجم: محاسبه ارزش نهايي گزينه ها با فرمول زير:

∅𝑗 = 𝑆𝑗
+ +

𝑆𝑚𝑖𝑛
−

𝑛
𝛴 

𝑗=1
𝑆𝑗

−

𝑆𝑗
−

𝑛
𝛴 

𝑗=1

𝑆𝑚𝑖𝑛
−

𝑆𝑗
−

= 𝑆𝑗
+ +

𝑛
𝛴 

𝑗=1
𝑆𝑗

−

𝑆𝑗
−

𝑛
𝛴 

𝑗=1

1

𝑆𝑗
−

                                                                   (         9فرمول )                                  

از گزينه ها برحسب معيارها است. مقدار ارزش بالا نشانگر اهميت و مطلوبيت بيشتر گزينه ها  نشان دهنده ميزان ارزش و اهميت هر يك 𝑗∅مقدار 

 بزرگتر باشد. نشان دهنده ي رتبه ي بالاتر آن گزينه در اولويت بندي خواهد بود. 𝑗∅خواهد بود. بنابراين هر چه مقدار 

 ي زير:گام ششم: مشخص كردن درجه اهميت هر گزينه با استفاده از رابطه 

𝑁𝑗 =
∅𝑗

∅𝑚𝑎𝑥
× 100           (                                                                                                                            2فرمول ) 

 100تا  0ت درصد بيان مي شود، يعني مقدار آن از آن نيز بالاتر است. اين مقدار به صور 𝑁𝑗يك گزينه بالاتر باشد، مقدار  𝑗∅هر چقدر مقدار 

 محاسبه مي شود.

 تحليل داده و يافته هاي پژوهش -5
در اين مرحله نتايج حاصل از روش آنتروپي شانون و مدل تصميم گيري چند معياره كوپراس را مورد بررسي قرار مي دهيم. معيارهاي مورد      

تجهيزات و ماشين آلات كفايت (، 3C) كار (، كيفيت2C) قيمت پيشنهادي به پروژها ،  به ميليارد ريال ( 1C) منابع مالياستفاده در اين تحقيق 

(4C حسن سابقه ،)(5C ،)دقت و براورد (6C ،)زمان انجام كار (7C ،)كفايت و شرايط نيروي انساني (8C ،) ده شركت برتر باشد. همچنين مي

 ، مردق( 5A) آراز آب(، 4A) آشيان ساز(، 3A) سهند سازه(، 2A)چولار(، 1A) آرمان سازه فرداترنايتوها را تشكيل مي دهند شامل: كه آلپيمانكاري 

(6A )(7، خانه پردازA( طاقديسان ،)8A) ( 9، آلتين بنيانA) ( 10و آبادگان سازه گسترA) .مي باشد 

طريق (، ماتريس وضع موجود كه مقايسات زوجي بين گزينه ها و معيارهاي را نشان مي دهد آورده شده است. اين ماتريس از 1در جدول شماره )

  توزيع گرديده بود بدست آمده است. پرسشنامه اي كه بين مهندسين،مديران پروژه هاي عمراني،كارشناسان و نخبگان عمراني
 يفي به كمي نيز از مقايس دو قطبي ليكرت استفاده گرديد.براي تبديل شاخص هاي ك

 (.3( ، خيلي زياد )1( ، زياد )7(، متوسط )9(،كم )1براي شاخص هاي مثبت:خيلي كم)

 (.3( ، خيلي كم)1( ، كم )7( ، متوسط )9( ،زياد )1براي شاخص هاي منفي:خيلي زياد)

 بيان مي شود."نسبتا  "بصورت 2،2،1،3براي اعداد 
 

 ماتريس وضع موجود -1جدول 

8C 

(+) 

7C 

)-( 

6C 

(+) 

5C 

(+) 

4C 

(+) 

3C 

(+) 

2C 

)-( 

1C 

(+) 

jC 

jA 

3 9 7 7 3 2 9 121      A1 

7 2 1 1 1 7 1 171 A2 

1 1 1 9 2 9 9 31 A3 

1 1 9 7 3 1 9 37 A4 

3 7 1 3 7 7 7 111 A5 

2 7 7 3 2 9 1 117 A6 

1 9 1 7 3 3 7 127 A7 

3 2 1 1 1 7 7 37 A8 

7 7 9 7 7 3 1 191 A9 

3 9 9 1 1 2 2 17 A10 



 
 

 
 ( بدست آورده و نشان داده شده است.2در مرحله بعدي وزن معيارها را با آنتروپي شانون در جدول شماره )

 براي بدست آوردن وزن معيارها با روش آنتروپي شانون مراحل زير صورت مي گيرد:

 وضع موجود با نرم ساعتي به كمك رابطه زير:بي مقياس سازي ماتريس  -1مرحله 

𝑟ij =
xij

𝑚

𝛴 

𝑖=1
𝑥𝑖𝑗

(                                      7فرمول )     

 ( از طريق رابطه زير:jEمحاسبه شاخص عدم اطمينان ) -2مرحله 

𝐸j = −K [
𝑚

𝛴 

𝑖 = 1
𝑟𝑖𝑗  𝐿𝑛 𝑟𝑖𝑗 ]                   ( 1فرمول                                                                                                           )  

𝐾 =
1

𝐿𝑛𝑚
                                                                m: تعداد گزينه ها 

 

   

 رابطه زير:( از jDمحاسبه شاخص اطمينان ) -9مرحله 

𝑑j = 1 − 𝐸j                                ( 1فرمول                                                                                                                    )  

 ضريب اهميت هر كدام از شاخص ها از رابطه زير بدست مي آوريم. -2مرحله 

𝑊j =
𝑑j
𝑛

𝛴 

𝑗=1
𝑑𝑗

(                                                                                                                            3فرمول )                           

  

 

 بي مقياس شده وضع موجود ماتريس -2جدول 

8C 7C 6C 5C 4C 3C 2C 1C 
jC 

jA 

0/130 0/068 0/098 0/086 0/138 0/075 0/065 0/111      A1 

0/072 0/091 0/118 0/103 0/108 0/094 0/130 0/138 A2 

0/101 0/136 0/137 0/052 0/062 0/057 0/065 0/074 A3 

0/087 0/136 0/059 0/086 0/138 0/132 0/065 0/078 A4 

0/130 0/114 0/118 0/155 0/077 0/094 0/109 0/101 A5 

0/058 0/114 0/098 0/138 0/062 0/057 0/130 0/106 A6 

0/101 0/068 0/118 0/086 0/138 0/151 0/109 0/115 A7 

0/116 0/091 0/137 0/103 0/092 0/094 0/109 0/088 A8 

0/072 0/114 0/059 0/086 0/077 0/170 0/130 0/120 A9 

0/130 0/068 0/059 0/103 0/108 0/075 0/087 0/069 A10 

 
 

 (، نتايج حاصل از آنتروپي شانون نشان داده شده است.3بعد از طي مراحل بالا در جدول شماره )
 نتايج روش آنتروپي شانون -3جدول 

𝑊j 𝑑j 𝐸j σ معيارها نوع معيار  

 C1 منابع مالي + 0/989 0/011 0/074

0/108 0/016 0/984 - 
قيمت پيشنهادي به 

 پروژه ها
C2 

 C3 كيفيت كار + 0/969 0/031 0/209

 C4كفايت تجهيزات و  + 0/979 0/021 0/142



 
 

 ماشين الات

 C5 حسن سابقه + 0/982 0/018 0/122

 C6 دقت و براورد + 0/980 0/020 0/135

 C7 زمان انجام كار - 0/986 0/014 0/095

0/115 0/017 0/983 + 
كفايت و شرايط نيروي 

 انساني
C8 

 

 ( نشان داديم.2ماتريس تصميم گيري را نرماليز كرده و در جدول ) ( ، 9( و وزن شاخص ها در جدول )2وجدول ) (،1به كمك فرمول )

 ماتريس نرماليز شده-4جدول 

8C 7C 6C 5C 4C 3C 2C 1C 
jC 

jA 

0/019 0/008 0/017 0/014 0/025 0/020 0/009 0/011      A1 

0/010 0/010 0/019 0/015 0/018 0/023 0/016 0/012 A2 

0/017 0/019 0/027 0/009 0/013 0/017 0/010 0/008 A3 

0/013 0/017 0/010 0/013 0/025 0/035 0/009 0/007 A4 

0/017 0/012 0/018 0/021 0/012 0/022 0/013 0/008 A5 

0/009 0/014 0/017 0/022 0/012 0/016 0/018 0/010 A6 

0/013 0/007 0/013 0/012 0/022 0/036 0/013 0/010 A7 

0/016 0/010 0/022 0/015 0/016 0/024 0/014 0/008 A8 

0/010 0/013 0/010 0/013 0/013 0/043 0/017 0/011 A9 

0/021 0/009 0/011 0/018 0/022 0/016 0/014 0/007 A10 

 
 

 نتايج حاصل از گام هاي تكنيك كوپراس– 5جدول 

 گزينه ها 𝑁j 𝑄j 𝑆−j 𝑆+j (%) رتبه

1 100 0/142 0/017 0/106      A1 

7 85/21 0/121 0/026 0/097 A2 

9 78/87 0/112 0/029 0/091 A3 

4 89/44 0/127 0/026 0/103 A4 

5 86/62 0/123 0/025 0/098 A5 

10 73/94 0/105 0/032 0/086 A6 

2 96/48 0/137 0/020 0/106 A7 

3 89/44 0/127 0/024 0/101 A8 

8 84/50 0/120 0/030 0/100 A9 

6 85/92 0/122 0/023 0/095 A10 

 
بدست امد.كه به ترتيب اولويت بندي    A3>A9>A2>A10>A5>A4>A8>A7>A1A<6با توجه به جدول بالا، نتايج رتبه بندي گزينه ها به صورت

؛آرمان سازه فردا،خانه پرداز،طاقديسان،آشيان ساز،آراز آب،آبادگان سازه گستر،چولار،آلتين بنيان،سهند سازه و مردق شامل شركت هاي پيمانكاري

  C7>C2>C8>C5>C6>C4>C3C<1( با در نظر گرفتن وزن معيارها مي توان اين معيارها را نيز به ترتيب 9مي باشد.همچنين با توجه به جدول )

 دهنده ضريب اهميت اين معيارها در رتبه بندي پيمانكاران مي باشد.رتبه بندي كرد كه نشان 

 بحث و نتيجه گيري -6
 در زيادي مالي منابع رفتن دست از شاهد و پروژه هاي عمرانيساز و ساخت صنعت در پيمانكاران نادرست انتخاب خاطر به اخير هاي سال طول رد

 مشكلاتي چنين براي كليدي هاي استراتژي از يكي تواند مي شده صلاحيت تأييد پيمانكاران ميان از پيمانكار انتخاب و صحيح معرفي. ايم بوده ايران



 
 

 مورد تواند مي ارزيابي براي زيادي كيفي و كمي هاي فاكتور رابطه اين در و باشد مي پيچيده معمولاً  هايي گيري تصميم چنين طبيعت. باشد

 اي حرفه تجربه جمله از ساخت پيمانكاران صلاحيت ارزيابي براي مهم معيارهاي ها نامه آيين در گرفته انجام هاي بررسي با. گيرد قرار استفاده

 شركت مديريت و منابع ، جاري هاي كار تعداد ، ايمني و كيفيت حسن سابقه،كفايت نيروي انساني و تجهيزات و ماشين الات،زمان انجام پروژه ها،،

 اين در اشتباه و گيرد مي انجام طرح اجراي مرحله در گذاري سرمايه مقدار بيشترين عمراني طرح يك در.داد قرار توجه مورد توان مي را و . . .

 اصلح پيمانكار انتخاب عمراني هاي طرح اجراي در مسائل مهمترين از يكي شايد لذا . است همراه گذاري سرمايه از اي عمده سهم اتلاف با مرحله

 همچنين و برسد حداقل به زمان لحاظ از چه و هزينه لحاظ از منابع چه اتلاف ريسك اصلح انتخاب با كه آيد وجود به تضمين اين طوري كه به باشد

 .باشند اجراء از بعد يا و اجراء حين در ايمني و اجراء كيفيت بالاترين داراي ، ها پروژه

 در ضعف . باشد مي موجود ها پروژه پيشبرد روند در زيادي مشكلات همچنان است شده وضع مديريت سازمان قوانين در كه تدابيري وجود با

 نبود همچنين و شود مي مطرح پيمانكاران ازسوي كه نادرستي و درست دعاوي انواع ، پروژه نهايي قيمت افزايش ، تحويل زمان در تأخير كيفيت،

 حل مشكلات هنوز و گيرد نمي صورت درست طريقي به پيمانكار انتخاب كه دارند مطلب اين به اذعان همگي مسائل ساير و كارگاهي لازم ايمني

 زيادي حدود تا آن در است شده ابلاغ پيمانكاران و مشاوران به كه پيمانكاران به كار ارجاع براي جديد نامه آيين در البته  .دارد وجود بسياري نشده

 اين جمله از .است باقي خود قوت به معضلات و مشكلات از يكسري هم باز اما . است شده دقت مهمي نكات به پيمانكاران صلاحيت پيش بخش در

 اشاره پيمانكاران و كارفرمايان بين ما شده مطرح دعاوي ، ضعيف اجراي با يا كيفيت بدون ها،كارهاي هزينه افزايش ، زياد تأخيرات به ميتوان موارد

مقاله مدلي براي رتبه بندي پيمانكاران پروژه هاي عمراني با استفاده از روش هاي تصميم گيري چندشاخصه پيشنهاد شد كه اين مدل در اين .كرد

با انجام مطالعه ي موردي آزمون شد.در ابتدا شاخص هاي ارزيابي پيمانكاران تعيين و سپس با روش انتروپي شانون وزن اين شاخص ها بدست 

گزينه هاي مورد نظر با توجه به شاخص ها رتبه بندي گرديدند.از  COPRASعدي با استفاده از تكنيك تصميم گيري چندشاخصه امد.در مرحله ب

ن مقاله ميان گزينه ها شركت پيمانكاري آرمان سازه فردا رتبه اول را كسب نمود و پيمانكاران ديگر در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند.همچنين در اي

؛كيفيت كار،كفايت تجهيزات و ماشين آلات،دقت وبرآورد،حسن سابقه،كفايت و شرايط نيروي نظر به ترتيب ضزيب اهميت شامل شاخص هاي مورد

 انساني،قيمت پيشنهادي به پروژه ها،زمان انجام كارو منابع مالي تعيين شدند.براي تحقيقات آتي پيشنهادات زير ارائه مي شود:

 صه ديگري استفاده كرد.از روش هاي تصميم گيري چند شاخ-1

 از شاخص هاي كمي و كيفي به طور همزمان استفاده نمود.-2

 با روشهاي ديگري مانند بررسي اسناد و مدارك يا بازديد از پروژه ها مي توان داده هاي مورد نياز را جمع اوري كرد.-9

 وزن شاخص ها را از ساير روش ها بدست آورد.-2
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