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/ پیمانکاران در زنجیرة کنندگان نیتأمنوآورانة ارزیابی عملکرد طراحی مدل 

 وسازی ساختها پروژه نیتأم
 

4، سیروس شجاعی3یچراغاسماعیل  ،* 2، جعفر رزمی1یاسر رحیمی

 کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تهران .1

 ی دانشکدة مهندسی صنایع دانشگاه تهرانعلم ئتیهعضو  .2

 سی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تهراندانشجوی کارشنا .3

 صنعتدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و  .4

 
 

 (17/03/94ـ تاریخ تصویب  19/12/93شده   ـ تاریخ دریافت روایت اصالح 28/10/93)تاریخ دریافت 

 چکیده
ی هـا  پـروژه است  زیرا پیمانکاران، از ارکان اساسـی   وساز ساختایند ، بخشی اساسی از فرکنندگان نیتأممدیریت ارزیابی و انتخاب پیمانکاران و 

قیمـت   نیتـر  نییپـا اسـاس  بر ،سازوی ساختها پروژه. انتخاب پیمانکار ندیآ یمشمار  بهو عامل اصلی تبدیل منابع به محصول نهایی  وساز ساخت

اند. هدف مطرح کننده نیتأمت اهمیت، در انتخاب پیمانکار یا ی کمی و کیفی متعدد، با درجات متفاوها شاخصگیرد، اما پیشنهادی صورت می

. در این مقاله از رویکـرد  استو پیمانکاران  کنندگان نیتأمی عمرانی و ارزیابی عملکرد ها شرکتدر  نیتأماز این مقاله، ارائة مدل چابک زنجیرة 

ی ها شاخص نیتر مهمو  نیرگذارتریتأث FDEMATELبا رویکرد ، ابتدا شده ارائهاستفاده شده است. در مدل  DEA/AHP/FDEMATEL 1ترکیبی

در  ی وبنـد  رتبـه ارزیـابی و   DEA/AHPروش ترکیبـی  شوند. سپس بـه و پیمانکاران شرکت انتخاب می کنندگان نیتأممطلوب ارزیابی عملکرد 

بـار در  . همچنین در این پژوهش، برای نخستینشده است گرفتهشوند. در این شبکه، مفهوم چابکی نیز درنظر گنجانده می نیتأمشبکة زنجیرة 

 ی عمرانی، بررسی و طراحی شدند.ها شرکتدر  نیتأمایران مدل زنجیرة 
 

چابـک، مـدیریت زنجیـرة     نیتـأم ، زنجیرة وساز ساختی ها پروژه، کنندگان نیتأمارزیابی عملکرد  هایکلیدی:واژه

 .نیتأم

 

 مقدمه
 و مـدیریت  ملکـرد ع حاصـل  سازمان، هر اثربخشی و کارایی

 در بهبـود  طریـق  از است. این امر آن تأمین زنجیرة ساختار

 زنجیـرة  . مـدیریت شـود  یم میسر تأمین زنجیرة ساماندهی

 همـاهنگی  منظـور  به که رویکردهاست از یا مجموعه تأمین،

 فروشـان  خرده و انبارها ، تولیدکنندگان،کنندگان نیتأم بین

 و زمان در و مناسب مقداربه کا  که یطور به  شود یم انجام

 خـدمت  سطح ارضای با و شود توزیع و تولید مکان مناسب

کمینـه   را سیسـتم  کلـی  یهـا  نهیهز مشتریان، از مشخصی

 یا شبکه مربوط به تأمین، زنجیرة مدیریت . درواقع،]1[کند 

درجهت  و اندهم مرتبط به داخلی صورت به که ستکارها از

 . هـدف ]2[ دارنـد  یبرم گام مشتریان نیازهای کردنبرآورده

 سـازمانی  واحدهای یکپارچگی زنجیرة تأمین، مدیریت کلی

 که است یا گونه به پول و اطالعات مواد، جریان هماهنگی و

مـدیریت زنجیـرة    .]5-3[یابـد   بهبـود  ی زنجیرهریپذ رقابت

: شـود  یمـ صورت تعریف بدین 2ی عمرانیها پروژهتأمین، در 

، وظــایف و هــا تیــفعالات، مــدیریت راهبــرد جریــان اطالعــ

ی مسـتقل و  ها سازمانی متنوعی از ها شبکهشامل  ندهاایفر

پایین( کـه ارزشـی را    با  و رو به  رو به) یارتباطمسیرهای 

بـه مالـک آن    شـده  لیـ تکمشکل پروژة که به کند یمایجاد 

ی( مدیریت با دستبا ی ) ی رو بهها تیفعال. گروه ]6[برسد 
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منظـر پیمانکـار    از ،وساز ساختی ها روژهپزنجیرة تأمین در 

اصلی، شامل مالک پروژه و گروه طراحی/ مهندسـی شـامل   

ی رو ها تیفعال. گروه شود یم وساز ساختی فرایند ساز آماده

مـواد و   کننـدگان  نیتـأم ی(، شـامل  دسـت  نییپـا پـایین ) به 

پیمانکاران فرعی است که بـا پیمانکـار اصـلی بـرای انجـام      

ها، اند. انجام این فعالیتپروژه در تعامل زوسا ساختکارهای 

 .اســتی پــروژه هــا طــرفمســتلزم همــاهنگی بســیار زیــاد 

در عرصـة رقابـت بـازار     ماندنی عمرانی برای باقیها شرکت

رقــابتی امــروز، بایــد روابــط را بــا بهتــرین       شــدت بــه

و بهتـرین پیمانکـاران فرعـی حفـظ کننـد.       کنندگان نیتأم

ــازمان ــا سـ ــی، در هـ ــایی ی عمرانـ ــاشناسـ ــا ییتوانـ ی هـ

هـایی   متخصص نیستند و اغلـب تصـمیم   کنندگانشان نیتأم

مـواد   کننـدگان  نیتـأم براساس برداشت ذهنی برای انتخاب 

. ایــن وظیفــة یکپارچــه )فراینــد انتخــاب کننــد یمــاتخــاذ 

ة مواد( باید بـا محـیط مـدیریت زنجیـرة تـأمین      کنند نیتأم

بـه مـواد را   ی هماهنگ شود که قابلیـت دسترسـی   ا گونه به

و  هــا تیــقابلتضــمین کنــد. پیمانکــاران اصــلی بایــد     

 درصـورت را ارزیـابی کننـد و    کنندگان نیتأمی ها تیصالح

د یـل  بـه  ها شرکتکه آنجا ازها را جایگزین کنند. لزوم، آن

، پیمانکـاران اصـلی بایـد    شـوند  یمـ مختلف از بـازار خـارج   

صـلی بایـد   یی داشته باشند و در آخر، پیمانکار اها نیگزیجا

راهبردی بـه اشـتراک بگـذارد     کنندگان نیتأماطالعات را با 

، دو مـدل عمـودی و افقـی بـرای     2 و 1هـای  . در شکل]6[

شـده   ارائه وساز ساختی ها پروژهمدیریت زنجیرة تأمین در 

است که در اینجا برای طراحی شبکة زنجیرة تأمین، از مدل 

 . ]6[شود اول استفاده می

و پیمانکـاران،   کننـدگان  نیتـأم تخـاب  ی و انریگ میتصم

. ماهیـــت چنـــین اســـتای چنـــدمعیاره مســـئله اساســـاً

 کـه  پیچیده و ساختارنیافته است معمو ًیی، ها یریگ میتصم

کــارگیری ابزارهــای فنــون علــم مــدیریت، از جملــه بــا بــه

در زمینـة   تـوان  یمـ  3ی چنـدمعیاره ریـ گ میتصـم ی ها روش

د  بنابراین، با توجـه  ی برای این مسائل کمک کرریگ میتصم

بـــه مســـائل و ادبیـــات موضـــوع ایـــن مقالـــه، ارزیـــابی  

و پیمانکاران همراه با طراحی شبکة مدیریت  کنندگان نیتأم

مـدلی   عنـوان  بـه  ،سـاز وی سـاخت ها پروژهزنجیرة تأمین در 

ترتیـب از  ، بـه ]9[و  ]8[های مقاله در جدید ارائه شده است.

زی و روش تاپسـیس  ی فـا ا شـبکه ی فرایند تحلیـل  ها روش

 استفاده شده است. کنندگان نیتأمفازی برای انتخاب 

ــابی هــا روشدر ادبیــات موضــوع،  ــرای ارزی ــادی ب ی زی

هـا، روش  وجود دارد که یکی از بهتـرین آن  کنندگان نیتأم

در  DEA/AHP. روش ترکیبـی  اسـت  DEA/AHPترکیبی 

کـه در بیشـتر    اسـت ی ارزیابی عملکـرد بسـیار کار  ها نهیزم

ی یـا ارزیـابی   ریـ گ میتصـم ی واحـدها ها برای ارزیـابی  همقال

 .]17-10[کار رفته است ی دولتی بهها سازمانعملکرد 
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 های بزرگ عمرانی در بخش عمومی هافقی و پروژ. الگوی زنجیرة تأمین 2 شکل

 

را  AHP/DEA یبـ یترکرویکـرد   ]18[زیال و همکـاران  

ارائه کردند. در این پژوهش، برتری این روش در مقایسه بـا  

بـرای ارزیـابی عملکـرد واحـدهای      AHPو  DEAی ها روش

ی بررسی شـده اسـت. همچنـین یـوژوو و ویـن      ریگ میتصم

ی، از ریـ گ میتصـم ی مالی واحدهای ارزیاب برای ]19[ژیانگ 

 استفاده کردند. AHP/DEAروش ترکیبی 

چارچوب رویکرد ترکیبی ارزیاابی در شارکت   

 پارس گرما
چندسطحی  صورت به ی تولیدیها کارخانهزنجیرة تأمین در 

 ،فـروش  عمـده ، کارخانـه،  کننـده  نیتـأم ی شـامل  ا رهیزنجو 

شـبکة   کـه کارخانـه یـا انبـار در     اسـت و انبـار   فروش خرده

، امـا در  شـود  یمـ زنجیرة تأمین تولیدی ثابت درنظر گرفته 

ثابت وجود ندارد  بلکه  صورت به، انبار وساز ساختی ها پروژه

شـدن هـر پـروژه، کارگـاه )انبـار مجـازی( برچیـده        با تمـام 

انبارها را در شبکة زنجیرة تأمین  توان یم  بنابراین، شود یم

مـدل پیشـنهادی   مجـازی تعریـف کـرد.     صورت بهعمرانی، 

چابـک و مجـازی    صـورت  بـه زنجیرة تأمین در این پژوهش، 

شـدن  درنظر گرفته شده است  یعنـی ایـن شـبکه بـا تمـام     

کاربرد دارد. در شـبکه از یـک مـدل     وساز ساختهای پروژه

چندمعیارة ترکیبی استفاده شـده اسـت. ایـن مـدل، ابتـدا      

ــک   ــاس تکنی ــای  FDEMATELبراس ــؤثرترین معیاره ، م

و پیمانکـاران را   کنندگان نیتأمبر انتخاب  رگذاریأثتمطلوب 

. کند یمی بند رتبه AHP/DEAانتخاب و با رویکرد ترکیبی 

ــأمین در     ــرة ت ــدیریت زنجی ــبکة م ــکیل ش ــا تش ــپس ب س

و قـراردادن   1بـا الگـوگرفتن از شـکل     ی عمرانی،ها شرکت

ــرین  ــأمبهت ــدگان نیت ــدل   کنن ــبکه، م ــاران در ش و پیمانک

. ایـن پـژوهش در شـرکت عمرانـی     شود یمپیشنهادی ارائه 

 گرما انجام شده است.صنعتی پارس

تجـارب   بـر  هیـ تکبا  گرماشرکت عمرانی و صنعتی پارس

های مهندسی عمران شامل سدسـازی و   در زمینه اشارزنده

تونل،  یحفارسازی،  راههای آبیاری و زهکشی،  اجرای شبکه

، ییایـ درهـای   سـازه سنگین بتنـی و فلـزی،    یبناهاساخت 

تولیـدی   یها کارخانهسازی مسکن و طراحی و ساخت  انبوه

 دارد.فعالیت 

ریـزی و   از معاونـت برنامـه   زیـر هـای   رشـته  در شرکت،

ــردی  ــارت راهب ــوری  نظ ــت جمه ــکن وزارت و ریاس  و مس

 ةپایـ  :اسـت  دریافت کرده هایی به این شرحهرتب شهرسازی،

یـک   ةپایـ ، صـنعت و معـدن   ةیک رشت یةپا ،آب ةیک رشت

 ةپایـ ، سـاختمان و ابنیـه   ةیک رشت ةپای، راه و ترابری ةرشت

، نفـت و گـاز   ةدو رشت ةپای، و تجهیزات ساتیتأس ةیک رشت

سـاختمان   ةتشدو طرح و ساخت ر ةپای، نیرو ةسه رشت ةپای

ی. شـرکت عمرانـی و   سـاز  انبـوه یک مدیریت  ةپایو  و ابنیه

ــارس ــا، از ســال صــنعتی پ ــت  1382گرم ــه دریاف ــق ب موف
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( از شـرکت  IMS)ی سیستم مدیریت یکپارچه ها هنامیگواه

DQS   آلمان و شبکه جهانی کیفیـتIQNet     بـه شـرح زیـر

ــدیریت    ــتم م ــت: سیس ــده اس ــتیزش ــیمح س  ISO) یط

ــت ) 14001:2004 ــدیریت کیفیــ ــتم مــ  ISO(، سیســ

 OHSAS(، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت )9001:2008

ــدیریت ریســک ) 18001:2007 -ISO 31000(، سیســتم م

هـای  ، سیستم مدیریت ارتباط و رسیدگی به شکایت(2009

سـتارة  ( و تقدیرنامة پنجDIN ISO 10002:2005مشتریان )

 مدل تعالی سازمانی. EFQMتعالی 

 م  آوری داده 
ها 

مرور ادبیات

  FDEMATELاستفاده از روی رد
برای تعیین ا ر  ارترین شاخ  ها 

ارزیابی کارایی تامین کنند ان و 
DEAپیمان اران با روی رد 

رتبه بندی کامل تامین کننده و 
  DEA/AHPپیمان اران با روی رد

بدست آوردن شاخ  ها به وسیله نر  
Matlab افزار

 تش یل زن یره تامین  اب  

بیان مسا ه

 
 شده. چارچوب مدل ارائه3 شکل

 

های ارزیابی کارایی عملکرد باا   تعیین شاخص

 روش فازی دیمتل
گیری، ابتدا نیاز است  رایی واحدهای تصمیمبرای ارزیابی کا 

های آن بررسی و تعیین شوند. در این پـژوهش،   که شاخص

هـا بـرای ارزیـابی     تـرین شـاخص   آوردن مهـم دسـت برای به

ــأمین  ــرد تــ ــاران، از روش   عملکــ ــدگان و پیمانکــ کننــ

FDEMATEL      ــه ــه ب ــا توج ــت، ب ــد. درنهای ــتفاده ش اس

هـا،   رین شاخصت های عمرانی، مهم های خاص شرکت ویژگی

دسـت  کنندگان و هـم بـرای پیمانکـاران بـه     هم برای تأمین

گیری براساس  های تصمیم که از روش -آمدند. روش دیمتل

مندی از قضـاوت خبرگـان    با بهره -های زوجی است مقایسه

مند بـه   در استخراج عوامل یک سیستم و ساختاردهی نظام

اختاری هـا، سـ   کـارگیری اصـول نظریـة گـراف     ها و با بـه  آن

مراتبی از عوامل موجود در سیستم همـراه بـا روابـط     سلسله

کـه شـدت اثـر    ای گونـه  دهد  بـه  تأثیر و تأثر متقابل ارائه می

کنـد. از   صورت امتیاز عـددی معـین مـی    روابط مذکور را به

هـای متقابـل و   های این روش، درنظرگـرفتن ارتبـاط   مزیت

ی علـی و  هـا  ساختاردهی به عوامل پیچیده در قالـب گـروه  

هـای ایـن روش، درنظرگـرفتن     معلولی است. یکی از مزیـت 

های متقابل اسـت. مزیـت ایـن روش در مقایسـه بـا       ارتباط
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ای، روشنی و شـفافیت آن در انعکـاس    تکنیک تحلیل شبکه

های وسـیعی از اجزاسـت     های متقابل میان مجموعهارتباط

که متخصصان قادرند با تسـلط بیشـتری بـه بیـان      طوری به

های خود دربارة تأثیرهـای متقابـل )جهـت و شـدت     دگاهدی

تأثیر( عوامل بپردازند. شایان ذکر است که ماتریس تکنیـک  

دهنـدة   های داخلی(، درواقع تشکیلدیمتل )ماتریس ارتباط

عبـارتی، تکنیـک دیمتـل    بخشی از سوپرماتریس اسـت. بـه  

کند  بلکه زیرسیستمی از سیسـتم   طور مستقل عمل نمی به

ای اسـت. مزیـت دوم،    ی مانند تکنیک تحلیل شبکهتر بزر 

هـای علـی و    ساختاردهی به عوامل پیچیده در قالـب گـروه  

ترین کارکردهـا و یکـی    معلولی است. این مورد، یکی از مهم

ترین د یـل کـاربرد فـراوان آن در فراینـدهای حـل       از مهم

بندی مجموعة وسـیعی   صورت که تقسیم مسئله است  بدین

ــل پیچ ــروهاز عوام ــب گ ــده در قال ــولی،   ی ــی و معل ــای عل ه

تری از درک روابط قـرار   گیرنده را در شرایط مناسب تصمیم

دهد. این موضوع سبب شناخت بیشتر از جایگاه عوامل و  می

 شود. نقششان در جریان تأثیرگذاری متقابل می

 ی روش دیمتلها گام

 ایجاد ماتریس رابطة مستقیم

معیارهــا را انجــام ی زوجــی هــا ســهیمقاگــروه متخصصــان، 

که ماتریسی  -A، ماتریس رابطة مستقیم جهیدرنت. دهند یم

𝑛 × 𝑛 (n  )و  شـود  یمـ ایجاد  -استتعداد معیارها𝑎𝑖𝑗   هـر(

بر معیار  iعددی است که مقدار اثر معیار  (Aعنصر ماتریس 

j دهد.می نشان را 
 

 کردنماتریسرابطةمستقیمنرمال

 1های  از طریق رابطه توان یمرا  ماتریس نرمال، رابطة اولیه

 محاسبه کرد. 2و 

(1)  X  k A    

𝑘 = 1
𝑚𝑎𝑥 ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

⁄        1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛  (2)  

 آوردن ماتریس رابطة کلیدستبه

 3از طریــق رابطــة  تــوان یمــ( را Tمــاتریس رابطــة کلــی )

 .استنیز یک ماتریس یکه  I محاسبه کرد.

(3)  
1

1


  T X X    

 ایجادنمودارعل ومعلول

بـا   Tاز مـاتریس   R هـا  ستونو مجموع  D ها فیردمجموع 

 .شود یممحاسبه  6 -4های  استفاده از رابطه

(4) , 1,2, .


    ij n n
T t           i j n   

(5) 

1
1 1

, 1,2, .


 

 
       

 


n

ij j n
i n

R t t          i j n   

(6) 

 
1

1 1

, 1,2, .


 

 
    
 


n

ij i n
i n

D t t         i j n    

( بـردار  D+Rعلـت و معلـول )   بردار محور افقی نمـودار 

ة اهمیـت نسـبی هـر    دهنـد  نشـان که  شود یمبرتری نامیده 

(، بردار رابطه نـام دارد کـه   D-R)معیار است. محور عمودی 

ی، اگر مقـدار آن مثبـت باشـد، معیـار متنـاظر آن      طورکل به

بـودن، معیـار   متعلق به گروه علت اسـت و درصـورت منفـی   

 .استمتناظر عضوی از گروه معلول 

 

 آوردنماتریسوابستگیداخلیدس به

در این گام، مجموع هر سـتون در مـاتریس رابطـة کلـی، از     

و سپس مـاتریس   شود یمی برابر یک ساز نرمالطریق روش 

 آیـد. بـرای اسـتفاده از روش   دسـت مـی  وابستگی داخلی به

Fuzzy DEMATEL اســتفاده  ]20[و  ]21[هــای از مقالــه

نفـر از متخصصـان و    20 شده است. گروه خبرگـان، شـامل  

دارای تجربة کـافی در   (رعاملیمدخبرگان )مدیران پروژه و 

اند که از ی مختلفها پروژهدر  کنندگان نیتأمزمینة ارزیابی 

اعـالم   ها نامهخواسته شد نظر خود را با پرکردن پرسش ها آن

 نیتـر  تیبااهم، FDEMATELکنند. با توجه به نتایج روش 

ــذارترین  ــاخصو اثرگ ــ ش ــرای  اه ــأمرا ب ــدگان نیت و  کنن

ــپیمانکــاران در شــرکت انتخــاب  ــ یم ــه میکن ــا توجــه ب . ب

زمان مقـدار اهمیـت   یی که همها شاخص، 3و  2 های جدول

نسبی با  )بردار برتری( و سهم مساوی در هردو گروه علـت  

 . اند شدهو معلول )بردار رابطه( داشته باشند، انتخاب 
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 کنندگان نیتأمی برای معلول و یاهمیت نسبی( گروه عل. بردار رابطه و برتری )1 جدول

R+D R-D D R معیار 

3325/50 -66/0 49625/25 83625/24 CR 20 

9965/43 913/11 04175/16 95475/27 CR 14 

1695/41 -487/2 82825/21 34125/19 CR 13 

96125/40 -00725/2 48425/21 477/19 CR 19 

4425/41 903/1 76975/19 67275/21 CR 16 

36075/42 05475/2 153/20 20775/22 CR 17 

234/42 853/5 1905/18 0435/24 CR 2 

0045/39 5885/7 708/15 2965/23 CR 10 

23375/37 -23025/0 732/18 50175/18 CR 18 

98025/36 -59925/3 28975/20 6905/16 CR 1 

46425/36 -96075/0 7125/18 75175/17 CR 3 

8395/35 -382/5 61075/20 22875/15 CR 4 

697/35 -2/2 02825/19 66875/16 CR 12 

579/33 7/9635 80775/12 77125/20 CR 15 

817/32 -11/11 91275/12 90425/10 CR 9 

74175/30 6/6 348/12 39375/18 CR 8 

66375/27 86775/0 398/13 26575/14 CR 6 

294/27 -1/515 4045/14 8895/12 CR 7 

89/22 0/0 725/11 77275/11 CR 11 

02675/22 86028/3 08325/9 9435/12 CR 5 

 کنندگان نیتأمی برای معلول و ی. بردار رابطه و برتری )اهمیت نسبی( گروه عل2 جدول

R+D R-D D R معیار 

35687/42 -571787/5 08737/24 2695/18 CR 9 

1555/30 9595/2 598/13 5575/16 CR 20 

26155/33 01145/4 62505/14 6365/18 CR 14 

52445/28 -06945/0 29695/14 2275/14 CR 13 

3096/28 -6736/3 9916/15 318/12 CR 19 

9257/23 9713/4 4772/9 4485/14 CR 16 

14058/23 921416/7 609584/7 531/15 CR 10 

0201/23 -7431/2 8816/12 1385/10 CR 17 

52945/22 -30445/0 41695/11 1125/11 CR 12 

3249/22 3441/2 9904/9 3345/12 CR 18 

1052/22 9528/9 0762/6 029/16 CR 2 

53215/21 16285/6 68465/7 8475/13 CR 15 

3195/19 3495/4 485/7 8345/11 CR 3 

2429/19 0111/3 1159/8 127/11 CR 1 

3968/18 9082/1 2443/8 1525/10 CR 4 

2017/17 3233/7 9392/4 2625/12 CR 8 

8697/17 1513/4 3592/5 5105/9 CR 6 

51885/14 17815/1 67035/6 8485/7 CR 11 

3548/14 8312/2 7618/5 593/8 CR 7 

2623/12 9957/4 6333/3 629/8 CR 5 
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ترتیـب،  بـه  کننـدگان  نیتـأم ی منتخب، برای ها شاخص

ــا  )تمعیارهــای  ــل ک ــزات (،CR 20حوی  (،CR 14) تجهی

 یها نهیهز ( وCR 19(، تضمین و گارانتی )CR 13) ضایعات

تجربـه  و برای پیمانکاران، معیارهـای   است (CR 6) تیفیک

(CR 9،)  سابقه(CR 20قابلیت اطمینان ،) (CR 14،)   تـوان

بودن ومی(، بCR 19) یکار دوبارهی ها نهیهز(، CR 13)مالی 

(CR 16 و ) یزیــر برنامــهتــوان فنــی و (CR 10 انتخــاب )

شـاخص و   ازای هـر ، بـه هـا  شاخصپس از انتخاب . شوند یم

از سـوی   کننـده  نیتـأم به هـر پیمانکـار/    3براساس جدول 

. نتیجـة  شـود  یمـ خبرگان و مدیران پروژه امتیازهـایی داده  

ــازی ــالکــردن و  نهــایی بعــد از دیف ، در هــا دادهی ســاز نرم

شـایان ذکـر    در پیوست مشـخص اسـت.   7 و 6 های جدول

گرمـا  ی شـرکت پـارس  ها پروژهاز است این پژوهش در یکی 

شرکت و تعـداد   39، کنندگان نیتأمانجام شده است. تعداد 

همچنـین بـرای    .اسـت شـرکت   50پیمانکاران ایـن پـروژه   

از  SPSS 21 افزار نرمبررسی اعتبار پرسشنامه، با استفاده از 

آلفای کرونباخ استفاده شد که مقـدار آن بـرای    مقدارروش 

و معتبربودن پرسشنامه را نشـان   تاس 76/0این پرسشنامه 

ی ورودی و خروجـی هریـک   ها شاخص در پیوست، دهد.می

ــأماز  ــا نرمــالیزه -و پیمانکــاران کننــدگان نیت کــردن کــه ب

 آمده است. -اند شدهمقیاس  بی

 
 ی زبانی برای اهمیت وزنی معیارهاها اسیمق. 3 جدول

 اعداد فازی مثلثی متغیرهای زبانی

,0) ندارد ریتأث 01/0 , 3/0 ) 

) بسیار کم ریتأث 01/0 , 3/0 , 04/0 ) 

) کم ریتأث 3/0 , 05/0 , 7/0 ) 

) زیاد ریتأث 5/0 , 7/0 , 9/0 ) 

) بسیار زیاد ریتأث 7/0 , 9/0 ,1) 

 AHP/DEAروش 
ی مـورد بررسـی را بـه دو    واحـدها ، ها دادهتحلیل پوششی  

با امتیاز یک،  ییواحدها. کند یمتقسیم  رکارایغگروه کارا و 

ة مسـئل هسـتند. در اینجـا    رکـارا یغزیر یـک   کارا و با امتیاز

ی ناکـارا  واحـدها ی کاراسـت و  واحـدها ی بنـد  رتبـه اصلی، 

. اسـترن و همکـاران روش   انـد  شـده مرتـب   خـود  یخـود  به

ی واحـــدهای بنـــد رتبـــهرا بـــرای  DEA/AHPترکیبـــی 

روش، ابتـدا مـدل تحلیـل     نیـ ا در ی ارائه دادند.ریگ میتصم

درنظرگـرفتن  حدها بـدون  برای هر زوج از وا ها دادهپوششی 

. سـپس بـا اسـتفاده از نتـایج حـل      دشو یمحل  واحدهاسایر 

های زوجی تشکیل و با حل ، ماتریس مقایسهDEAی ها مدل

ی بنـد  رتبـه سـطحی،  مراتبی تحلیـل یـک  مدل فرایند سلسله

 .]15-6[ شود یمکامل انجام 

 7و  6های با توجه به جدول DEA/AHPروش ترکیبی 

مشاهده  5و  4های ه نتایج آن در جدولپیوست اجرا شد ک

شود. برای اطالعات بیشتر دربـارة اجـرای ایـن روش بـه     می

 مراجعه شود.] 10[مقالة 

ی هاا  پاروژه طراحی شبکة زنجیارة تاأمین در   

 شرکت پارس گرما() وساز ساخت

در این پژوهش، با توجه به ادبیات موضوع و بررسی زنجیـرة  

مـدل ابتکـاری پویـای    ی عمرانـی، یـک   ها شرکتتأمین در 

دست آمد. در به وساز ساختی ها پروژهزنجیرة تأمین خاص 

و پیمانکاران، از  کنندگان نیتأماین مدل، ابتدا برای انتخاب 

استفاده شـد و   FDEMATEL/AHP/DEAرویکرد ترکیبی 

برای انجام پروژه انتخاب شدند. در حـین اجـرای    ها نیبهتر

 بـا واحد تضمین کیفیت،  پروژه، واحد دفتر مدیریت پروژه و

انــد، پیوســته پــروژه را ارزیــابی پــروژه در ارتبــاط مانکــاریپ

اخالل یـا کوتـاهی پیمانکـار در اجـرای      محض بهو  کنند یم

. در دهنـد  یمـ پروژه، موضوع را بـه پیمانکـار اصـلی ارجـاع     

 کنندگان نیتأممرحلة سوم، پس از اتمام پروژه برای ارزیابی 

ی بعد از اتمـام پـروژه   ها شاخصروژه پ رانیمد و پیمانکاران،

ــا  را ــاخصب ــا ش ــی ه ــق م ــی تلفی ــاره  ی قبل ــازند و دوب س

و پیمانکـاران را براسـاس رویکـرد ترکیبـی      کننـدگان  نیتأم

DEA/AHP  سـپس  کنند یمرا انتخاب  ها نیبهترارزیابی و .

بـرای پـروژة بعـدی     هـا  نیبهتـر ی، از ا دادهپایگـاه   عنـوان  به

ارزیـابی درحـین اجـرا، در پایـان      ،درواقـع . شود یماستفاده 

پروژه و پس از اتمام پروژه، یک رویکرد چابکی برای ارزیابی 

ــأم ــدگان نیت ــأمین    کنن ــرة ت ــدل زنجی ــاران در م و پیمانک

 . است وساز ساختی ها پروژه
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 DEA/AHPبراساس روش ترکیبی  کنندگان نیتأمی بند رتبه. 4 جدول
کنندهنیتأم وزن وزن رتبه کنندهنیتأم  رتبه

02274/0 DMU23 21 04619/0 DMU5 1 

02215/0 DMU31 22 04532/0 DMU6 2 

02185/0 DMU39 23 04499/0 DMU19 3 

02148/0 DMU13 24 4442/0 DMU21 4 

02142/0 DMU1 25 04342/0 DMU24 5 

02087/0 DMU4 26 04294/0 DMU29 6 

01935/0 DMU10 27 04206/0 DMU33 7 

01917/0 DMU22 28 04114/0 DMU2 8 

01783/0 DMU32 29 03910/0 DMU15 9 

01755/0 DMU38 30 03557/0 DMU26 10 

01367/0 DMU20 31 03436/0 DMU37 11 

01264/0 DMU25 32 03198/0 DMU27 12 

01238/0 DMU18 33 03178/0 DMU30 13 

01133/0 DMU28 34 03052/0 DMU36 14 

01037/0 DMU7 35 02963/0 DMU3 15 

00986/0 DMU8 36 02943/0 DMU9 16 

00703/0 DMU16 37 02537/0 DMU11 17 

00535/0 DMU34 38 02474/0 DMU12 18 

00353/0 DMU35 39 02351/0 DMU14 19 

   02297/0 DMU17 20 

 DEA/AHP پیمانکاران براساس روش ترکیبی یبند رتبه. 5جدول 

پیمانکار وزن وزن رتبه پیمانکار  رتبه

017424/0 DMU1 27 049696/0 DMU3 1 

016682/0 DMU2 28 048589/0 DMU10 2 

016565/0 DMU5 29 048181/0 DMU6 3 

016546/0 DMU15 30 047718/0 DMU7 4 

015493/0 DMU16 31 046327/0 DMU12 5 

014389/0 DMU17 32 044829/0 DMU32 6 

013843/0 DMU23 33 040911/0 DMU48 7 

013533/0 DMU30 34 030139/0 DMU20 8 

013153/0 DMU31 35 02941/0 DMU21 9 

010151/0 DMU37 36 028504/0 DMU27 10 

00994/0 DMU41 37 028491/0 DMU29 11 

009439/0 DMU43 38 027796/0 DMU35 12 

009257/0 DMU47 39 024992/0 DMU36 13 

008389/0 DMU14 40 024818/0 DMU39 14 

0083/0 DMU22 41 023091/0 DMU42 15 

008151/0 DMU26 42 021914/0 DMU50 16 

008096/0 DMU28 43 021627/0 DMU18 17 

006945/0 DMU8 44 020757/0 DMU19 18 

006167/0 DMU33 45 019996/0 DMU25 19 

00531/0 DMU9 46 019083/0 DMU34 20 

004466/0 DMU11 47 01906/0 DMU38 21 

004372/0 DMU24 48 018867/0 DMU40 22 

003265/0 DMU13 49 018637/0 DMU44 23 

002136/0 DMU4 50 018566/0 DMU45 24 

   018462/0 DMU46 25 

   017549/0 DMU49 26 
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و  EFQM 2013ودن از منظـر  بـ شایان ذکر است که چابک

PMBOK Fifth Edition   بررسی شده است این مدل در شـکل

 کننـدگان  نیتأمی بند رتبه 7 و 6ی ها جدولشود. مشاهده می 4

. بـا  دهـد  یمـ نشـان   DEA/AHPو پیمانکاران را براساس روش 

ی، از اسـم  ریـ گ میتصـم بودن اسامی واحدهای توجه به محرمانه

DMUx و پیمانکـاران   کننـدگان  نیتـأم امی دادن اسـ برای نشان

و  کننـدگان  نیتـأم  نیتـأم استفاده شد. شایان ذکر است ارزیابی 

خاص انجـام شـده    گرما برای یک پروژةپیمانکاران شرکت پارس

نتـایج   و VBA Excelمراتبی با های فرایند سلسلههمحاسب است.

 GAMS افـزار  نرمبا روش تحلیل پوششی در  واحدهای بند رتبه

و حافظـة   GHz 2.3با پردازنـدة   Pentium 4در سیستم  24.1.2

 انجام شده است. GB 4 رم

 یریگ جهینت

ی زنجیـرة تـأمین در زمینـة    هـا  مدلاغلب  نکهیابا توجه به 

بار در ایـران بـه    برای اولین ، در این پژوهشاند بودهتولیدی 

ی عمرانـی  هـا  شرکتبررسی و طراحی مدل زنجیرة تأمین در 

 AHP/DEA/FDEMATEL از رویکرد ترکیبی پرداخته شد و

و پیمانکـاران در   کننـدگان  نیتـأم ی بند رتبهبرای ارزیابی و 

این شـبکه اسـتفاده شـد. ابتـدا بـا رویکـرد فـازی دیمتـل،         

برای ارزیابی انتخاب شدند. سـپس   ها شاخصتأثیرگذارترین 

ی هــا شــاخصو  هــا دادهبــا رویکــرد تحلیــل پوششــی    

و پیمانکاران ارزیابی شدند، اما  انکنندگ نیتأم، آمده دست به

با توجه با ناکارابودن بسیاری از واحدها، از رویکرد ترکیبـی  

مراتبــی و فراینــد تحلیــل سلســله هــا دادهتحلیــل پوششــی 

بـودن  استفاده شد. همچنین در این پژوهش، سعی بر چابک

ی ایـن شـبکه،   هـا  تیـ مزمدل زنجیرة تأمین بـود. یکـی از   

کــه بــا  اســت 6بــودنو مجــازی 5اییبــر چــابکی، پویــعــالوه

کـار بـرد. ایـن    این رویکرد را به توان یم ها پروژهشدن  عوض

ایـران   وسـاز  ساختی ها شرکت نیتر بزر پژوهش در یکی 

هـای شـرکت در    مشـکل  نیتـر  بـزر  انجام شـد و یکـی از   

و پیمانکاران را حل کـرد. همچنـین    کنندگان نیتأمانتخاب 

ــت  ــی از مزی ــتفاد  یک ــار، اس ــای ک ــی  ه ــرد ترکیب ه از رویک

AHP/DEA  نیتـر  قیـ دق  زیرا یکی از استی بند رتبهبرای 

 در. اسـت ها  DMUxی بند رتبهی ارزیابی عملکرد و ها روش

که دیدگاه مدیریت سـبد   شود یمهای آتی پیشنهاد پژوهش

کـار گرفتـه   ی منتخب بـه ها پروژهی انتخاب ها مدلپروژه و 

 شود.

 

 
 (گرما پارس صنعتی عمرانی شرکت :موردیة )مطالع عمرانی یها پروژه در ابکزنجیرة تأمین چ مدل .4 شکل
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 پیوست
 کنندگان نیتأمی انتخاب بهترین ها شاخص. امتیاز 6 جدول

 کیفیت یها نهیهز گارانتیتضمین و  ضایعات تجهیزات حویل کا ت کنندگان نیتأم

1 0276/0 0221/0 0308/0 0296/0 0282/0 

2 0276/0 0294/0 0308/0 0296/0 0282/0 

3 0276/0 0294/0 0308/0 0222/0 0282/0 

4 0276/0 0221/0 0308/0 0222/0 0282/0 

.... .... .... .... .... .... 

.... .... .... .... .... .... 

.... .... .... .... .... .... 

37 0276/0 0294/0 0154/0 0222/0 0282/0 

38 0276/0 0221/0 0308/0 0222/0 0282/0 

39 0276/0 0221/0 0154/0 296/0 0282/0 

 
 ی انتخاب بهترین پیمانکارانها شاخص. امتیاز 7 جدول

 ریزیتوان فنی و برنامه ودنببومیکاریی دوبارهها نهیهز توان مالی قابلیت اطمینان سابقه تجربه پیمانکاران

1 0185/0 0245/0 0196/0 0234/0 0217/0 0127/0 0182/0 

2 0185/0 0184/0 0196/0 0156/0 0217/0 0253/0 0182/0 

3 0247/0 0245/0 0261/0 0234/0 0109/0 0253/0 0242/0 

4 0185/0 0184/0 0196/0 0156/0 0217/0 0127/0 0121/0 

.... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... .... .... .... .... .... 

48 0185/0 0184/0 0196/0 0234/0 0109/0 0190/0 0242/0 

49 0185/0 0184/0 0196/0 0156/0 0217/0 0253/0 0242/0 

50 0247/0 0184/0 0196/0 0156/0 0109/0 0253/0 0182/0 
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 های انگلیسی به ترتیب استفاده در متن  واژه
1. Data Envelopment Analysis /Analytical Hierarchy Process /Fuzzy DEMATEL 

2. Construction Supply Chain Management (CSCM) 

3. Multi Criteria Decision Making 

4. ANP 

5. Dynamism 

6. Virtuality 

 

 

 

 

 




