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سال چهارم ،شماره  ،40آبان 1401

طراحي نرمافزاری برای انتخاب پیمانکار مناسب در برون سپاری محدودههای معدني
استان کرمان
شهرزاد سنجری ،1رضا شجاعي ،2علي کمالي ،3محمدرضا محمدی

سلیماني4

 -1دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری ،دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ،شاهرود ،ایران.
 -2کارشناسی ارشد مدیریت ،معاون اداری و مالی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان (نویسنده مسئول)
 -3استادیار بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
 -3استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان

چکیده
شیوه مرسوم انتخاب پیمانکاران انتخاب بر اساس کمترین قیمت پیشنهادی میباشدکه مشکالت بسیاری بوجود آورده است،
بر اساس پیشنهاد محققان استفاده از معیارهای مالی ،مدیریتی و ...پیمان کاران میتواند این مشکالت را کاهش دهد .هدف از
اجرای این تحقیق طراحی نرمافزاری برای انتخاب پیمانکار مناسب در برون سپاری محدودههای معدنی استان کرمان میباشد.
تعداد  25نفر از کا رشناسان دولتی شاغل در بخش واگذاری معادن استان کرمان میزان اهمیت هر کدام از معیارها را نسبت به
معیارهای دیگر در یک پرسشنامه طراحی شده براساس مقیاس زوجی تعیین کردند و سپس اطالعات از طریق نرمافزار
اکسپرت چویس 11مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .بر اساس یافتهها باالترین وزن در انتخاب پیمانکاران متعلق به معیار
«مالی» بود ،بعد از آن معیار «مدیریتی»« ،منابع»« ،توانایی»« ،کیفیت»« ،اطمینان« ،تعهد» و «عوامل محیطی» بترتیب
باالترین وزن را در تعیین پیمانکاران داشتند .با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد میشود که مدیران دولتی بخش معادن استان
کرمان جهت انتخاب پیمانکاران از نتایج این تحقیق استفاده نمایند.
واژههای کلیدی :نرم افزار ،پیمان کار ،معدن ،ای اچ پی ،استان کرمان
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مقدمه
استفاده از نرمفزار در بسیاری از فرایندهای صنعتی و معدنی در قرن  21امری الزم و عادی است ،که منجر به افزایش
پیچیدگی محصوالت ،جهانی شدن ،تغییرات سریع در فنآوری ،و غیره شده است ،انواع مختلفی از این نرمافزارها برای این
فرایندها مورد استفاده قرار گرفته است بعنوان نمونه میتوان از نرمافزارهای مدیریت دادهها و اطالعات ،برنامهریزی منابع
سازمانی ،طراحی محصوالت ،افزایش تولیدات و غیره نام برد [ .]1کاربرد نرمافزارها در صنعت و معدن مزایای زیادی دارد و
باعث کاهش هزینهها و زمان در اجرای فرایندهای صنعتی و معدنی شده است [.]2
امروزه در راستای اصل  44قانون اساسی بیشتر شرکتها و سازمانهای دولتی اقدام به برونسپاری پروژهها و وظائف حاکمتی
خود مینمایند ،یا این که این فرآیندها و وظائف را برای برونسپاری مورد بررسی قرار میدهند [ .]3براساس مطالعات مقدماتی
انجام شده مشخص شده است که از مهمترین علتهای برونسپاری فرایندها کاهش هزینههای شرکت ،انجام بهتر فرایند و
نظارت بهتر در اجرای پروژههای سازمانی میباشد [.]4
از سوی دیگر قرارداد با پیمانکار جهت برونسپاری هزینههای را به شرکتها تحمیل میکند [ .]5و همه شرکتها از برون-
سپاری نمودن فعالیتهایشان سود نمیبرند و معایب برونسپاری میتواند مشکالت و خطرات جدی برای شرکتها پدید آورد.
بارتلمی( )20031در تحقیقات خود ،قرارداد برونسپاری را که توسط شرکتهای اروپایی و آمریکای شمالی منعقد شده بود،
مورد بررسی قرار داد .او دالیل شکست این پروژه ها را به دلیل اشتباه مهمی که در این قراردها رخ داده بود تقسیمبندی نمود
که شامل برونسپاری کردن فعالیتهای که نباید برونسپاری شوند ،انتخاب پیمانکار نامناسب ،نوشتن قراردادهای ضعیف،
نادیده گرفتن مشکالت پرسنل ،از دست دادن کنترل روی فعالیتهای برونسپاری شده ،نادیده گرفتن هزینههای پنهان برون-
سپاری ،عدم برنامهریزی مناسب جهت استراتژی خروج میباشد [ .]6همانطور که مالحظه میشود ،یکی از مهمترین دالیل
شکست پروژههای برونسپاری ،انتخاب پیمانکار نامناسب می باشد .یک پیمان کار مناسب باید توانایی بر طرف نمودن نیازهای
فعلی و نیز نیازهای آینده سازمان را داشته باشد .اعتبار ،شایستگی فنی ،ثبات مالی و توانایی ساخت و تولید پیمان کار ،فرایند
برونسپاری را تحت تاثیر قرار می دهد [.]7
شیوه مرسوم انتخاب پیمانکاران انتخاب بر اساس کمترین قیمت پیشنهادی میباشد [ ،]8که این شیوه مورد انتقاد بسیاری از
محققان قرار گرفته است ،زیرا این شیوه کیفیت و زمان اجرای پروژه ممکن است به خطر بیافتد ،بوکن( )20102یکی از دالیل
شکست پروژههای پیمانکاری عدم انتخاب پیمانکار مناسب برای این پروژهها میداند و انتخاب مناسب پیمانکاران را منوط
به انتخاب آنها بر اساس مهارتهای و شایستگیها میداند .در زمینه صالحیتها و شایستگیهای پیمانکاران تحقیقات متعددی
صورت گرفته است ،از جمله بودریو( )20123معیارهای چون مهارتهای مدیران ،وضعیت مالی شرکت ،کیفیت محصوالت،
مهارتهای ارتباطی ،مالحظات محیط زیستی و سوابق فعالیتهای شرکت را بعنوان معیارهای مطلوب برای پیمانکاران معرفی
نمود ،رائو( )2009از معیارهای مانند هزینه ،خدمات پشتیبانی ،مکان شرکت ،انعطافپذیری مدیران ،فنآوریهای برای انتخاب
پیمانکار مناسب نام برد ،آشوری و همکاران( ) 2013از معیارهای مانند منابع انسانی ،تجهیزات ،قیمت پیشنهادی ،کیفیت
محصوالت ،تجربه و توان مالی شرکت برای انتخاب پیمان کاران واجد شرایط شرکت نفت استفاده نمود ،رمضانیان و
همکاران( ) 2012معیارهای مانند تکنولوژی و تجهیزات ،تجربه و دانش ،ثبات مالی ،کیفیت محصوالت ،اعتبار شرکت ،آشنایی با
منطقه و خالقیت و نوآوری را برای یک شرکت پیمانکار ضروری می داند ،ایزدی و محمدی( )2013معیارهای مانند کیفیت
سیستم ها ،مهارت پرسنل ،تجهیزات کافی ،زمان تحویل ،مکان جغرافیایی ،همکاری در بالیای طبیعی ،قیمت پیشنهادی را
1

- Barthelemy

2- Bucon
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بعنوان معیارهای یک شرکت پیمانکاری موفق معرفی نموده است ،محمدی فرزامی و وفایی( )2013معیارهای مانند قدرت
مالی ،ثبات مالی ،تجربه کاری ،ماشینآال ت و تجهیزات ،نیروی انسانی ماهر و با کیفیت ،شهرت شرکت و زمان تحویل را برای
یک شرکت پیمان کاری ضروری دانست ،گلبهارزاده و همکاران( )2013معیارهای موفقیت یک شرکت پیمانکاری را شامل
دقت در برآورد هزینهها ،تجربه ،توانایی ابزار و ماشینآالت ،موقعیت جغرافیایی ،قدرت مالی ،رعایت نکات ایمنی ،مهارتهای
مدیریتی و تخصص نیروی انسانی میداند ،طباطبایی خدادادی و کومار( )2013در نظر گرفتن معیارهای مانند تخصص شرکت،
توانایی مالی ،مهارتهای مدیران و کارکنان و سوابق اجرایی شرکت را برای انتخاب یک شرکت پیمان کاری الزم و ضروری می-
داند.
در تحقیقات مختلف از تصمیم گیریهای چند معیاره برای برای طراحی مدل انتخاب پیمان کاران استفاده شده است ،بعنوان
مثال زال( ) 20114با استفاده از روش ای اچ پی مدلی برای انتخاب پیمانکاران معرفی نمود ،همینطور پریرا( )20105از روش
ای اچ پی برای انتخاب پیمانکاران در کشور امارات عربی متحده استفاده نمود.
تصمیم گیری چند معیاره در طول دهه اخیر با توجه به نیازمندیهای کاربردی گوناگون به سرعت توسعه یافته است .با کمک
رایانهها تکنیکهای تصمیمگیری در تمام حوزههای فرآیند تصمیم گیری بسیار قابل قبول گردیدهاند .به طور خاص در چند
سال اخیر ،استفاده از رایانه بسیار افزایش یافته است [ ،]9بنابراین کاربرد روشهای تصمیمگیری چند معیاره برای استفاده
کنندگان با توجه به پیچیدگیهای ریاضی در اجرا بسیار آسان گردیده است .تصمیمگیری رویهای برای پیدا کردن بهترین
گزینه از میان مجموعهای از گزینههای موجود است .زمانی که در مسائل تصمیمگیری ،چندین معیار در نظر گرفته شود
تصمیم گیری چند معیاره نامیده میشود [.]10
از طرفی استان کرمان به بهشت معادن کشور شهرت یافته است .حجم باالی معادن مختلف و خلوص این معادن کرمان را در
زمینه ذخیرهگاههای معدنی در کشور سرآمد کرده که بهرهبرداری و اکتشاف این معادن میتواند گام مهمی در راستای توسعه
صادرات غیرنفتی در کشور محسوب شود .در این استان  3هزار معدن بالتکلیف و تعطیل وجود دارد که پیش از این به بخش
خصوصی واگذار شدهاند اما پس از گذشت سالها هنوز فعال نشدهاند .از دید کارشناسان استان عدم فعال شدن این معادن به
انتخاب نادرست پیمان کاران در این بخش عنوان شده است ،از طرفی با توجه به مصوبات صورت گرفته در استان و وزارتخانه
صنعت ،معدن و تجارت مقرر گردیده است تا این معادن غیرفعال مجددا به بخش خصوصی واگذار گردد [.]11
بنابراین ضرورت استفاده از یک نرم افزار برای انتخاب پیمان کاران در بخش معادن این استان الزامی است .لذا ،در این پژوهش
تالش شده است تا در راستای بهینه سازی به طراحی نرمافزاری برای برونسپاری محدوده های معدنی استان کرمان با استفاده
از ای اچ پی پرداخته شود.

روش تحقیق
این تحقیق براساس هدف کاربردى بوده و براى انجام آن از روش ای اچ پی که از روشهاى تصمیمگیرى چندمعیاره است بهره
گرفته شده است .جامعه آمارى این پژوهش کلیه کارشناسان دولتی شاغل در بخش واگذاری معادن استان کرمان میباشد که
تعداد آنها برابر  25نفر بود و با توجه به محدودیت جامعه آماری کلیه اعضای جامعه به عنوان اعضای نمونه انتخاب گردیدند.
برای اجرا پرسشنامه تحقیق بین آنها توزیع گردید این پرسشنامه مشتمل  43سؤال میباشد که براساس مقیاس زوجی6
4

- Zala

5

- Perera

6
- Pair-wise comparisons
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طراحی شده است ،مدیران میزان اهمیت هر معیار را نسبت به سایر معیارها مشخص میسازند سپس اطالعات از طریق نرم
افزار اکسپرت چویس711مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
يافته ها
الف) رتبه بندی معیارهای اصلي با استفاده از روش ای اچ پي
در این قسمت معیارهای اصلی با استفاده از روش ای اچ پی وزن دهی شده است .به این منظور ابتدا یک ماتریس  8در 8
تشکیل گردید ،که سطر و ستون آن شامل عوامل شناسایی شده در این پژوهش است .این ماتریسها در اختیار کارشناسان قرار
گرفت تا مقایسههای زوجی نسبت به این معیارها انجام شود .در قسمت بعد وزن هر معیار محاسبه شد ،این محاسبات در
جدول( )1آورده شده است.
جدول  .1مقادیر وزن محاسبه شده در روش ای اچ پی

معیارهای رتبه بندی

وزن

وزن نرمال شده

رتبه

مالی

0.228878

1

1

مدیریتی

0.168762

0.737348

2

منابع

0.130918

0.572001

3

کیفیت

0.100629

0.439662

5

تعهد

0.073129

0.31951

7

اطمینان

0.092429

0.403834

6

توانایی

0.123737

0.540624

4

عوامل محیطی

0.060738

0.265373

8

با توجه به اینکه مقدار به دست آمده معیار سازگاری( )0.05کمتر از  0/1است ،لذا میتوان چنین بیان نمود که ماتریس
مقایسه از سازگاری مناسب برخوردار است(اصغرپور ،1385 ،ص  .)32بنابراین با توجه به جدول(« )1معیار مالی» دارای
بیشترین اهمیت است.

ب) رتبه بندی معیارهای مالي با استفاده از روش ای اچ پي
در این قسمت معیارهای مالی با استفاده از روش ای اچ پی وزن دهی شده است .به این منظور ابتدا یک ماتریس  3در 3
تشکیل گردید ،که سطر و ستون آن شامل عوامل شناسایی شده در این پژوهش است .این ماتریسها در اختیار کارشناسان قرار
گرفت تا مقایسههای زوجی نسبت به این معیارها انجام شود .در قسمت بعد وزن هر معیار محاسبه شد ،این محاسبات در
جدول( )2آورده شده است.
جدول  .2مقادیر وزن محاسبه شده در روش ای اچ پی

معیارهای رتبه بندی

وزن

وزن نرمال شده

رتبه

ثبات مالی

0.30584

0.555556

2
7
- Expert Choice11
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قدرت مالی

0.222826

0.404762

3

قیمت پیشنهادی

0.550512

1

1

با توجه به اینکه مقدار به دست آمده معیار سازگاری( )0.03کمتر از  0/1است ،لذا میتوان چنین بیان نمود که ماتریس
مقایسه از سازگاری مناسب برخوردار است .بنابراین با توجه به جدول(« )2قیمت پیشنهادی» دارای بیشترین اهمیت است.
پ) رتبه بندی معیارهای مديريتي با استفاده از روش ای اچ پي
در این قسمت معیارهای مدیریتی با استفاده از روش ای اچ پی وزن دهی شده است .به این منظور ابتدا یک ماتریس 3
در  3تشکیل گردید ،که سطر و ستون آن شامل عوامل شناسایی شده در این پژوهش است .این ماتریسها در اختیار
کارشناسان قرار گرفت تا مقایسههای زوجی نسبت به این معیار ها انجام شود .در قسمت بعد وزن هر معیار محاسبه شد ،این
محاسبات در جدول( )3آورده شده است.
جدول  .3مقادیر وزن محاسبه شده در روش ای اچ پی

معیارهای رتبه بندی

وزن

وزن نرمال شده

رتبه

اندازهگیریهای دقیق

0.545145

1

1

مهارتهای مدیریتی

0.3022

0.554348

2

توانایی برقراری ارتباط

0.201467

0.369565

3

با توجه به اینکه مقدار به دست آمده معیار سازگاری( )0.02کمتر از  0/1است ،لذا میتوان چنین بیان نمود که ماتریس
مقایسه از سازگاری مناسب برخوردار است .بنابراین با توجه به جدول(« )3اندازهگیریهای دقیق» دارای بیشترین اهمیت است.

ت) رتبه بندی معیارهای منابع با استفاده از روش ای اچ پي
در این قسمت معیارهای منابع با استفاده از روش ای اچ پی وزن دهی شده است .به این منظور ابتدا یک ماتریس  2در 2
تشکیل گردید ،که سطر و ستون آن شامل عوامل شناسایی شده در این پژوهش است .این ماتریسها در اختیار کارشناسان قرار
گرفت تا مقایسههای زوجی نسبت به این معیارها انجام شود .در قسمت بعد وزن هر معیار محاسبه شد ،این محاسبات در
جدول( )4آورده شده است.
جدول  .4مقادیر وزن محاسبه شده در روش ای اچ پی

معیارهای رتبه بندی

وزن

وزن نرمال شده

رتبه

توانایی تکنولوژی

0.389556

0.708333

2

توانایی انسانی

0.549962

1

1

با توجه به اینکه مقدار به دست آمده معیار سازگاری( )0.04کمتر از  0/1است ،لذا میتوان چنین بیان نمود که ماتریس
مقایسه از سازگاری مناسب برخوردار است .بنابراین با توجه به جدول(« )4توانایی انسانی» دارای بیشترین اهمیت است.
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ث) رتبه بندی معیارهای کیفیت با استفاده از روش ای اچ پي
در این قسمت معیارهای کیفیت با استفاده از روش ای اچ پی وزن دهی شده است .به این منظور ابتدا یک ماتریس  2در
 2تشکیل گردید ،که سطر و ستون آن شامل عوامل شناسایی شده در این پژوهش است .این ماتریسها در اختیار کارشناسان
قرار گرفت تا مقایسههای زوجی نسبت به این معیارها انجام شود .در قسمت بعد وزن هر معیار محاسبه شد ،این محاسبات در
جدول( )5آورده شده است.
جدول  .5مقادیر وزن محاسبه شده در روش ای اچ پی

معیارهای رتبه بندی

وزن

وزن نرمال شده

رتبه

کیفیت محصول

0.546563

1

1

سطوح باالی خدمت

0.327938

0.6

2

با توجه به اینکه مقدار به دست آمده معیار سازگاری( )0.08کمتر از  0/1است ،لذا میتوان چنین بیان نمود که ماتریس
مقایسه از سازگاری مناسب برخوردار است .بنابراین با توجه به جدول(« )5کیفیت محصول» دارای بیشترین اهمیت است.
ج) رتبه بندی معیارهای تعهد با استفاده از روش ای اچ پي
در این قسمت معیارهای تعهد با استفاده از روش ای اچ پی وزن دهی شده است .به این منظور ابتدا یک ماتریس  3در 3
تشکیل گردید ،که سطر و ستون آن شامل عوامل شناسایی شده در این پژوهش است .این ماتریسها در اختیار کارشناسان قرار
گرفت تا مقایسههای زوجی نسبت به این معیارها انجام شود .در قسمت بعد وزن هر معیار محاسبه شد ،این محاسبات در
جدول( )6آورده شده است.
جدول  .6مقادیر وزن محاسبه شده در روش ای اچ پی

معیارهای رتبه بندی

وزن

وزن نرمال شده

رتبه

پاسخگویی به موقع به نیاز مشتریان

0.177769

0.333333

3

تحویل به موقع محصول یا خدمت

0.478609

0.897436

2

خدمات پس از فروش

0.533307

1

1

با توجه به اینکه مقدار به دست آمده معیار سازگاری( )0.06کمتر از  0/1است ،لذا میتوان چنین بیان نمود که ماتریس
مقایسه از سازگاری مناسب برخوردار است .بنابراین با توجه به جدول(« )6خدمات پس از فروش» دارای بیشترین اهمیت است.
چ) رتبه بندی معیارهای اطمینان با استفاده از روش ای اچ پي
در این قسمت معیارهای اطمینان با استفاده از روش ای اچ پی وزن دهی شده است .به این منظور ابتدا یک ماتریس  2در
 2تشکیل گردید ،که سطر و ستون آن شامل عوامل شناسایی شده در این پژوهش است .این ماتریسها در اختیار کارشناسان
قرار گرفت تا مقایسههای زوجی نسبت به این معیارها انجام شود .در قسمت بعد وزن هر معیار محاسبه شد ،این محاسبات در
جدول( )7آورده شده است.

45

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال چهارم  ،شماره  ،40آبان1401

جدول  .7مقادیر وزن محاسبه شده در روش ای اچ پی

معیارهای رتبه بندی
میزان اعتبار-اعتماد

وزن

وزن نرمال شده

0.357032

0.717391

رتبه
2

1

1

اجرای مقررات ایمنی توسط پیمان کار 0.497681

با توجه به اینکه مقدار به دست آمده معیار سازگاری( )0.05کمتر از  0/1است ،لذا میتوان چنین بیان نمود که ماتریس
مقایسه از سازگاری مناسب برخوردار است .بنابراین با توجه به جدول(« )7اجرای مقررات ایمنی توسط پیمان کار» دارای
بیشترین اهمیت است.
ح) رتبه بندی معیارهای توانايي با استفاده از روش ای اچ پي
در این قسمت معیارهای توانایی با استفاده از روش ای اچ پی وزن دهی شده است .به این منظور ابتدا یک ماتریس  3در
 3تشکیل گردید ،که سطر و ستون آن شامل عوامل شناسایی شده در این پژوهش است .این ماتریسها در اختیار کارشناسان
قرار گرفت تا مقایسههای زوجی نسبت به این معیارها انجام شود .در قسمت بعد وزن هر معیار محاسبه شد ،این محاسبات در
جدول( )8آورده شده است.

جدول  .8مقادیر وزن محاسبه شده در روش ای اچ پی

معیارهای رتبه بندی

وزن

میزان تجربه

0.492982

وزن نرمال شده
1

1

استفاده از فناوری های جدید 0.918032787 0.452573

2

0.442622951 0.218205

3

نوآوری

رتبه

با توجه به اینکه مقدار به دست آمده معیار سازگاری( )0.03کمتر از  0/1است ،لذا میتوان چنین بیان نمود که ماتریس
مقایسه از سازگاری مناسب برخوردار است .بنابراین با توجه به جدول(« )8میزان تجربه» دارای بیشترین اهمیت است.
خ) رتبه بندی معیارهای عوامل محیطي با استفاده از روش ای اچ پي
در این قسمت معیارهای عوامل محیطی با استفاده از روش ای اچ پی وزن دهی شده است .به این منظور ابتدا یک
ماتریس  2در  2تشکیل گردید ،که سطر و ستون آن شامل عوامل شناسایی شده در این پژوهش است .این ماتریسها در
اختیار کارشناسان قرار گرفت تا مقایسههای زوجی نسبت به این معیارها انجام شود .در قسمت بعد وزن هر معیار محاسبه شد،
این محاسبات در جدول( )9آورده شده است.
جدول  .9مقادیر وزن محاسبه شده در روش ای اچ پی

معیارهای رتبه بندی

وزن

وزن نرمال شده

رتبه

بومی بودن

0.312819

0.575758

2

حمایت دولتی

0.543318

1

1
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با توجه به اینکه مقدار به دست آمده معیار سازگاری( )0.06کمتر از  0/1است ،لذا میتوان چنین بیان نمود که ماتریس
مقایسه از سازگاری مناسب برخوردار است .بنابراین با توجه به جدول(« )9حمایت دولتی» دارای بیشترین اهمیت است.
د) معرفي نرمافزار طراحي شده برای انتخاب پیمان کاران بخش معدن استان کرمان
صفحه اصلی نرمافزار طراحی شده برای انتخاب پیمانکاران بخش معدن استان کرمان با استفاده از ای اچ پی و در محیط
اکسپرت چویس در نمودار( )1آورده شده است.

نمودار  .1صفحه اصلی نرمافزار برای رتبهبندی شرکتهای معدنی

برای رتبه بندی شرکتها کاربر ابتدا با انتخاب زیر معیار فرعی و رفتن به منوی  Assesmentدر جعبه ابزار باالی صفحه گزینه
 Questionnaireرا انتخاب می نماید و سپس در جدول مربوطه میزان اهمیت هر شرکت را نسبت به دیگر شرکتها تعیین
مینماید .بعنوان مثال در نمودار ( )2در ردیف اول انتخاب  4در سمت چپ به معنای اهمیت چهار برابری شرکت  1نسبت به
شرکت  2در ثبات مالی میباشد ،در ردیف دوم انتخاب  1به معنای اهمیت برابر شرکت  1نسبت به شرکت  2در ثبات مالی
میباشد و در ردیف سوم انتخاب  2در سمت راست به معنای اهمیت دو برابری شرکت  2نسبت به شرکت  1در ثبات مالی
میباشد.

نمودار  .2صفحه ورود اطالعات در نرمافزار برای رتبهبندی شرکتهای معدنی
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برای مشاهده خروجیهای مرتبط بعد از تکمیل پرسشنامهها توسط کاربران از منوی  Synthesizeدر جعبه ابزار باالی صفحه
کاربر گزینه  With Respect to Goalرا انتخاب می نماید ،در نمودار( )3صفحه خروجی رتبهبندی سه شرکت توسط کاربر
 1آورده شده است ،با توجه به پاسخهای داده شده توسط کاربر  1شرکت  1با وزن  0.559در رتبه اول و بعد از آن شرکت  2و
 3بترتیب دارای رتبههای  2و  3میباشند؛ همینطور با توجه به سازگاری( )0.04که کمتر از  0.1میباشد ماتریس مقایسه
توسط کاربر  1از سازگاری مناسب برخوردار است .از مزایای این نرمافزار نامحدود بودن تعداد کاربرها و شرکتها برای رتبه
بندی و از معایب آن عدم پوشش زبان فارسی توسط آن میباشد.

نمودار  .3خروجی نرمافزار برای رتبهبندی شرکتهای معدنی

بحث و نتیجهگیری
براساس یافتههای ادبیات تحقیق معیارهای مهم برای موفقیت شرکتهای پیمانکااری عباارت از وضاعیت ماالی ،مادیریتی،
منابع ،کیفیت محصوالت ،تعهد ،میزان اطمینان و توانایی است .در این پژوهش سعی شده است ،باا اساتفاده از ای اچ پای و بار
اساس معیارهای فوقالذکر؛ مدلی برای انتخاب پیمانکاران واجدالشرایط بخش معدن استان تعیاین شاود .نتاایج نشاان داد در
بخش معیارهای اصلی؛ معیار مالی ،مدیریتی ،منابع ،توانایی ،کیفیت ،اطمینان ،تعهد و عوامل محیطی بترتیب در رتبه های  1تا
 8قرار گرفتند ،در بخش مالی زیر معیارهای ثبات مالی ،قیمت پیشنهادی و قدرت مالی بترتیب در رتبه های  1تا  ،3در بخاش
مدیریتی زیر معیارهای اندازهگیریهای دقیق ،مهارتهای مدیریتی و توانایی برقراری ارتبااط بترتیاب در رتباه هاای  1تاا  ،3در
بخش منابع زیر معیارهای توانایی انسانی و توانایی تکنولوژی بترتیب در رتبه هاای  1تاا  ،2در بخاش کیفیات زیار معیارهاای
کیفیت محصول و سطوح باالی خدمت بترتیب در رتبه های  1تا  ،2در بخاش تعهاد زیار معیارهاای خادمات پاس از فاروش،
تحویل به موقع محصول یا خدمت و پاسخگویی به موقع به نیاز مشتریان بترتیب در رتبه های  1تا  ،3در بخاش اطمیناان زیار
معیارهای اجرای مقررات ایمنی توسط پیمانکار و میزان اعتبار-اعتماد بترتیاب در رتباه هاای  1تاا  ،2در بخاش تواناایی زیار
معیارهای میزان تجربه ،استفاده از فناوری های جدید و نوآوری بترتیب در رتبه های  1تاا  3و در بخاش عوامال محیطای زیار
معیارهای حمایت دولتی و بومی بودن بترتیب در رتبه های  1تا  2قرار گرفتند.
بررسی پژوهش های انجام شده در زمینه مشکالت معادن استان کرمان تعدادی پژوهش یافت شد که به بررسی مشکالت
مرتبط با پیمانکاران پرداختهاند .بعنوان مثال [ ]12ناتوانی مالی ،تجهیزات ناکافی ،منابع انسانی ،مشکالت مدیریتی را بعنوان
مشکالت اصلی پیمانکاران این بخش مشخص نموده است ]13[ ،مهم ترین چالش پیشروی معادن جنوب استان کرمان را
انتخاب نامناسب پیمانکاران عنوان نمود و عمده نقاط ضعف پیمانکاران جنوب استان را ناتوانی مالی ،ضعف مدیریتی و
تکنولوژی معرفی نمود ]14[ .نیز ناتوانی در زمینه های تامین مالی ،تامین نیروی انسانی ماهر ،جذب تکنولوژی و ارتباطات موثر
را بعنوان عوامل خام فروشی مواد معدنی در استان کرمان میداند.
در عصر دانش ،سازمانها و شرکتها برای تسریع امور و کاهش هزینهها اقدام به برونسپاری فرایندهای و وظائف حااکمیتی
خود مینمایند ،هدف اصلی از روند انتخاب پیمانکاران کاهش درگیری در پروژهها افزایش نظارت بر حسن انجام پروژهها مای-
باشد .در برونسپاری سازمانهایی موفق هستند کاه از اساتراتژیهاای جدیاد جهات انتخااب پیماانکااران اساتفاده نمایناد،
استداللها و قضاوتهای انسانی ،نقش بسیار زیادی در تعیین امتیاز پیمانکاران دارند .لذا هرچه یاک تصامیمگیری ،درگیاری
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بیشتری با نیروی انسانی و همچنین سیستمهای پیچیده داشته باشد ،ای اچ پی ،تسلط بیشتری بر توضیح این سیساتمها پیادا
میکند.
در این تحقیق ،نرمافزار و روش ریاضی جدیدی برای انتخاب پیمانکاران معدن ارائه گردید .در سه دهه گذشته ،استفاده
از مدلهای سلسله مراتبی و رویکرد ریاضی فرایند سلسله مراتبی در حوزههای مختلف تصمیمگیری از جمله حوزه انتخاب
پیمانکاران مورد استفاده قرار گرفته است .لیکن ،نرمافزار و رویکرد ریاضی این مقاله مزیتهای عمدهای نسبت به مدلهای
پیشین و رویکرد ریاضی وابسته به آن دارد .مدل مفهومی حاضر نیز دارای ساختار سلسله مراتبی است لیکن محدودیتهای
مبنی بر وجود حداکثر سه معیار در زیر هر گره در آن رعایت شده و به همین جهت ساختار عمودی آن از یک طرف ،از سطوح
بیشتری برخوردار گردیده و از طرف دیگر ،ترکیب جدیدی از معیارهای موجود در ادبیات ارائه شده است .و برای نخستین بار
در ادبیات مدل ای اچ پی برای انتخاب پیمانکاران معدنی به کار گرفته شده است .با توجه به نتایج بیان شده میتوان دریافت
که استانداری استان کرمان و سازمان صنعت ،معدن و تجارت این استان میتوانند جهت انتخاب پیمانکاران خود از نتایج این
تحقیق استفاده نمایند.
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