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 چکیده
سپپراری یکی از  رای عمرانی اسپپتب برونی پروژهرا برای صپپرک کارای منابو و امکانات در حوزهبرون سپپراری یکی از راردردرای سپپازمان

تواند یکی از عوامل کارش مخاطره نیز محسوب شودب    را است، رر چند می موجود در صنعت به سدب کارش رزینه  رای ترین گرایشجذاب

گر را از طریب دیتواند به فناوری، افراد و فرآیندرایی دسپپسرسپپی داشپپسه باشپپد که دسپپسرسپپی به آن    سپپراری مییک سپپازمان از طریب برون

د راری برای  توانسپپراری میکندب برونرای پیشپپرفسه را فرارم میامکان دسپپسرسپپی به فناوریسپپراری جویی اقسصپپادی نداردب اغلب برونصپپرفه

سازمان و مشسریان شودب ردک از انج          سسفاده از فناوری روز، دسسیابی به کارشناسان خدره و در نسیجه بهدود کیفیت ارائه خدمات مربوط به  م  اا

ا  رای عمرانی شهرداری منطقه سه تهران ب  ارزیابی صالحیت و انسخاب پیمانکاران در پروژه را و معیاررای پژورش حاضر شناسایی ابعاد، مؤلفه   

  22( استب جامعه و نمونه آماری پژورش حاضر   BWMبدترین ) -را با تکنیک بهسریندری به آنبندی و وزنتکنیک دلفی فازی و  اولویت

شهرداری منطقه    شد  شهرداری تهران       01تهران که حداقل دارای  3نفر از خدرگان ار سابقه کار اجرایی در انسخاب و ارزیابی پیمانکاران  سال 

یمانکاران  رای ارزیابی پسراری و انسخاب شاخص  رای بروندرندب ابسدا با مرور جامو مدانی نظری و پیشینه پژورش باشند؛ تشکیل می  را دارا می

رای پژورش شپپپناسپپپایی گردیدب آنگاه با اسپپپسفاده از   دلفی فازی مؤلفهرای نامهپرداخسه شپپپدب سپپپرس با اسپپپسفاده از دو دور توزیو پرسپپپش 

سش  سات زوجی و تکنیک  نامهپر شاخص  BWMرای مقای تواند دید  دری و اولویت بندی گردیدندب نسایج پژورش حاضر می را وزنابعاد و 

  رانی ارائه نمایدب  رای عمجامعی را به خدرگان شهرداری تهران در خصوص انسخاب بهسرین پیمانکار در پروژه
 

 ب (BWMبدترین ) –رای عمرانی، تکنیک دلفی فازی، تکنیک بهسرین ، پروژهسراریبرون کلمات کلیدی: 

 مقدمه - 1

 1یسراربرون دندال خود به رقابسی مزیت روی بر تمرکز و سود کسب و رقابسی توان افزایش جهت وسیعی طوربه راسازمان امروزه

 افزایش با باید و رسسند مواجه آن با راسازمان است که بزرگی چالش تمایز راردرد افزایش طریب از رقابسی مزیت به دسسیابی ب[0]رسسند

                                                           
1 Outsourcing 
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 بسیاری بیشسر مزایای به دسسیابی برای بنابراین بیابند دست آن به مدیریسی رایمهارت کسب و جدید یرایفناور از اسسفاده کارایی،

 ب[2]اندداده قرا مدنظر را خود خدمات و محصوالت کیفیت بهدود و نموده اقدام خود رایفعالیت سراریبرون به راسازمان از

 ازیموردن یرایسسگیشا و خاص رایمهارت به دسسیابی راه کنندهفرارم راسازمان مابین راردردی رایپیمان و رارمکاری مخسلف انواع

 امروزی وکارکسب بازاررای در .است راردردی رایپیمان انواع از یکی سراریبرون استب جهانی بازاررای در مؤثر رقابت برای

 ،کنندیم ینیآفرارزش مشسریان برای راآن کمک به که را کلیدی رایفعالیت تا این رسسند دندال به یاشدکه ساخسار یک در راسازمان

 ب[3]نمایند واگذار دارند، اساسی قابلیت رافعالیت آن در که دیگری مؤسسات به را رافعالیت بقیه و داشسهنگه خود برای

میزان تحقب  برحسبرا  یسراربرون ، درجه موفقیت (Lacity et al., 2009)و(2102و دیگران،  Venkatesh)یسراربروناندیشمندان 

نماییم و شناخت  یریگاندازهبسوانیم چیزی را مدیریت کنیم باید بسوانیم آن ر  کهنیاب از طرفی برای دانندیم یسراربرونارداک مرتدط با 

خدرگان و  تواندیماست  مؤثر یاپروژهو رر  عمرانی شهرداری تهران یراپروژهبحرانی موفقیت که در پیروزی و شکست عوامل 

 یاری نمایدب یسراربروندر  ترشیبکارشناسان را در نائل آمدن ررچه 

رای اقدام در ای است بعرضه شدبنظریهشگاه برکلی آمریکا دانشمند ایرانی و اسساد دان ،عسگرزادهلطفی توسط پروفسور  0691در سال 

یاضی درآورد و به شکل ر را که نادقیب و مدهم رسسند، ییراسسمیو س ،ررایمسغر است بسیاری از مفاریم،شرایط عدم اطمینانباین نظریه قاد

 ب[00]در شرایط عدم اطمینان فرارم آورد یریگمیتصمکنسرل و  اسسنساج، زمینه را برای اسسدالل،

در عمرانی  یراپروژه یسراربروندر  1ایده پژورش حاضر منجر شد، خأل شناخت عوامل بحرانی موفقیت یریگشکلکه به  ایمسأله

در آن  ارسازماندر موفقیت یا شکست  راآنعوامل بحرانی موفقیت، عواملی است که شناخت و توجه به  بودب شهرداری تهران یحوزه

 بدینمایمرا ایفا  یاکنندهنییتعبسیار نقش  راحوزه
داری رای عمرانی شهریی جهت ارزیابی صالحیت و انسخاب پیمانکاران در پروژهراشاخصدر باال گواه بر این علت است که باید  ذکرشدهدالیل 

فی عمرانی معر یراوژهپر حوزهو به مدیران و تصمیم سازان و تصمیم گیران در  شدهدادهتمیز  راشاخصاز بقیه  راشاخصو ارم این  شدهییشناسا

 بر امرن است که رمی شدهانجام راشاخصی این بندرتدهو  راشاخصارمیت این موضوع تاکنون تحقیقات اندکی در مورد شناسایی این  باوجودشودب 

 : کهنیااز  اندعدارتاساسی پژورش حاضر  سؤاالت بدیافزایمضرورت و ارمیت تحقیب حاضر 

 باید به کار گرفسه شوند؟ 3منطقه   رای عمرانی شهرداریو انسخاب پیمانکاران در پروژهجهت ارزیابی  ییراشاخصچه ابعاد و  -0

 ؟اندکدم(BWM)2بدترین  –بهسرین  بر مدنای فعالیت  بانک شهر با اسسفاده از تکنیک یابینهیرزکلیدی  یراشاخص نیترمهم -2

راری  سرای عمرانی و برونخدرگان شهرداری تهران در خصوص انسخاب بهسرین پیمانکار در پروژهتواند دید جامعی را به نسایج پژورش حاضر می

 ارائه نمایدب  

 مبانی نظری پژوهش -2

 های پیدایش آنی و زمینهسپاربرونمفهوم    -2-1
 

3دراکر پیسر
 جهان یراسازمان در ساخسار بنیادین تحولی حکم در درواقو امری چنین :دیگویم آثار آن و سراریبرون با ارتداط در 

 اسسخدام در را افراد زیادی تعداد که شوند بدل تشکیالتی به بزرگ یراسازمان که نیست الزامی دیگر که معناست بدان این بفرداست

 تنها زیرا ،کنندیم پیدا باالدست یوربهره و عالی درآمدرای به که شوندیم تددیل تشکیالتی به راسازمان قدیل این بباشند داشسه خود

 راآن سازمانی ارداک به قاًیدق که درندیم انجام را ییو کاررا [4]اندافسهی مأموریت راآن برای که کنند تمرکزمی ییراتیفعال بر

 نهادرای به راسازمان گونهاین خدماتی رایفعالیت مابقی .آشنایند آن جزئیات به و شناسندیم یخوببه را کاررایی باست مربوط

                                                           
1 Critical Success Factor (CSF) 
2 Best – worst Method (BWM) 
3 Peter Drucker 
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1دانا کارکنان نظریه ابداع با وی̎  بگرددیم واگذار بیرونی
 دانش و آگاری افزایش که کرد دیتأک موضوع این ( بر0619) سال در  

 روابط اینکه از روشنی مثال را سراریبرون درواقو وی .است شده کاری روابط و سازمانی تغییرات به منجر جامعه افراد و کارکنان

 ب[1]داندیم است تغییر حال در راسازمان مابین

 :است آمده ذیل در خالصه صورتبه دارد وجود سراریبرون از که مخسلفی تعاریف

 حب واگذاری و سازمان از رونیدر ب آن کنندهنیتأم به سازمان یک داخلی رایفعالیت برخی واگذاری :از است عدارت سراریبرون

 کارکنان،  تولید عوامل و راتیفعال واگذاری بر عالوه یسراردر برون درواقو بقرارداد اساس بر بیرونی کنندهنیتأم به یریگمیتصم

 در اغلب نیز رافعالیت مورد در یریگمیتصم حب و مسئولیت ی(،ریگمیتصم اخسیار)تجهیزات ریو سا فناوری تجهیزات، تسهیالت،

 ب[9]گرددیم واگذار موارد

 اسسفاده راآن خدمات از و شود خریداری دیگران از ،شدیم تولید سازمان داخل در قدالً که خدماتی و کاالرا یعنی سراریبرون

 دیگر شرکسی یا و شخص به را خود کار از قسمسی شرکسی دالیلی بر بنا آن، طی که شودیم گفسه روشی به سراریبرون .گردد

 ب[7]بسرارد

 پیمانکاران به شرکت یریگمیتصم اخسیارات نیز و داخلی مسناوب و تکراری رایفعالیت از برخی واگذاری از: است عدارت سراریبرون

 ب[8]نامهتفارم یا و قرارداد یک قالب در آن از خارج

 با سیسسماتیک و کارا بسسن قرارداد ثالث، ارکان لهیوسبه رافعالیت طراحی توانیم را سراریبرون

 ب[6]نمود تعریف تأمین زنجیره یک در عمودی یسازکرارچهی از پایینی درجه یا و رافعالیت خرید برای بیرونی یراسازمان 

 یراتیمسئول کردن فرارم مسئولیت گرفسن عهده بر جهت خارجی سازمان یک با قرارداد انعقاد صورتبه تواندیم سراریبرون

 ب[01]شود تعریف وکارکسب

 رم و بود شیراییدارا رم مالک که بود یکرارچه بزرگ شرکت یک یراتیفعال بر حاکم نگرش و مدل دوم جهانی جنگ از پس

 یراهینظر در 2 گالدرایت و 1 کینز مارکس چون مسفکرانی دوره آن در .داشت عهده بر رأساً خود را راتیفعال کنسرل و مدیریت

 قرار تأکید مورد را اندوه تولید و بزرگ صنایو اقسصادی عملکرد مثدت یراجنده عمل در 3 فورد رنری مثل مدیرانی و خود اقسصادی

 به مربوط رایفعالیت تمامی و کردندیم ترغیب ابعاد رمه در 5 یسازکرارچهی و 4 مخسلط یسازمجموعه به را مدیران و دادندیم

 :[02]داشت وجود رایاسسراتژ این ورای در رم اصلی انگیزه چهار .شدیم انجام شرکت درون محصول یک تولید

 فرارم شرکت برای را مقیاس اقسصاد مزایای از اسسفاده امکان بالقوه طوربه رایاسسراتژ اینب 0

 .کردندیم 

 .نمودیم فرارم را تربزرگ بازار قدرت یک از یمندبهره فرصت افقی یکرارچگیب 2

 .نمودیم فرارم شرکت یرا برا بیشسری خاطر اطمینان و امنیت بالقوه طوربه محصوالت تنوع و دامنه افزایش با مخسلط یسازمجموعهب 3

 ب[03]کردیم ریپذامکان توزیو یراکانال یا خام مواد منابو رمچون مواردی بر را شرکت بیشسر کنسرل عمودی یکرارچگیب 4

 یمندبهره و شرکت گسسرش محصوالت، به یبخشتنوع از بود عدارت مشسرك نگرش(، 0691) و(0611ی)رادره در جهت رمین به

 به و رسسند یریپذرقابت برای الزم چابکی فاقد که رسیدند موضوع این به راشرکت(، 0671)دره در اما مقیاس اقسصادی مزایای از

 شروع با یناکارآمد این(، 0681)دره در و باشندیم ناکارآمد بازار در جهانی و بزرگ یراشرکت که است شده اذعان موضوع این

 اجماعی بنابراین .راستآن گسسرش و پیوند راشرکت یناکارآمد علت که یافت توسعه اعسقاد این و شد رمراه جهانی اقسصاد رکود

                                                           
1 Knowledge Worker 
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 است بهسر خالقیت و یریپذانعطاک افزایش برای راشرکت و کند پیدا معکوس سویی و سمت باید شرکسی اسسراتژی که شد حاصل

 ب[04]کنند مسمرکز فعالیت محدودی تعداد بر را خود تالش و توان

 که نمود بنیان را تئوری ویلیامسون .یافت توسعه 2 ویلیامسون توسط راییدارا شفافیت عنوان تحت مفهومی (، میالدی0671سال) در

 مدادله کاالی یرایژگیو اساس بر تدادل ینهیرز فوق دیدگاه اساس بر .بود  تدادل یرانهیرز در ییجوصرفه بر راشرکت نیاز بر مدسنی

 تمایل باشد بیشسر صنعت یک در تدادل رزینه ررچه شودیم تعیین کنندهنیتأم شرکت در مادر شرکت یگذارهیسرما نیز و شده

 داخل یساالروانید ینهیرز افزایش نیز دیگر سوی از و شوندیم تربزرگ راسازمان و شده کمسر پیمانکاری روابط برای راشرکت

 دیگر یراشرکت با رمکاری به را راآن و کرده جلوگیری راشرکت حد از شیب شدن بزرگ در یریپذانعطاک کارش و شرکت

 ب[01]کندیم ترغیب

 از برخی واگذاری به اقدام یگریتصد کارش و دولسی بخش یسازکوچک باردک غربی یرادولت ( برخی0681دره) در 

 تأثیر سراریبرون رویکرد بر دو صورت به ساخسار اصالح این نمودندب بیرونی پیمانکاران و خصوصی بخش به خود رایفعالیت

 :گذاشت

 یرابخش به نسدت بیشسر یاثربخش و کارآمدی با را خدماتی توانندیم پیمانکاران که کردیم تقویت را باور این فوق اقدام ب نسایج0

 .کنند ارائه داخلی یراسازمان داخلی

 سدب و گردید خدمات گونهنیا بازار رونب و توسعه موجب خدماتی یراحوزه از بسیاری در دولسی بخش خدمات سراریب برون2

 ب[09]شد خدماتی بزرگ یراشرکت رشد و ایجاد

 ایده به محوری تجارت ایده تجاری یرایاسسراتژ در که صورتنیبد شد پدیدار مدیریت سدک در تغییری ( میالدی0681ی)دره در

 و گرایش ( میالدی0681دره) اوایل از و کردند یمشخط این از اسسفاده به ترغیب را راشرکت مدیران مشاوران، و شد تددیل غالب

 ب[1]است بوده عمومی یکرارچگی میزان کارش راسسای در بازار یراحوزه برخی در ژهیوبه شرکت عمومی تمایل

 تقلید رم غربی خودروسازان سوی از و گرفت قرار ژاپن خودروسازان یمورداسسفاده کنندگاننیتأم شدکه از (، اسسفاده0661دره) در

 بر را خود تمرکز و کردند شانیعموم یکرارچگی سطوح کارش به اقدام که بودند صنایعی ازجمله داروسازی صنایو ازآنپس .شد

 راتیفعال سایر به نسدت باالتری ینیآفرارزش که نمودند معطوک تولید فرآیند مراحل برخی یتوسعه نیز و توسعه و تحقیب رایفعالیت

 ب[8]برداشسند گام مسیر این در که بودند صنایعی ازجمله الکسرونیکی صنایو ازآنپس و داشت
 

 ی سپاربرونچارچوب کلی    -2-2
 

 فاقد و داشسه مالی مشکالت که ییراسازمان و تولید میزان و رقابت در ضعیف عملکرد با ییراسازمان در سراریبرون ،درگذشسه

 اسسفاده سازمانی ساخسار تجدید برای ابزار این از نیز موفب یراسازمان امروزه بگرفتیم قرار مورداسسفاده بودند پیشرفسه فناوری

 و است ضروری مشسری نیازرای نمودن برآورده برای کلیدی یراتیقابل ایجاد که اندکرده درك راسازمان این مدیران و کنندیم

 انجام نسدی توانایی چون مواردی پردازش نیازمند خاص فرآیند یک برای سراریبرون راردرد یریکارگبه.نمایند تالش راه این در باید

 تعدادی مذکور موارد از رریک پردازش ب[04]است فرآیند سراریبرون اثر در یطلدفرصت پسانسیل و فرآیند بودن رقابسی میزان فرآیند،

 فناوری و فرآیند دارای کنندهنیتأم یک از اسسفاده مندعی تک شامل یابی مندو رویکرد بکندیم فرارم سازمان برای یابی مندو راردرد

 ب[01]باشدیم بهسر خدمات ارائه در راآن بین رقابت ایجاد و کنندهنیتأم چند از اسسفاده مندعی چند و خاص

 مدیران موفقیت برای تبمهم اس توافب کلی سطح به دسسیابی ،شودیم تنظیم سازمان سطح در که پیچیده سراریبرون یقراردادرا در

 در جویی صرفهبه منجر قراردادرا کلی اصول رعایت.بود خوارد مفید سراریبرون کلی چارچوب ترسیم قراردادرا، این در ارشد
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 رقابسی شایسسگی به دسسیابی و کنندهنیتأم ارزیابی و انسخاب قراردادی، و توافقات مذاکرات انجام رزینه مانند راتراکنش ینهیرز

 ب[09]دردیم نشان را سراریبرون فرآیند کلی (، چهارچوب0شکل) بشودیم

 
 یسراربرونروند کلی  -0 شکل

 

 پیشینه پژوهش  - 2-3
 

 BSC-AHPکلیدی عملکرد منابو انسانی شرکت توزیو برق اسسان قم با رویکرد  یراشاخص(، به تعیین 0387بردیار و سیزدی) 

نیروی  ینجازسینآموزش و پوشش  یازسنجین، پوشش رزینه نیروی انسانی، رضایت شغلی پرداخسندبنسایج حاکی از آن است که نرخ

موجود  یراشاخصسانی رسسندبرمچنین از بین در حوزه منابو ان شدهنییتع( KPIکلیدی عملکرد) یراشاخص نیترمهم ازجملهانسانی 

موجود در حوزه  یراشاخص نیترمهم ازجملهدرصد  8ب11، شاخص رضایت شغلی نیروی انسانی با درجه ارمیت BSC یمنظررادر 

ی پسروشیمی؛ راهپروژی با عنوان : الگوی ارزیابی و انسخاب پیمانکاران در امقالهدر ( ،0386و برقی) یمؤمن، زارع منابو انسانی استب

در  شدهییشناسا، معیاررای MCDMتکنیک بردا، پرداخسندب در این پژورش، با اسسفاده از رویکرد  –ی ریگمیتصمی راکیتکنرویکرد 

ه شناسایی گردیدب معیاررا در این زمین نیمؤثرتری ، انامهپرسشو با طرح  قرارگرفسهی موردبررسی پسروشیمی راپروژهی پیمانکاران بندرتده

 کنندهرکتشکلی یک مناقصه شامل پروژه و پیمانکار  از اطالعات) حاوی ی دیگری ، نظریات خدرگان نامهپرسشسرس ، با اسسفاده از 

ی مناقصه معرفی رندهب عنوانبهی تاپسیس و بردا ، ارزیابی انجام گرفت وبرترین پیمانکار راکیتکنی ریکارگبهی شد و با آورجمودر آن( 

ردیده ی  این روش و پیشنهادرایی برای تحقیقات آتی ارائه گریکارگبهی به رمراه رارکاررایی برای ریگمیتصم، فرآیند تیدرنهاگردیدب

)ص( با رویکرد کارت امسیازی مسوازن پرداخسندبمحققین با اءیاالندخاتم قرارگاه(، به ارزیابی عملکرد 0386ابن رسول و رمکاران)استب 

برای سازمان مذکور طراحی  یاشدهیبومند مدل دقرارگاه برقرار کرده بو یرایاسسراتژو  راشاخصو  راسنجهارتداطی که بین 

زیر  رتصوبهبودند که  کاربردهبهرا  ییراشاخصیادگیری  و رشد داخلی و  یندرایفرآ، مشسریان، ان در چهار منظر مالیکردندبایش

 ، نرخ رزینه سرپرسسیبدر منظرراپروژهرمچون:نرخ رزینه نیروی انسانی ، مدیریت رزینه  ییراشاخصبدر منظر مالی از شودیمتشریح 

ی داخلی ادرنیفرآظر آموزش، رضایت مشسریانب در من یاثربخش ، عمرانی و مهندسی،تقای توان اقسصادیچون:ار ییراشاخصمشسریان از 

مانند:نرخ  ییراشاخص، تعالی سازمانی، خطای جذب، توان جذبب  در منظر رشد و یادگیری از کارکنانیی جاجابهی، راشاخصاز 
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برای ایجاد  باست شدهاسسفاده، و کیفیت جذب وزش کارکنان، نرخ عدم حضورصرک شده برای آم تعداد ساعاتنیروی انسانی،  یتوسعه

 اررایعممنابو انسانی ابسدا باید ساخسار سلسله مراتدی را با تعیین  کلیدی عملکرد یراشاخص، جهت تعیین AHP-BSCچارچوب یکرارچه 

، کسب سود، بازگشت نظر مالی، مشخص کردب کاپالن و نورتون اظهار داشسند، ردک اصلی در مBSC یمنظررابرای  ییراشاخصو 

و در  یورهرهبداخلی  کیفیت، افزایش تولید و  یندرایمنظر فرآوفاداری مشسری؛  سرمایه و درآمد؛ منظر مشسری کسب رضایت، ابقاء و

ی با عنوان: امقاله(، در 0361و نوروزی) نهاوندیب آخر وجه رشد و یادگیری افزایش مهارت، دانش و توانایی نیروی انسانی مطرح رسسند

ط مسسقل و وابسسه) مطالعه موردی: پیمانکاران راردری شرکت ی چند معیاره فازی دارای روابراروشارزیابی پیمانکاران با کمک 

رکیب ی با زیر معیاررای وابسسه در ایران بوده و نیز برای اولین بار از تبندرتدهاولین نمونه از این تحقیب قطاررای مسافری رجاء( ، پرداخسندب

توصیفی برای بیان ارتداط بین زیر معیاررا و از انسگرال ی ساخساری سازمدلگروری برای وزن دری اولیه معیاررا، از  AHPدو تکنیک 

ی درونی( رایسگوابساستب نسایج حاصل از اجرای این مدل ، ) با در نظر داشسن  شدهاسسفادهفازی برای بیان عملکرد ترکیدی زیر معیاررا 

ی روابط ریظرگندر  ریتأثتحت  راشرکتو بدترین  نیوبرتری میانی بوده راردهمعمول ، بیانگر بروز تغییرات در  AHPدر مقایسه با روش 

رر شرکت را  تغییرات معیاررای وابسسه بر یکدیگر و بر عملکرد کلی ریتأثبرمچنین نسایج این تحقیب ، اندنکردهبین معیاررا تفاوت زیادی 

ی اگونههبدر خصوص نحوه بهدود عملکرد در رر زیر معیار،  راشرکتب مقایسه نسایج حاصل، اطالعات بسیار ارزشمندی به سازدیمروشن 

ارائه یک مدل در پژورشی با عنوان:  ،(0361)مهرگان و دیگران، ب دردیمرا در عملکرد نهایی داشسه باشد، به دست  ریتأث نیترشیبکه 

ردک از این ، پرداخسندبیاشدکهبا اسسفاده از تکنیک فرآیند تحلیل  وکارکسبی فرآیندرای سراربرونی چند شاخصه جهت ریگمیتصم

س از ب جهت ارائه این مدل، پباشدیمی فرآیندرای شرکت آذین تنه سراربرونی چند شاخصه جهت ریگمیتصمپژورش ارائه یک مدل 

با  ی اسسخراج گردید وسراربرونفرآیند  در کنندهنیتأمبر انسخاب  رگذاریتأثشاخص  06انجام تحقیقات مقدماتی و مسسندات علمی، 

 به دلیل ارمیت  کنندهنیتأمشاخص سازگاری، رزینه، کیفیت و شهرت و اعسدار  4، راشاخصاعمال نظرات خدرگان صنعت از میان این 

در پژورشی با  ،(0361و شایسسه،  )عالم تدریزی شرکت آذین تنه قرار گرفتب سراربرونمدنای مطالعه و انسخاب اسسراتژی  راآنباالی 

، فازی TOPSISی فرآیندرای کاری مالیات اسسانی در سازمان امور مالیاتی با رویکرد سراربرونی بندتیاولوارزیابی و  عنوان: 

مان امور ی فرآیندرای کاری در سازسراربرونی و معیاررایی برای ارزیابی سراربرونی ریگمیتصمدر این پژورش مدلی برای پرداخسندب

ی  در شش سراربرون دردیمارائه شدبنسایج پژورش نشان  TOPSISی ریگمیتصممالیاتی با اسسفاده از روش دلفی فازی و مدل 

در پژورشی با ، (0360می و دیگران، )کریب باشدیم، محیط داخلی، منابو انسانی، محیط بیرونی و رمسویی راردردی انیمؤدوجه)مالی، 

در این پژورش ضمن بررسی روند تصمیمات ، پرداخسندبی تولید در یک سازمان دولسیسراربرونالگویی برای تصمیمات  عنوان:

ی بر ریگمیصمتی و یا ساخت، با رویکرد تحلیل سلسله مراتدی ارائه گردیدبسراربرونی در خصوص ریگمیتصمی، مدلی برای سراربرون

اساس سه مرحله صورت گرفت، در مرحله اول بر اساس معیاررای ارمیت راردردی، حفظ دانش فنی و امنیت اطالعات، تصمیم تولید در 

ب در مرحله دوم تصمیم در خصوص تولید در شدکه داخلی و شدکه بیرونی مدسنی بر معیاررای کیفیت، گرددیمرسسه و یا شدکه اتخاذ 

که  ب نسایج این پژورشردیگیمی نهایی بر اساس ظرفیت صورت ریگمیتصمب در مرحله سوم، ردیگیمورت قیمت و تحویل دری ص

، (0360ن، )کرامسی و دیگراب کندیمبود حاکی از تأیید آن را حکایت  قرارگرفسه مورداسسفادهی یک سازمان دولسی سامانهی یک دررو

یدگاه فناوری اطالعات: د یراپروژه یسراربرونفاکسوررای ریسک  یبندتیاولودر پژورشی با عنوان: ارائه چارچوبی برای ارزیابی و 

ناوری ف یراپروژه یسراربرون  یراسکیراطالعاتی، پرداخسندبردک از انجام پژورش مذکور شناسایی  یراسسمیسخدرگان طراحی 

 یراقالهممرور  منظور بااطالعاتی استببدین  یراسسمیسبا اسسفاده از دیدگاه خدرگان طراحی  راآن یبندتیاولواطالعات و سرس 

فازی  یادکهش لیوتحلهیتجزساخسار فرآیند  راآنی بندتیاولوریسک شناسایی شدببرای  دیبرگ خرکلیدی، لیست جامعی از دوازده 

ج نشان سیزده خدره در این زمینه گردآوری شدبنسای دگاهید، نامهپرسشو فاکسوررای ریسک در آن قرار گرفتبسرس با اسسفاده از تهیه 
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ر موفقیت و اولویت د نیترمهمدر عملیات فناوری اطالعات، دارای  کنندهنیتأم، و زیر فاکسور فقدان مهارت کنندهنیتأم، فاکسور دردیم

روجی و م نخعی، بشوندیماطالعاتی محسوب  یراسسمیسفناوری اطالعات از دیدگاه خدرگان طراحی  یراپروژه یسراربرونشکست 

 یراپروژهفازی برای انسخاب پیمانکار  TOPSISو  AHP یراروشبا عنوان:ارائه مدلی مدسنی بر  یامقاله، در (0360محمدی پور)

، پرداخسندبدر این پژورش یک روش سیسسماتیک برای ارزیابی و انسخاب پیمانکار ی ثدت تخلف سرعت(رانیدوربی راپروژه) ونقلحمل

 بود: شدهلیتشکبا توجه به یک سری معیار الزم  ارائه گردیدب مدل پیشنهادی در این پژورش از سه قسمت 

 کمیسه فنی؛ گروهتعیین معیاررای الزم برای انسخاب پیمانکار توسط -0

 ؛ AHPاررا با اسسفاده از روش تعیین وزن ررکدام از معی-2

فازیبمعیاررایی که در این پژورش برای انسخاب  TOPSISی پیمانکاران و انسخاب بهسرین پیمانکار با اسسفاده از روش بندرتده-3

 از: اندعدارتبود  کاررفسهبهی ثدت تخلف سرعت رانیدوربپیمانکاران پروژه 

گر داخل ، مشخصات فنی پردازشرانیدوربشخصات فنی سنسور، مشخصات فنی مشخصات عملکردی سیسسم، مشخصات فنی بدنه، م

ی برداربهرهخش ، بافزارنرم، بخش مدیریت افزارنرمسیسسم، مشخصات فنی شدکه ارتداطی، سایر اجزاء داخل سیسسم، مشخصات کلی 

، در پژورشی با عنوان: انسخاب پیمانکار (0360، بخش آمار و اطالعاتب محقر، کاشی و سالمی)افزارنرم، بخش نگهداری افزارنرم

این مقاله با تلفیب  ،  پرداخسندبدرصه و روش الکسره یک در شرکت مرناساخسمانی با اسسفاده از تلفیب تئوری مطلوبیت چند شاخ یراپروژه

بررسی  راسسا ضمن در این بگرددیمساخسمانی ارائه  یراپروژهتئوری مطلوبیت چند شاخصه و الکسره  مدلی جهت انسخاب پیمانکار 

 یرااخصش، معیاررا و بسرس با اسسفاده از نظرات خدرگانشدند یبنددسسهمربوط شناسایی و  یراشاخصو  اررایمع، ی موضوعنهیشیپ

ابو ، توه ریسکنسدت ب رندهیگمیتصمیدگاه نیز تدوین گردیدب در گام بعد با فرض خنثی بودن د راآنمسناظر  یراوزناصلی تعیین و 

 یرانهیگزک از در رر ی راشاخصمسناظر با سطوح و مقادیر  یراتیمطلوبمطلوبیت تک شاخصه محاسده شدند و ماتریس تصمیم بر مدنای 

، جهت ی این تحقیبراهافسیشدندببر اساس  یبندرتدهتصمیم  یرانهیگز، ی از روش الکسره یکریگبهرهس با تصمیم تشکیل گردیدب سر

فیب تئوری صورت گیردب با تل راشاخصجامو از معیاررا و  یامجموعهسازمان انسخاب پیمانکار باید بر اساس  بلندمدتو دسسیابی به مناف

جهت  نانیاطمقابلاز نقاط قوت رر دور روش مدلی کاربردی با بروندادی  یریگبهره، ضمن لوبیت چند شاخصه و روش الکسره یکمط

(،  در پژورشی با عنوان: ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد 0362فیضی و رمکاران) ب گرددیمساخسمانی ایجاد  یراپروژهانسخاب پیمانکار 

ی عمرانی شهرداری تهران(، پرداخسندبدر این پژورش با اسسفاده از راپروژهی عمرانی )مطالعه موردی: راشرکتو انسخاب  رایشهردار

ی عمرانی پرداخسندب محققین راشرکتی بندرتدهفازی به  TOPSISا اسسفاده از تکنیک و ب راشاخصفازی به وزن دری  AHPتکنیک 

ارزیابی  یراشاخصدر شش بعد مالی، ذینفعان، فرآیندرای داخلی، رشد و یادگیری، رضایت کارکنان و محیط و جامعه، به شناسایی 

 یراهپروژ یسراربرونمخاطرات  یبندتیاولو، در پژورشی با عنوان: بررسی و (0364)خوانساری زاده و شیر محمدی، عملکرد پرداخسندب 

زیرساخت فناوری اطالعات و ارتداطات(، پرداخسندبدر پژورش مذکور  یراپروژه(، )مطالعه موردی: ICTفناوری اطالعات و ارتداطات)

 یراارچوبچبپس از بررسی اندپرداخسهزیرساخت فناوری اطالعات  یراپروژه یسراربرونمخاطرات  یبندتیاولومحققین به شناسایی و 

 یبنددقهطفناوری اطالعات و با اخذ نظر خدرگان موضوعی مدسنی بر روش دلفی، چارچوب  یسراربرونمخاطرات  یدبنمیتقسمخسلف 

ست آمدب زمانی، به د یدورهگوناگونی چون مخاطرات مرتدط با کارفرما، پیمانکار و  یراجندهمنشأ بروز مخاطرات از  بر اساسمخاطرات 

ضعف  از مخاطراتی است که به دلیل ترمهم، کنندیمبروز  ییو محسوامخاطراتی که به دلیل ضعف ساخساری  دردیمنسایج حاصل نشان 

 یراپروژهی رسرابرونی پویای مسائل سازمدل، در پژورشی با عنوان: (0363)رضائیان و دیگران،   بندیآیمدانش فنی و محسوایی به وجود 

ی راروژهپیی تا احسمال شکست راحلراهردک از انجام این پژورش یافسن  ی اطالعاتی: شرکت خدمات انفورماتیک، پرداخسندبراسسمیس

شرکت فعال در زمینه بانکداری  نیتربزرگ عنوانبهی را کارش دریمبدر رمین راسسا، شرکت خدمات انفورماتیک سازماندرون
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ی سیسسم، ی دینامیکی در قالب روش تحلیل پویایسازمدلدر این پژورش با اسسفاده از استب شدهانسخابایران برای مطالعه الکسرونیکی در 

ورد و نسیم، م افزارنرمی رفساری در محیط سازهیشدی اطالعاتی مدل شده و با اسسفاده از راسسمیسی راپروژهی سراربرونمسأله 

ی اطالعاتی نشان راسسمیسی شده سراربرونی راپروژهاستبرارکاررا و نسایج این پژورش جهت بهدود وضعیت  قرارگرفسه لیوتحلهیتجز

، کمک رادسسورالعملو  رانامهنییآی گوناگون مدیریسی از طریب تصویب و اجرای رانظامکه آموزش مسسمر، طراحی و اسسقرار  دردیم

 ه زبان و فهم مشسرك از پروژه میان کارفرما و پیمانکار و دقت در انسخاب پیمانکار استببه بهدود وضعیت مالی پیمانکاران، رسیدن ب

ی خدمات فناوری اطالعات)مطالعه سراربرونی راطرح، در پژورشی با عنوان: ارزیابی رضایت مشسریان در (0363)رودساز و جوادی، 

وری ی خدمات فناسراربرونموردی: شهرداری مشهد(، پرداخسندبدر این پژورش با توجه به ارمیت سطح رضایت مشسریان در فرآیند 

ی عوامل بندرتدهوزن دری و  منظوربهاستب در این سیسسم  شدهارائه ITت، سیسسمی برای ارزیابی رضایت مشسریان در خدمات اطالعا

که خدمات فناوری  دردیمب نسایج تحقیب نشان اندبردهبهره  AHPی خدمات از تکنیک سراربرونبر رضایت مشسریان در فرآیند  مؤثر

رائه خدمات ی یعنی کیفیت ارائه خدمات پشسیدانی و اموردبررسی شده نسدت به دو حوزه سراربرونی راسسمیساطالعات کیفیت عملکرد 

 از ارمیت بیشسری برخوردار استب کنندگاننیتأمی مشاوره

(Lacity et al., 2009)، موضوع پروژه رای برون سراری فناوری اطالعات بینشی برای اجرا،  در پژورش با عنوان: مروری بر ادبیات

( پرداخسه نسایج این پژورش نشان 2116تا  0661سال پژورش رای برون سراری فناوری اطالعات پرداخسه) 21پرداخسندبمحققین به بررسی 

ن سراری پروژه رای فناوری اطالعات و دانش می درد که حمایت مدیریت ارشد سازمان یکی از مهم ترین عوامل بحرانی موفقیت در برو

و  Tajari) و به روز بودن مدیران ارشد نقش تعیین کننده ای در برون سراری فناوری اطالعات در سازمان رای مخسلف ایفا می نمایدب

فناوری اطالعات مطالعه موردی:  یراپروژه یسراربرونریسک  یبندتیاولو، در پژورشی با عنوان: شناسایی و (2104دیگران، 

به  AHP ریسک پرداخسه و با اسسفاده از تکنیک یبندتیاولوشناسایی یازده عنصر  فنی و مهندسی( پرداخسندبمحققین به یرادانشکده

بین ده نفر از خدرگان دانشکده توزیو شدب نسایج حاصل از این  یرانامهپرسش پرداخسندب فاکسوررااین عوامل و  یبندرتدهوزن دری و 

 یسراررونبارمیت را در بین عوامل داشسه و موفقیت یا شکست سیسسم  نیترشیب یسراربرونگروه  یرامهارتکه  دردیمپژورش نشان 

در  (،2104)لینگ مین و رویکوینگ بندینمایمرا ایفا  یاکنندهنییتععوامل نقش  نیو اداردب  یسراربرونبسسه به طراحی دقیب خدرگان 

عوامل بحرانی  ، پرداخسندبمحققین به بررسیلیوتحلهیتجزی بر مدنای عوامل سراربرونریسک  لیوتحلهیتجزپژورشی با عنوان: بیان مدل 

بعد:  عواملی نظیر ازجملهی فناوری اطالعات در چین پرداخسندب راشرکتی فناوری اطالعات راپروژهی سراربرونموفقیت در ریسک 

اوری ی فنراپروژهی سراربرونر عوامل بحرانی موفقیت د عنوانبهسازمانی، نیروی انسانی، فناوری اطالعات، فررنگ، بعد مالی را 

در پژورشی با عنوان: یافسن الگوریسمی پویا برای ارزیابی ریسک برون سراری فعالیت  (،2104کونگ و چن)اطالعات معرفی نمودندب   

سائل نیروی مله: مرا، پرداخسندب محققین ابعاد مخسلفی را در ارزیابی ریسک پروژه رای برون سراری فرآیندرا مورد بررسی قرار دادن از ج

در پژورشی با عنوان:بررسی میزان  ،(2102و دیگران،  Venkatesh)انسانی، رزینه را، تأمین کنندگان، بعد سازمانی، فناوری اطالعاتیب 

پروژه رای فناوری  اطالعات پرداخسندبمحققین از مسغیررای مانند: عملکرد قدلی در برون سراری، تاثیر  برون سراری پذیرش مشسری در

ون سراری بر مشسری، میزان برخورد اجسماعی، میزان تسهیالت شرکت، ارزش قیمت و عادات با بررسی سن، جنسیت و تجربه آن بر

قرار دادندبنشان حاصل از این پژورش نشان داد که توجه به این عوامل می تواند نقش تعیین کنده ای را در میزان  مدنظرشرکت را را 

  روژه رای فناوری اطالعات ایفا نمایدبپذیرش مشسری در برون سراری پ
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 مفهومی پژوهش روش و مدل -3

است لذا از  ،رای عمرانیرای کلیدی ارزیابی پیمانکاران در برون سراری پروژهشاخص با توجه به این که ردک تحقیب حاضر شناسایی 

ابی و تکنیک رای رای ارزیتحقیب حاضر اسسفاده از مدل شودب با توجه به این ردکتحقیب پیمایشی برای بخش اول این تحقیب اسسفاده می

باشد تهران و اساتید آن حوزه می 3تصمیم گیری در پیش بینی و رتده بندی عوامل موثر است و نظر سنجی از خدرگان شهرداری منطقه 

نفر از خدرگان ارشد  22حاضر جامعه و نمونه آماری پژورش ی استب ماریت، کاربردی و دارای رویکردی کمّ نظراین پژورش از 

د؛ باشنسال سابقه کار اجرایی در انسخاب و ارزیابی پیمانکاران شهرداری تهران را دارا می 01تهران که حداقل دارای  3شهرداری منطقه 

مرتدط  دیاسات و خدرگان ازنظراالت ؤیید کمیت و کیفیت سأ)ت در پژورش حاضر برای تعیین روایی از، روایی محسواییدرندب تشکیل می

به طور ش مراحل پژور باست شدهاسسفاده بررسی نرخ ناسازگاری نامهپرسشاستب برای  تعیین پایایی  شدهاسسفادهبا حوزه پژورش( 

 بنشان داده شده است 2شکل خالصه در 

 

 
 مدل اجرایی پژورش -2شکل 

 تکنیک دلفی فازی -3-1

 شودبگیردب در این تکنیک برای سنجش دیدگاه از عدارات کالمی اسسفاده میدرندگان صورت میدلفی بر اساس دیدگاه پاسخ تکنیک

 .ارائه دادند 0681روش دلفی سنسی با تئوری فازی را در سال  سازییکرارچهموری و رمکاران برای بهدود روش دلفی سنسی، مفهوم

 بینییشرای پفازی را ب سازییکرارچهمعرفی کردند و الگوریسم  تریشبرد تئوری فازی را درروش دلفی بکار (،2102و رمکاران ) یشیکاواا

 برای تشریح الگوریسم اجرای تکنیک دلفی فازی باید بین دو کاربرد تکنیکب را توسعه دادندضریب نفوذ آتی کامریوتررا در سازمان

 بدلفی تفاوت قائل شد

  ؛«ارغربال شاخص»کاربرد تکنیک دلفی برای 

  ببینیپیش»کاربرد تکنیک دلفی برای» 

ابی ی کلیدی ارزیراشاخصی عملکردی و شناسایی راشاخصی سازغربالجهت در این مطالعه الگوریسم اجرای تکنیک دلفی فازی 

 سراری پیمانکاران، بهره خواریم بردببرون

 سازی عدارات کالمیشناسایی طیف مناسب برای فازی 

  ؛فازی مقادیر فازی شدهتجمیو 

 ؛فازی زدایی مقادیر 

 بانسخاب شدت آسسانه و غربال معیاررا 

 دردبیمای را نشان ینهگز(، اعداد فازی مثلثی با طیف لیکرت پنج 0جدول )
 درجه  1اعداد فازی مثلثی معادل طیف لیکرت  -0جدول 

 تیارمکمخیلی  تیارمکم مسوسط مهم خیلی مهم

 (0و0و57/0) (0و57/0و7/0) (57/0و7/0و57/0) (7/0و57/0و1) (57/0و1و1)
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درندگان ی پاسخعدارات کالم یساز یدر الگوریسم اجرای تکنیک دلفی فازی برای غربالگری نخست باید طیف فازی مناسدی برای فاز

ه ازی مسداول برای این منظور اسسفادرای فرای توسعه طیف فازی اسسفاده کرد یا از طیفتوان از روشتوسعه دادب برای این منظور می

 [ب00]کرد

 (BWMبدترین ) –تکنیک بهترین  -3-2

ند معیاره گیری چرای تصمیم(، پیشنهاد شدب این تکنیک یکی از کاراترین تکنیک2101( توسط رضایی)BWMبدترین ) –روش بهسرین 

اراتر رای مشابه کرای زوجی کمسر نسدت به سایر تکنیکبا نیاز به تعداد مقایسه BWMرای زوجی استب تکنیک مدسنی بر پایه مقایسه

 [ب07درد]است و نسایج باقابلیت اطمینان باالتری را به دست می

صورتای از معیاررا بهای از معیاررای تصمیم: در این گام مجموعهتعیین مجموعه 0گام 
1 2 n{C ,C ,...,C باید در  شود کهتعیین می {

ر: ترین/ حداقل مطلوبیت( معیاارمیتترین( و بدترین )کمترین / مطلوبتعیین بهسرین )مهم  2گام گیری موردتوجه قرار گیرندبتصمیم

تعیین  3گام ودبشای انجام نمینمایدب در این گام ریچ مقایسهترین معیار میارمیتترین و کمگیرنده اقدام به تعیین مهمدر این گام تصمیم

:  بردار ارجحیت بهسرین معیار نسدت به دیگر 6تا  0ترین معیار نسدت به سایر معیاررا را با اسسفاده از اعداد میزان ارجحیت بهسرین/ مهم

صورتمعیاررا به
B B1 B2 BnA (a ,a ,...,a ) شودب در این بردار نمایش داده میBja نشان(درنده میزان ارجحیت بهسرین معیارBنسدت ) 

معیار  ترینارمیتتعیین میزان ارجحیت سایر معیاررا نسدت به بدترین/ کم 4گام برقرار استب  BBa=1ام استب روشن است که  jبه معیار 

Tصورت: بردار ارجحیت سایر معیاررا نسدت به بدترین معیار به6تا  0با اسسفاده از اعداد 

W 1w 2w nwA (a ,a ,...,a )  نمایش داده

WW a( استب مدررن است که Wترین معیار )ارمیتام نسدت به بدترین/ کم jدرنده میزان ارجحیت معیار نشان jwaین بردار شودب در امی

*تعیین اوزان بهینه معیاررا   1گام برقرار استب =1 * *

1 2 n(W ,W ,...,W منظور تعیین اوزان بهینه رریک از معیاررا باید به ازای رریک به: (

را برقرار باشد؛ بنابراین باید در  jبرای تمام  jwa   =WW  /jWو Bja   =jW /  BWرایتساوی  ،WW /jWو jW /  BW رایزوج از

W رایحلی بود که قدر مطلب حداکثر اخسالکپی راه / W aB j Bj
  و

w w
 W / W a

j j
  را حداقل کندب با توجه به غیر منفی بودن

وزن رریک از معیاررا و زیرمعیاررا  n w 0
j 1 j

  و محدودیسی که برای مجموع اوزان برقرار است n
w 1

j 1 j
 سازی ، مدل بهینه

 ب(0)رابطه شودصورت زیر، فرموله میبه

(0) 

 
 

 وزن معیار jWترین معیار، ارمیتوزن کم درندهنشان WWترین معیار، مهمبیانگر وزن  BW(، 0در رابطه)

 j  ،امBja  ترین معیار نسدت به معیار میزان ترجیح مهمj  ،امjwa  میزان ترجیح معیارj دردب ترین معیار را نشان میارمیتام نسدت به کم
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*این مدل اوزان بهینه رریک از معیاررا(، فرموله کردب با حل 2صورت رابطه)توان به( را می0رابطه) * *

1 2 n(W ,W ,...,W به  *و مقدار(

 آیدب دست می

 

(2) 

 
 ب[07]( تددیل و حل کرد 2شده در رابطه)توان به مدل ارائه( را می0شده در رابطه)مدل ارائه

 BWM( مخسص تکنیک IRمحاسده نرخ ناسازگاری)  -

شده برای مقادیر مخسلف ( گزارشCIآمده در مرحله قدل و شاخص سازگاری)دستبه *ناسازگاری از مقدارمحاسده نرخ  منظوربه

BWa ( ( اسسفاده می3)رابطه )(شاخص2شودب جدول شماره ،) رای سازگاری مخسص تکنیکBWM  را نشان 

 ب[07]درد می
 

 BWM [09]رای سازگاری مخسص شاخص -2جدول 

0 8 7 9 1 4 3 2 0 BWa 

23/1 47/4 73/3 11/3 31/2 93/0 11/0 44/1 11/1 CI 

 

(3) 
*

IR
CI




 
العه س از مطپ، رای عمرانی شهرداری منطقه سه تهرانانسخاب پیمانکاران در پروژهبه منظور داشسن ابزاررای مناسب برای ارزیابی عملکرد 

ی مقاالت و تحقیقات محققین گذشسه پیرامون ابعاد و شاخص رای موثر بر ارزیابی عملکرد شرکت را اسسخراج شدندب نسایج حاصل از 

 (،  3تکنیک دلفی فازی ابعاد و شاخص رای موثر بر ارزیابی شرکت رای عمرانی مطابب جدول )

 باشندبمی
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 هاهای عمرانی شهرداریسپاری پروژهرونهای ارزیابی بابعاد و شاخص - 3جدول

 

 شاخص ها ابعاد شاخص ها ابعاد

 مالی

 مدیریت قراردادها

 ذینفعان

 تحویل پروژه ها در زمان مقرر

 مدیریت هزینه های پروژه ارتقاء توان مهندسی و اقتصادی و عمرانی

 رضایت ذینفعان نرخ هزینه نیروی انسانی

 نرخ هزینه ماشین آالت

 فرآیندهای داخلی

 ایجاد ساختار سازمان پروژه محور

 رشد و یادگیری

 اندازه گیری عملکرد پروژه ها تعداد ساعات صرف شده برای آموزش

 آموزش و ارتقاء توان فنی کارکنان
افزایش میزان آگاهی نیروی انسانی از 

 اهداف خود

 اطالعاتگسترش سیستم فناوری  درصد کاهش غیبت ها و تاخیرات

 میزان جابجایی کارکنان درصد نیروی انسانی آموزش دیده

 رضایت کارکنان

 رضایت کارکنان از سازمان

 محیط و جامعه

توسعه بهداشت، ایمنی و محیط 

 (HSEزیست)

 نرخ جذب حمایت ها رضایت کارکنان از مدیر اداره خود

 تهدیدهامیزان بررسی فرصت ها و  نرخ پاداش ها و مزایای جانبی

  میزان استفاده از سیستم نظرسنجی کارکنان
 

 هایافته -4
 

ی شماره نامهگیری مدل مفهومی، پرسشرای عمرانی و شکلسراری پروژرای ارزیابی پیمانکاران در برونپس از شناسایی ابعاد و شاخص

اده ی و ارزیابی پیمانکاران  نقش داشسند توزیو شدب سرس با اسسفریگمیتصمنفر از خدرگان شهرداری منطقه سه تهران که در  22 نیب دو

 پرداخسه شده استب  رای تحقیببندی ابعاد و شاخص، به رتدهنظر خدرگانی میانگین ارمیت و محاسده BWMاز تکنیک 
 

 BWMهای عمرانی با سپاری پروژهبرون وزن دهی به ابعاد   -4-1

 رای پژورش دری رریک از ابعاد و شاخصبندی و وزن(، به رتدهBWM) ینبدتر –با اسسفاده از تکنیک بهسرین  

نسخاب سراری و ای ارزیابی برونراشاخصلینگو برای رریک از ابعاد و  افزارنرمیت با حل مدل خطی با اسسفاده از درنهاپردازیمب  می

افزار لینگو برای ابعاد در نرم شدهساخسهنمونه مدل ریاضی  عنوانبهآید  ( به دست می4رای عمرانی، جدول شماره)پیمانکاران در پروژه

 باشدبزیر می صورتبهسراری ارزیابی برون
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 BWMهای عمرانی با تکنیک سپاری پروژههای ارزیابی پیمانکاران در بروناوزان نهایی ابعاد و شاخص -4جدول

 وزن محلی شاخص وزن بعد بعد
وزن  جهانی 

 شاخص

 653/0 مالی

 132/1 160/1 مدیریت قراردادها

 004/1 321/1 ارتقاء توان مهندسی و اقتصادی و عمرانی

 160/1 219/1 نرخ هزینه نیروی انسانی

 103/1 139/1 نرخ هزینه ماشین آالت

 411/0 رشد و یادگیری

 117/1 113/1 تعداد ساعات صرف شده برای آموزش

 11/1 346/1 آموزش و ارتقاء توان فنی کارکنان

 104/1 166/1 درصد کاهش غیبت ها و تاخیرات

 101/1 0/1 درصد نیروی انسانی آموزش دیده

 292/0 ذینفعان

 136/1 039/1 تحویل پروژه ها در زمان مقرر

 147/1 094/1 مدیریت هزینه های پروژه

 161/1 326/1 رضایت ذینفعان

 194/1 رضایت کارکنان

 10/1 099/1 سازمانرضایت کارکنان از 

 102/1 069/1 رضایت کارکنان از مدیر اداره خود

 122/1 341/1 نرخ پاداش ها و مزایای جانبی

 113/1 148/1 میزان استفاده از سیستم نظرسنجی کارکنان

فرآیندهای 

 داخلی
014/0 

 119/1 042/1 ایجاد ساختار سازمان پروژه محور

 111/1 026/1 هااندازه گیری عملکرد پروژه 

افزایش میزان آگاهی نیروی انسانی از اهداف 

 خود

203/1 
118/1 

 110/1 132/1 گسترش سیستم فناوری اطالعات

 104/1 343/1 میزان جابجایی کارکنان

 406/0 محیط و جامعه

 040/1 101/1 (HSEتوسعه بهداشت، ایمنی و محیط زیست)

 10/1 0/1 نرخ جذب حمایت ها

 120/1 210/1 میزان بررسی فرصت ها و تهدیدها

  564/0*مقدار

شاخص 

 سازگاری
32/4 

 00/0 نرخ سازگاری
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سراری و بُعد ذینفعان رتده دوم ین بعد  ارزیابی برونترمهم(، بعد  مالی BWMبدترین) –(، بر اساس تکنیک بهسرین 4مطابب نسایج جدول)

ا رای سوم تا ششم را کسب نمودندب رمچنین بویادگیری، محیط و جامعه، رضایت کارکنان و فرآیندرای داخلی به ترتیب رتدهو رشد 

توان اعسماد یمیجه به نسایج این تحلیل درنس(، کمسر است 0/1(، چون مقدار آن از عدد )17/1شده )محاسدهتوجه به مقدار نرخ سازگاری 

باشد یمکه حاصل محاسدات در لینگو   (491/1(،  عدد )*) یزرای زوجی دارای پایایی استب رمچنین مقدار مقایسه نامهپرسشنمود و 

رین تارمیتین بعد مالی نسدت به کمترمهم(، شاخص سازگاری و با توجه به مقدار مقایسه زوجی 3و شاخص سازگاری بر مدنای جدول)

، را طدب نظر خدرگان کسب نموده بود مقدار شاخص سازگاری در جدول مقادیر شاخص 6داخلی که مقدار  بعد یعنی فرآیندرای

بر شاخص ( *) یزباشدب رمچنین الزم به ذکر است که مقدار نرخ سازگاری از تقسیم عدد یم(، 23/1عدد  ) 6سازگاری برای مقدار 

  استب شدهمحاسدهسازگاری 
 

 گیریی و نتیجهبندجمع - 5
 

 حجم که شود می مطرح رایی وضعیت خصوص در پذیری انعطاک بهدود :محیطی تغییرات مقابل در سازمان پذیری انعطاک افزایش

 رنگامیب نیسسند آن کارامد و موقو به انجام به قادر شرکت کارکنان و یابد می افزایش ناپذیر بینی پیش رای زمان در را فعالیت برخی

 انسقال و شرکت فعلی کارکنان با مرتدط ثابت رای رزینه حذک است ممکن دارد، نوسان سال مخسلف رای زمان در فعالیسی حجم که

 موجب تصمیم این .باشد مناسب کنند، می دریافت الزحمه حب شده انجام کار قدال در که سازمان از خارج اشخاص بر مزبور فعالیت

 .شود تددیل مسغیر رای رزینه به ثابت رای رزینه که شود می

 کیفیت بهدود سراری، مهمسربرون مزیت اما باشد، می رزینه کارش برای ای وسیله عنوان به سراری برون به را سازمان رایج دیدگاه

 کارش به منجر سازمان اصلی غیر رای فعالیت کلیه سراری برون .باشد می سازمان کارکنان بیشسر بخشی اثر و محصوالت و را فعالیت

 رای فعالیت را سازمان .یابد می افزایش مدیریت رقابسی مزیت بر تمرکز طریب این واز شده سازمان ارشد مدیریت کاری رای فعالیت

 زمان و پیچیده اداری مقررات و بروکراسی وحذک مدیریت رای فعالیت حجم کارش رزینه، کارش ردک به را خود انسانی منابو

 می(کارکنان) سازمان سرمایه مهمسرین بر سازمان کنسرل دادن دست از سانیان منابو سراری برون مشکل اما کنند، می سراری برون بر

 در سراری برون چه اگر .کند انسخاب را یکی انسانی منابو سراری برون مشکالت و مزایا میان بررسی بایدبا سازمان بنابراین .باشد

 و مارر کار نیروی گسسرش و فنی رای پیشرفت خالقیت، بروز مدت بلند در اما شود می کارمندان بیکاری به منجر مدت تاهوک

 کنندگان تأمین به را را فعالیت از زیادی تعداد را سازمان چون .شد خوارد جدید محصوالت و وصنای ظهور به منجر دیده آموزش

 و راردردی رای فعالیت بر و بوده تخصص و شایسسگی دارای که سازمان کارکنان بدنه و مرزرا کنند، می واگذار سازمان از بیرون

 .شود می شدکه کننده رمارنگ یک به تددیل اصلی سازمان تدریج به .شوند می تر کوچک رسسند، مسمرکز اصلی

 در این بخش به مقایسه نسایج این پژورش با پژورش رای انجام شده می پردازیمب

(، اسسفاده از رویکرد کارت امسیازی مسوازن در شش بعد و 0362فیضی و رمکاران)از جمله نقاط اشسراك پژورش حاضر با پژورش 

و رمچنین محققین به این نسیجه رسیدند که اسسفاده از رویکرد ترکیدی اسسراتژی محور  اسسفاده ازمدل آن پژورش در تحقیب خود می باشد

BSC  و تکنیک تصمیم گیری فازیAHP از جمله  می تواند به نسایج ملموس تری دست یابیمب 

ارزیابی  دبرای وزن دری و رتده بندی شاخص را و ابعا BWM(، اسسفاده از تکنیک 0362تفاوت رای پژورش حاضر با فیضی و رمکاران)

به رتده بندی شرکت رای عمرانی  فازی  TOPSISولی فیضی و رمکاران، با اسسفاده از تکنیک رای عمرانی پیمانکاران برون سراری پروژه

و بردا به ارزیابی و انسخاب پیمانکاران پرداخسه شد اما پژورش   TOPSIS( با تکنیک 0386زارع، مومنی و برقی) شهرداری تهران پرداخسندب
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را و شاخص عاد ودلفی فازی به شناسایی ابدر شش بعد به شناسایی شاخص را پرداخسه و با اسسفاده از تکنیک  BSCحاضر با رویکرد 

به وزن دری و رتده بندی شاخص را وشرکت رای عمرانی پرداخسه شدباز جمله نقطه اشسراك پژورش حاضر و زارع،  BWMتکنیک 

خصوصاً بهره گیری از مفاریم فازی به دلیل  MADMمومنی و برقی، دسسیابی به این نسیجه است که اسسفاده از تصمیم گیری چند معیاره 

محمدی  نخعی، مروجی و ملی ذرنی و کیفی است می تواند کارشناسان را در دسسیابی به نسایج ملموس تر یاری رساندبارزیابی که ع

فازی به انسخاب پیمانکاران پروژه رای دوربین رای ثدت تخلف پرداخسند اما در پژورش حاضر  TOPSISو   AHP( با تکنیک 0360پور)

رکت را عمرانی شهرداری تهران پرداخسندباز جمله نقاط مثدت پژورش حاضر نسدت به به وزن دری و رتده بندی ش BWMبا تکنیک 

نخعی و رمکاران در اسسفاده از رویکرد  کارت ارزیابی مسوازن و تقسیم بدی شاخص رای ارزیابی در بعد رای مخسلف و تقسیم بندی آن 

ر غیر مدون و طدقه بندی نشده به معرفی یکسری شاخص را در زیرشاخص رای گوناگون می باشدولی در پژورش نامدرده شده به طو

 گیردب  ت میکه از نقاط ضعف آن پژورش نشأ ؛پرداخسه شده است

 :گرددیمرای آتی سایر محققن ارائه یی جهت پژورشراشنهادیپدر پایان نیز 

 با اسسفاده از تکنیک  رای عمرانی شهرداری تهرانشناسایی و اولویت بندی شرکت رای برون سراری پروژهANP بفازی 

 با اسسفاده از تکنیک  رای عمرانی شهرداری تهرانشناسایی و اولویت بندی شرکت رای برون سراری پروژهVIKOR فازیب 

 با اسسفاده از تکنیک  رای عمرانی شهرداری تهرانبرون سراری پروژه شناسایی و اولویت بندی شرکت رایELECTREب 

 ازبا اسسفاده  رای عمرانی شهرداری تهرانبرون سراری پروژه ندی شرکت رایشناسایی و اولویت ب 

FAHP- TOPSISب 
 

 منابع – 6
 

 ب 37–33(، 046(ب ارزیابی عملکرد در پروژه رای فناوری اطالعاتب تدبیرب )0383ابن الرسول، ا، و خانی، نب )  ب0

 (ب 49(ب مدل تصمیم گیری برون سراری خدماتب مطالعات مدیریتب )0383اشرک زاده، کب ) ب2

(ب طراحی یک مدل تصمیم گیری به منظور برون سراری فعالیت رای تعمیراتی)مورد مطالعه: یک سازمان نظامی 0361اکرمی، ه، و کریمی، بب ) ب3

 (ب 30)03ایرانی(ب فلنامه مدیریت زنجیره تأمینب 

( ICT(ب بررسی و اولویت بندی مخاطرات برون سراری پروژه رای فناوری اطالعات و ارتداطات )0364ا، و شیرمحمدی، نب )بزاده، سخوانساری  ب4

 ب 84–96(، 0)7)مطالعه موردی: پروژه رای ساخت فناوری اطالعات و ارتداطات(ب مدیریت فناوری اطالعاتب 

 (ب 21)7سراری؛ فواید، مشکالت و چالش راب فصلنامه تخصصی پارك را و مراکز رشدب  (ب راردرد برون0386خداوردی، ر، و بجنوردی، اب ) ب1

رای برون سراری در توسعه (ب تعیین ابعاد و مولفه 0367رضاب )و حسنوی،  ،حبمگوارشکی، ح؛ کریمیم؛ ترابی، براه، ح؛ چشمپوده، درقانی ب9

 ب18-27، (02) 41، بهدود مدیریترای سازمان صنایو روایی(ب محصوالت با فناوری باال )مورد مطالعه: پروژه

 فرایند در پیمانکاران انسخاب و صالحیت ارزیابی برای چارچوبی(ب 0367ب )م امینی، و ه؛ میرقادری، م؛ محمدلو،علی ح؛ کردشولی،رعنایی ب7

 ب81-16، (0) 0، مطالعات مدیریت دولسی ایران(ب شیراز شهرداری: مطالعه مورد) سدز فضای نگهداری و ایجاد رایپروژه سراریبرون

 در عیارهم چند گیریتصمیم ابزاررای از اسسفاده با شهری رای طرح سراریبرون فرایند خطرپذیری ارزیابی(ب 0363ب )ک مجیدیان، ع، و روغنیان، ب8

 ب019-81، (08) 01، پژورش رای مدیریت در ایرانب فازی محیط

 ازگ و نفت باالدسسی صنایو محورپروژه رایسازمان در پروژه مدیریت دفسر بررسی(ب 0369ب )م پور،حسینعلی و ه، اربابی، ج؛مب طالشی،صالحی ب6

 ب042-006، (00) 39، بهدود مدیریتب پروژه موفقیت با آن یرابطه و ایران
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(ب ارزیابی و اولویت بندی برون سراری فرآیندرای کاری مالیات اسسانی در سازمان امور مالیاتی با رویکرد 0361عالم تدریز، ا، و شایسسه، رب ) ب01

TOPSIS  (ب 01)18فازیب پژورشنامه مالیاتب 

رای رزینه یابی بر مدنای فعالیت صنعت بانکداری با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه شناسایی شاخص(ب 0367، سب )شاطرزاده ، ع، وفیضی  ب00

  ب2خرداد، شماره ب نشریه نخدگان علوم و مهندسی، فازی

ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد شهرداری را و انسخاب شرکت رای عمرانی )مطالعه موردی: (ب 0362فیضی، ع، مینوئی، م و راشمی، مبعب ) ب02

  المللی مدیریت اسسراتژیک، تهرانب(ب درمین کنفرانس بینپروژه رای عمرانی شهرداری تهران

(ب ارائه یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه جهت برون سراری فرآیندرای کسب و کار با اسسفاده 0361مب )ر، سالمی، ه، و خواجه، بمهرگان، م ب03

 ب 31–07(، 9از تکنیک فرآیند تحلیل شدکه ایب مجله مدیریت توسعه و تحولب )

14. Tajari, J., Valmohammadi C., Mohammadi, M. (2014(. Identification and Prioritization of Outsourcing Risks of 

Information Technology Projects (Case Study: Iran Technical and Vocational University. 

15. Venkatesh, V., Thong, J. YL., Xu, X. (2012 .( Consumer acceptance and use of information technology: 

extending the unified theory of acceptance and use of technology. MIS quarterly. 

16. Chou, D. C. & Chou, A. Y. (2009). Information systems outsourcing life cycle and risks analysis. Computer 

Standards & Interfaces.  

17. Lacity, M. C., Khan, S. A. & Willcocks, L. P. (2009). A review of the IT outsourcing literature: Insights for 

practice. The Journal Of Strategic Information Systems.  

18. Rezaei, J. (2015). Best –Worst multi –criteria decision- making method. Omega. 53, 49-57.  
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Abstract 

Outsourcing is one of the strategies of organizations to spend resources and facilities efficiently in 

the field of development projects. Outsourcing is one of the most cost saving attractive trends in the 

industry, However it could also be considered a factor of risk reduction. An organization can 

outsource technology, people and processes through outsourcing which they do not have access to 

economic saving through other. Often outsourcing provides access to advanced technologies. 

Outsourcing can be a way to utilize up-to-date technology, reach out to experts and thereby improve 

the quality of service provided to the organization and customers. The aim of the present study was 

to identify the dimensions, components and criteria for evaluating the competence and selection of 

contractors in municipal development projects of Tehran Municipality with fuzzy Delphi technique 

and prioritizing and weighting them with BWM technique. The population and statistical sample 

form of this study consisted of 22 senior experts of the Municipality of Tehran District3 with at least 

10 years of experience in the selection and evaluation of Tehran Municipality Contractors. First, a 

comprehensive was done review of the theoretical basics and background of outsourcing research 

and selection of contractors' evaluation indices. Then, were identified with using two rounds of fuzzy 

Delphi questionnaire distribution, research components. Then, Dimensions and indices were 

weighted and prioritized using paired comparisons questionnaires and BWM technique. The results 

of this study can provide a comprehensive view to Tehran Municipality experts on selecting the best 

contractor in construction projects. 
 
Keywords: Outsourcing, Construction Projects, Fuzzy Delphi technique, Best – Worst Method (BWM). 
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