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 به مارك دني رسي برامانكاراني پي ساده براي مدلنييتع
  نهيآپ به

  ii محمد باقر نوبخت ; i ي نوروزدينو
 

 چكيده
 پس از يمانكاريشركت پ.  مناسب استيشنهادي پمتي قكي در مناقصات مشروط به ارائه يروزيپ

. دي نماي اضافه مهيرد اول را به برآويمتي امور ، قي پروژه با لحاظ پاره اكي ي هانهي هزهيبرآورد اول
 نيشي پقاتي تحقي مقاله با بررسنيا. ردي پذي اثر مي مارك آپ از عوامل متعدداي افزوده شده متي قنيا

 را كه بر اندازه مارك آپ اثر گذار بودند را شناخته و با ي از نظر خبرگان عوامليري بهره گنيو هم چن
 عوامل نزد تي اهمزاني مقاتي واحد علوم و تحقياد اسالم شاغل در دانشگاه آزمانكاراني از پينظر خواه

 و سود خالص بدست نيشي در مناقصات پتي و موفقي گردش مالاريسپس با مع.  آورديآنان را بدست م
 متفاوت ي به گروه هاتي از لحاظ موفقني گذشته آنها را از لحاظ اندازه و هم چنيآمده در پروژه ها

 به دني رسي را براي موفق و سودمند مدلمانكاراني پي از آرايريبا بهره گ و در انتها دي نماي مميتقس
 .  دهدي ارائه منهيمارك آپ به

 واحد علوم و مانكاراني ؛ پمانكاراني ؛ اندازه پمانكاراني پي و سود آورتي ؛ موفقنهيمارك آپ به :كلمات كليدي
 .قاتيتحق

 30/2/89: قالهرش ميخ پذيتار      20/10/88: افت مقالهيخ دريتار
                                                           

i دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات دانشكده فني. 
ii تحقيقاتعضو مدرسين دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و . 
 

 

 

 مقدمه -1
 بـه   يابي بقـا و دسـت     ي برا يمانكاريتنها راه ممكن شركت پ    

 ي شـده و بـرا     روزيـ  است كه در  مناقصات پ      نياهدافشان ا 
 حــاالت ياگــر چــه در برخــ.نــدي نماجــاديخودشــان ســود ا

 اريـ  در مناقصه پـروژه را در اخت      يروزي بدون پ  مانكارانيپ
ــ  ــود م ــه و س ــا ا يگرفت ــد ام ــ برن ــ ني ــكي ول  روش معم

 ي گـذار  مـت ي حاالت ق  هي مانند بق  اقصه در من  شنهاديپ.ستين
 يكي استراتژمي تصممانكاراني باره است كه پ نياصالتا در ا  

 از مناقصات داشته باشند و پـس        يكيدر مورد شركت در     

 مقــدار مــارك آپ تــا چــه ســطح از نيــي بــا تعنكــهياز آن ا
ــ حماشنهادشــانيپ  هــر شــركت ســاخت ، يبــرا.  كننــدتي

 مخصوصـا در    مختلف، شنهاداتي به پ  يدگي رس  در تيموفق
 كننـده  نيـي  تعاريبازار سـاخت مملـو ازرقابـت امـروز بسـ          

 شـركت مـا     ايـ  كـه آ   دي گو ي اساسا م  مي تصم نيا]. 25[است
 كه پروژه به يي كارفرما موفق به اتمام كارها   تي رضا يبرا

 شـركت   ايـ  باشد و در وهله دوم آنكه  آ        ي گذارد م  يما وام 
.  آورد واهـد  بدسـت خ   يكار سود مناسب   ني انجام ا  يما برا 

 در  يروزي پ يري مسائل ما تنها معطوف به امكانپذ      نيبنابرا.
 ي تمام كردن كار مطابق با طراحـ       ييمناقصه نبوده و  توانا    
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.  دغدغه ماست  گريانجام شده همگام با سود مورد انتظار د       
 ي اســت كــه بــرايمي بــه درصــد مــارك آپ تصــمدنيرســ

 كيبدون . ردي گ يده صورت م   در پروژه بدست آم    شنهاديپ
 بـدون   ي انتخاب كـردن پـروژه بـه راسـت         يمارك آپ واقع  

 معناسـت   نيـ  مورد بـه ا    ني در  ا   يمارك آپ واقع  . معناست
 اسـت كـه     يشـنهاد ي پ مـت ي ق ني بـ  ي ا نـه ي تعـادل به   كيـ كه  
  باشد و تا     نيي برد در مناقصه پا    ي تا حد ممكن برا    يستيبا

 نيـ بـه ا  . باشـد     حداكثر نمودن سـود بـاال         يحد ممكن برا  
 از عوامل متعـدد و      مانكاراني پ ي ده شنهادي كه رفتار پ   ليدل

 نيي باشد ، مشكالت تع    ي م ري اثر پذ  يكينامي د رياوضاع متغ 
 شـنهاد يپ]. 6[ است ي ساختار ري غ ييمارك آپ با درجه باال    

 همزمـان   يابي به ارز  ازي است كه ن   ي ا دهيچي عمل پ  كي يده
 يتبط بـه  هـم بـرا         مـر   داي شـد  يرهـا ي متغ يادياز تعداد ز  

 عوامـل   ي به تمام  يدگيمعموال رس .  است مي به تصم  دنيرس
 ارائـه   ي شـده آنهـا بـرا      بيـ  ترك راتيمرتبط بـا كـار و تـاث       

 كـار   ي و مـارك آپ مخصوصـا در زمـان كوتـاه           شنهاديپ
 در فرصـت    ژهيـ  به و  ستي ارشد ن  تيري مد مي ت ي برا يآسان
  كيـ بـه عـالوه     .  هر مناقصه ساده دارنـد     ي كه  برا   يكوتاه
 يرهـا ي توانـد بـه تمـام متغ       ي مـ  ي به سـخت   رندهي گ ميتصم

 محـدود در  تيـ  در خـرد و ظرف    تيمربوطه، به علت محدود   
 ماتي تصـم  نيـ   ا  نيبنـابرا .  كند   يدگيپردازش اطالعات رس  

 اوقـات  ي گرفتـه شـده و بعضـ   ي اوقات  شخص  يدر پاره ا  
عمال انتخاب مـارك آپ     ]. 4[ ندارد ي موجه و معقول   هي پا چيه

 . باشدي ماتي حدسو ، تجربه ازي از  حس نها بر گرفته 
 مـارك آپ را  يريـ  گمي تصـم ي  متعدد مـدلها يپژوهش ها 

 نانـه ي واقـع ب   يبه هر حال  توسعه مدلها     . توسعه داده است  
 قـرارداد   يشنهادي پ تي موقع تي و عدم قطع   يدگيچي كه پ  يا

 خـاطر اسـت     نيساخت را صرف كند سخت است و به همـ         
ــه شــا ــي خديك ــاراني از پيل ــي ممانك ــه ايل ــ ب ــا ني ــدل ه  م
 كي اسـتراتژ  ماتي مربوط به تصم   ت مشكال يدگيچيپ.ندارند

 زيـ  مجـرب ن   مانكـاران ي پ يآن مقدار طاقت فرساست كه حت     
 ي بهتـر  كيـ  تكن يستي كنند صنعت ساخت با    ي حس م  يگاه

 مــدل كيــ. انــدازه مــارك آپ داشــته باشــدنيــي تعيرا بــرا
 و وردايـ  بدست بتي كه عمال مقبول  نانهي  و واقع ب    يساختار

 مانكاراني كند و پ   يدگي رس ي ده شنهاديبه اوضاع مختلف پ   
 كنـد سرشـار از      ياري درست   مي تصم كي به   دنيرا در رس  

 . ارزش خواهد بود

 ي گونه اسـت كـه بـا اسـتفاده از آرا           ني بد قي تحق ني ا هدف
 عوامل اثر گذار بر     تي اهم زاني مختلف درباره م   مانكارانيپ

 ي مـدل  سـازمانها     نيـ ا تـا    ديـ  را ارائـه نما    يمارك آپ مدل  
 ديـ  نما تي به مارك آپ درسـت هـدا       لي ن ي را برا  يمانكاريپ
  ي گروه متفاوت طبقه بندني از عوامل در چندري فراگيستيل

 و  ي عوامـل اصـل    قـات ي تحق ي سـر  كيـ با انجـام دادن     . شد
 انــدازه مــارك آپ نيــي تعمي كننــده مــوثر بــر تصــمنيــيتع

 سـازنده   نمانكـارا ي نـزد پ   تشـان يشناخته و مطـابق بـا اهم      
 واحـد علـوم     ي در دانشگاه آزاد اسالم    ي آموزش يسازه ها 
 .  شدي رده بندقاتيو تحق

 ي بـا انـدازه هـا      يمانكـار ي پ ي شـركت هـا    نكهي مالحظه ا  با
 انـدازه مـارك     نيـي  تع ي برا يري گ ميمختلف در زمان تصم   

 خودشـان را خواهنـد      هيـ  مختلف مورد ترج   يآپ روش ها  
 مختلـف   ي با اندازه هـا    مانكاراني پ اني م قي تحق نيداشت ، ا  

 اسـت تـا     دهيـ تـالش گرد  .  تفـاوت گذاشـته اسـت        يبه خوب 
 شـفاف شـده و      نهي مارك آپ به   كي تخاب ان دهيچي پ ريتصو

 ي مـدل اجـازه داده شـود تـا از متـدولوژ            يبه كاربران آتـ   
 كننـد   يرويـ  پ يي نهـا  مي به تصم  دني رس ياستفاده شده برا  

  گرددي مفي تعرري بصورت زقي تحقني اهداف انيبنابرا
 انـدازه مـارك آپ در       مي كه بر تصم   ي شناخت عوامل مهم   ـ

 . اثر دارندي آموزشي ساخت سازه هايپروژه ها
  اندازه شركت اري با لحاظ معمانكاراني پي آراي بررسـ
 ـ   تيــ موفقاريــ بــا لحــاظ معمانكــاراني پي آراي بررســـــ

 موضوع كه كدام عواملنـد كـه در         ني ا افتي و در  يسودآور
 سود آور ـ موفـق   مانكاراني دو گروه پاني م اختالفجاديا

 . كنندي مفاي نقش را انيشتري سود آور ـ ناموفق بريو غ
 كوچـك   مانكاراني پ ي با استفاده از آرا    قي تحق تي و در نها   ـ

 بـه  دني رسـ ي ساده را برايو بزرگ موفق ـ سود آور مدل 
 . دي نماي منيي تعنهيمارك آپ به

 ي واحدفيست كه تعر اي امرتي و موفقي سود آورمسئله
 اتيـ با مطالعـه ادب   .  ندارد   ي تمام صنعت كاران عمران    انيم
 دانشـگاه   مانكـاران ي از پ  ي مسـئله و نظـر خـواه       ني ا نيشيپ

 بـه عنـوان     يري مقـاد  قـات ي واحد علـوم و تحق     يآزاد اسالم 
 مانهـا ي در مناقصـات و پ     ي و سود آور   تي موفق يمالك برا 
 .ديگردانتخاب 

 كه در مناقصات يمانكارانيپ: ور  موفق ـ سود آ مانكارانيپ
 درآمـد   نيشـتر ي را داشـته و ب     يروزيـ  پ نيشـتر ي ب يشركت
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 كي واژه   نيا.  را داشته باشند   مانيحاصل از سود خالص پ    
 دو  نيـ  همراه داشتن توامان ا    يواژه مركب بوده و به معنا     

 صهي دو خص  ني از ا  كيداشتن هر   .  با هم است   تيخصوص
 نـه ي مـارك آپ به    كيـ ئـه    كننده ارا  ني هرگز تضم  ييبه تنها 

 ني بـاالتر  انيـ  م ي موازنـه ا   نهي مارك آپ به   راي باشد ز  ينم
 شــانس ي بــرامــتي قني و كمتــري ســودآوري بــرامــتيق
 بـا   تيـ  توجـه نمـود كـه واژه موفق        ديـ با.  باشد ي م يروزيپ
 بــا ي و واژه ســود آورافتــهي در مناقصــه تبلــور يروزيــپ
 ابدي ي پروژه تبلور مي سود بدست آمده در انتهازانيم

  مرتبط با مارك آپاتيمرور ادب -2
 در دوبخش ستي مقوله را باني در ارتباط با ااتي ادبمرور

 ي مدل هاي كه به جمع آورينخست مطالعه مقاالت. افتي
 كه بر يي پردازد و دوم مدل هاياثر گذار بر مارك آپ م

حجم  . اساس عوامل اثر گذار بر مارك آپ ساخته شدند
 شنهادي پي هايرتبط با استراتژ از نوشته جات مييباال
پژوهش ها از .  اندازه مارك آپ  وجود داردنيي و تعيده

 شنهادي پي هاي مرتبط با  مشكل استراتژ50اواسط دهه  
] 15 [دمني فرياضياز زمان مدل ر.  انجام شده است يده

 اري بسي موضوع مدل هاني بود انيكه مشهور به نخست
 بر شتري بهي اولي هامدل.  كرده استافتي را درياديز

 اري بسي بود كه بررسياضي رهيول ااتي فرضيمبنا
 طي با محاتيمختصر آن نشان از عدم مطابقت فرض

 ي مدل ها در حوزه هاني باشد و اكثر اي ميصنعت عمران
 نكرده داي پي عملياي به دني مانده و راهي باقكيآكادم
 جادي بزرگ ايري مسيفي كي مدل هايريبا شكل گ. است 
 تا عوامل اثر مودند ني آن محققان تالش مي كه در پديگرد

 تر قي مناقصه و در نگاه دقكي استراتژماتيگذار بر تصم
 را يي اندازه مارك آپ را شناخته و در ادامه مدل هانييتع

 عوامل جمع شده از ينيبازب. نديمتناسب با آن ارائه نما
 با يستي مارك آپ را بامي مربوط به تصماتيسرتاسر ادب

 ي گذار از پروژه اري تاثمل نكته مهم همراه نمود كه عوانيا
 تفاوت گري به سازمان دي و از سازمانگريبه پروژه د

 ني اتي مسئله نوع و اهمنيدر كنار ا] 18[خواهد داشت
 متفاوت ي همچون با اندازه هايطيعوامل برگرفته از شرا

بودن شركت ، نوع و اهداف شركت ، نوع حكومت كشور 
 ي تمامي توان برايم خواهد بود لذا نريمتغ...   ومانكاريپ

 ديتاك]  20 [نگزيمانر.  دادكساني يعوامل جمع گشته حكم
 و بلوغ شركت تيكرد كه عوامل اثر گذار بر رشد ، امن

در ] 19[مك . دي مارك آپ به حساب آمي در تصميستيبا
عوامل او مربوط به . نموديي را شناسايسنگاپور عوامل

 توسعه ، راندمان ساخت و بقا و سكي نگرش رمباحث
هزينه هاى باالسرى ، ] 16 [يال.  شودي ممانكارانيپ

 شاتي آالت ، گراني كاركنان ، ماشتيفي ، كي مالييتوانا
 ني ترتي را از پراهمي فنراتيي بازار و تغلي ، پتانسياسيس

فلنگان و نرمن .  داندي گذار بر مارك آپ مريعوامل تاث
 ي اصه اثر گذار بر رفتار مناقيدياكتور كلپنج ف] 14[
 و ي شركت ، بزرگي بازار ، حجم كارطي را شرامانكارانيپ
] 1[كالف .  پروژه، نوع كارفرما و نوع كار دانستنديدگيچيپ

 شركت به كار و ازينوع پروژه ، طول مدت انجام پروژه ، ن
 و اثر ني ترتي پروژه را به عنوان پر اهمينگي نقدانيجر
استام . اخت شني مناقصه اماتي عوامل بر تصمنيترگذار

 به شناخت عوامل اثر گذار بر دني در مرحله رسزين] 12[
 مانكاراني پيازهاي ، ني مناقصه اماتيمارك آپ و تصم

 كار يرويجزء ، نوع و اندازه پروژه ، رقبا ، كارفرما و ن
صحت ] 23[ نمود تئو و همكارانش يي را شناساازيمورد ن

 ي هاتيسئول ، اعتبار كارفرما ، ممانكاري پمتيقبرآورد 
 ، نوع كار و روابط با مشاوران را جزء عوامل يقرارداد

درو و .  دانسته اندي مناقصه اماتي گذار بر تصمريتاث
 بر ي چند در اثر گذاري عواملافتني رغميعل] 10 [تمورياسك

 ي را در اثر گذارمانيرقابت در مناقصه اندازه و نوع پ
 را كه بر ري متغ24] 5 [هينتويآك.  تر دانستندتيپراهم
 ، هفت لي موثر بود شناخت ، و پس از تحلنهي هزنيتخم

 ، اطالعات ي فنيازهاي پروژه ، تبعات نيدگيچيعامل پ
 قرارداد ، دوران اتي پروژه ، مقتضمي تيازهايپروژه ، ن

 نياو همچن.  شمردني بازار را مهمتريازهايپروژه  و  ن
 يواقع ، عموما به طور ي ساختماني شركت ها كهافتيدر

 كه بر عمل يصرف نظراز اندازه شركت ، مرتبط با عوامل
 مشابه دارد احمد و ي هانهي موثرند گزنهي هزنيتخم
 ري عوامل تاثي عامل را در راستاكي و يس] 4 [نكارايم

درجه .  كردنديي شناساي مناقصه اماتيگذار بر تصم
 در برآورد تيار ، عدم قطع ، نوع كي سختزانيخطر ،م

 گذار شناخته شده ريزان سود از عوامل مهم تاثي و ممتيق
 ي عوامليبه بررس] 11[ و شن يدوالم.  دو بودنيتوسط ا
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 مارك آپ مي در هنگام گرفتن تصممانكارانيكه به گمان پ
 قي به تحقدنيآنها در راه رس.  نمود پرداختند ي متيبا اهم
 دنياند مشخص كننده راه رس توي عامل را كه م40خود 

 هيفرض.  آپ مناسب باشد را بدست آوردندك ماركيبه 
 اثر مهم بر كي مانكاراني كه اندازه پدي گوي منگونهيآنها ا

 قتي مارك آپ دارد و در حقمي گذار بر تصمريعوامل تاث
 مي تصمني او نسبت ادگاهي بزرگ بر دي اثرمانكارياندازه پ

 از پرسشنامه ياده از نسخه ابا استف] 22[شش .  باشديم
 ي كه در انگلستان بكار رفته بود عواملنكارايماحمد و 

 كار، تي از ماهي ناشي هاسكي كار ، ريچون درجه سخت
 مانكاري پطي به كار شركت ، و شراازي موجود ، نيبار كار

 ينادر حسن.  شناسدي گذار مري تاثتي عامل پراهم5را 
 نامه اني از خود در پاشي پاتيبا مرور ادب] 3 [يعبدالهاد

 عدم شركت در اي تواند بر شركت ي را كه ممل عا37اش 
عوامل . نمودييمناقصه و مارك آپ موثر باشد را شناسا

 پروژه ، اسناد پروژه ، اتيخصوص: او در پنج رده 
 تي مناقصه و وضعتي شركت، وضعاتيخصوص
  پرسشنامه از فعاالنجادياو با ا. كردي رده بندياقتصاد

 از بخش امه پاسخنافتي و در هنگام دريبخش صنعت
 اعتماد به تي ،قابلماني نوع پلي از قبي ، عوامليصنعت

 كار ، عدم يروي جزء ، در دسترس بودن نمانكارانيپ
 ، ي ، سود سرباره دفتر مركزنهي در برآورد هزتيقطع

 ، مقدار شنهادي پي اعطاي براازي به كار ، زمان مورد نازين
مت اسناد ي ، قيفي كيابي ، ملزومات ارزازيد نضمانت مور

 اتي خصوصتي و در نهايمناقصه و ملزومات بخش دولت
 ني را مهمتري اقتصادتي مناقصه و وضعتيشركت، وضع

 متفاوت در ي با اندازه هاي گروه هانيعوامل تفاوت ب
 نامه خود انيدر پا] 1 [يموسو.  داندي مارك آپ مميتصم

        ي مناقصه اماتيذار بر تصم عوامل تاثر گيبه بررس
او .پرداخت) عدم شركت در مناقصه و مارك آپايشركت (

.  نموديي عامل راشناسا112 خود ي اهداف كاريدر راستا
 نهيشي پياتي ادبقاتي از تحقيريعوامل او عالوه بر نشات گ

 يخود با مصاحبه با خبرگان صنعت ساخت كشور برا
. دي آي شده بدست مي جدول بومكي يبدست آور

 او دو نكته است كه ه نكته در عوامل جمع شدنيمهمتر
 ي نواقصي جمع شده گه گاه داراشتريابتدا آنكه عوامل پ

 گري موضوعات بوده و ديبه سبب عدم توجه به پاره ا

 و دهي گردهي تهي جهانيفي در طشتريآنكه موضوعات ب
 آنكه او گري آنها قابل توجه تر است و ديجنبه محل

 يبر اساس بحث اثرات متقابل پروژه هاعواملش را 
.  نمودهي تهگريكدي يموجود در سبد پروژه ها بر رو

 گذار بر ري عوامل تاثييبه شناسا]21[ادوسوت و فلوز 
.  انتخاب پروژه پرداختندي برامانكاراني پيري گميتصم

 اتي عوامل موجود در ادبي ابتدا به جمع آورشانيا
 عوامل نيجه به تنوع ا سپس با تودهيموضوع مبادرت ورز

 با استفاده از مصاحبه و شتري بطالعات ايبه جمع آور
 شده يي شناسايفاكتورها.دنديپرسشنامه مبادرت ورز
 ي رتبه بندرمني اسپي همبستگيتوسط ضرائب رتبه بند

 موضوع اتي از ادبشاني ايتعداد عوامل استخراج.شدند
. دي عدد رس42 به ي مصاحبه حضور14 عدد بود كه با 69

 در صنعت شنامه پرسكي يط] 24 [نيوانوس و بوساب
 6او با .  فاكتور را كه بدست آمد37 هيساخت سور
 امر ني پاسخنامه به ا182 و افتهي ساختار مهيمصاحبه ن
 در ي چارچوبجاديبا ا]  13[اگمن و مهمد . نائل آمد

 را ارائه ي اهي دانش مبنا پاكيستماتي مدل سكي قشانيتحق
 دو ي عوامل اصلي آشكار سازي براي تالش كند و دريم

 يعني دهي مزاشنهادي پماتي تصميمرحله مجزا اما متوال
 در مقدار مارك مي عدم شركت درمناقصه و تصمايشركت 

 آنها تي و وزن اهميدي كننده كلنيي عوامل تعيقيآپ با تحق
 يمانكاري سازمان پ80 شده از يابي ارزي هاافتهيرا با 

 ي مهياخت شمال قبرس و تركموجود در بازار س
 عامل را 83 شناخته شده توسط آنها عوامل. شناساند

 عدم شركت درمناقصه اي هر دو مورد  شركت يبرا
 50 ي نظر سنجيومارك آپ مشخص نمود كه در انتها

 عدم شركت اي شركت مي در مورد تصمتيمورد بااهم
 مارك آپ به مي مورد را در مورد تصم44درمناقصه و 

 كي جاديبا هدف ا] 8[ و همكاران كمنيد. ناساندآنها ش
 قاتي تحقي با بررسي المللني در سطح عوامل بستيل
 عامل 44 مصاحبه با خبرگان ني و همچنانينيشيپ

 ري با ساستي لني بتوان تفاوت اديشا.  نمودييراشناسا
 پژوهش ها را در گري شده توسط ديعوامل طبقه بند
آنها عوامل خود را تحت .  نمودداي آن پيسرشاخه رده بند

 ، فرصت ها و رقابت سكي ، راتي كلخهچهار سر شا
 و ياسي سي هاسكي رتياو در نها. كرديشاخه بند
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 را ي و اقتصادي مالي هاسكي ، رزباني در كشور ميقانون
 به مراتب فراتر از از يزي چتي پراهمارياز عوامل بس

 نيب ي المللني ، روابط بيكي چون مشكالت لجستيعوامل
 و ي فرهنگي هات و تفاوي و كشور خودزبانيكشور م

 . دادصي تشخيزبان
 قي عامل بدست آمده از تحق37با استفاده از ] 2 [عبدالرازق
 را ارائه يدر صنعت ساخت عربستان مدل] 3 [يعبدالهاد

شكل ) AHP (ي سلسله مراتبلي تحليمدل او بر مبنا.نمود
 ي ميي خبره  نهاگرفته و در ادامه در نرم افزار انتخاب

 عامل و بر 44بر اساس ] 8[ و همكاران كمنيد. شود
 95با مطالعه ) CBR( مورد مبنا ي استداللكياساس تكن

 و تجربه آنها مدل خود را بنا هي تركيمورد از پروژه ها
 نرم ستمي خود را وارد سيآنها ابتدا مدل ها. نهادند
 فيعر تلي از قبياتي كرده و سپس با اعمال عمليافزار

 مجموعه شي مورد ، آراصهيموارد ، شناخت نوع خص
 مشابه ، ي هايابي ارزي وزن برادي مورد ، توليبرنامه ها

 ي ، آداپته نمودن خروجسكي نرخ ري مدل برايني بشيپ
 صحت ي براشي ، آزماسكي نرخ ري برايافتي بازيها
 ها و رقابت ، مدل تي و نرخ موقعسكي نرخ ريني بشيپ

 عامل بدست 21با استفاده از ] 9 [يدز. دند برشيخود را پ
و با استفاده از توسعه مدل ] 4 [نكارايآمده از احمد و م

.  كردني مارك آپ تدونيي تعي را براي منفعت مدليتئور
 فاكتور را كه از مجموعه 11 تيدر نها]1[ و الو يهنگ
 حاضر در عرصه عوامل موثر بر مارك آپ ي هاقيتحق

 كيآنها . نمودندشي مدل خوهيرا پاانتخاب نموده بودند 
 قانون محور و شبكه هوش مصنوعى ي خبره ستميس

 مارك يري گمي تصمباني پشتستمي سكيمحور را كه از 
چائو و .  نمودندني گرفتند را تدوي مشهي محور رانهيآپ را

 شش و نكارا،ي شده احمد و منيي تعياز فاكتورها] 6 [يل
 گروه 4اكتور را در  ف51 و نظرات شش خبره يعبدالهاد
 كت شرازي شركت و نتي ، موقعسكيرقابت ، ر : ياستدالل

 را يدر مرحله دوم پرسشنامه ا. كرديبه كار دسته بند
 مورد ي گروه اصل4 ني اي سلسله مراتبلي تحليبرا

 شركت در 153 پرسشنامه توسط نيا.استفاده قرارداد
  مدلكي حاصل از آن در توسعه جينتا.سنگاپور پر شد 

  52] 17 [نگي و لويل.  مورد استفاده قرار گرفتياستدالل
 و شش و عبد نكاراي احمد و مقي از تحقتهفاكتور برگرف

پس از ارسال . نمود ي بندمي گروه تقس7 را در يالهاد
 پاسخ به افتي و درييكاي آمري شركت هاانيپرسشنامه م

 ي مدلجادي اي عامل را برا5 تواند ي كه مدي رسجهي نتنيا
 او برگرفته ستميس. بكار بنددنهي مارك آپ بهنيي تعيراب

 است كه ي مصنوعي شبكه عصبي مبنار بي فازستمياز س
 يآنها مدل خود را برا. نام گرفته استي فازيشبكه عصب

 كه ي دانند اما همچنان در موارديفهم و كابرد مناسب م
 تواند چندان ي نمدي گرفتار آدهيچي پيتيكار در وضع

 .شدپاسخگو با

  قيروش تحق -3

 نياز  مورد اطالعات -3-1
 عوامـل   سـت ي با ي مطالعه ابتـدا مـ     ني حصول اهداف ا   يبرا

 ايـ  احتساب اندازه مارك آپ      ي برا مي كه بر تصم   يگوناگون
 در مناقصـه    متي ارائه ق  ي سود برا  اي مناسب   متي ق هيحاش
 اتيـ در مرور بر ادب   .  شد ي م يي شود شناسا  ي گذار م  ريتاث

 يطالعــات انجــام شــده بــر رو مي تمــامبــايموضــوع ، تقر
 مــارك آپ  در نقــاط مي مــوثر بــر تصــمامــل عوييشناســا

 جـدول   كيـ  و با استفاده از آن       دي گرد ي بررس ايمختلف دن 
 .  عامل بدست آمد80 يحاو
 هيـ  به صـورت پرسـش و ته       قي روش تحق  نكهي توجه به ا   با
. ديـ  گرد ي مـ  هيـ  پرسشنامه ته  يستي بود با  مانكاراني پ يآرا

 كه از دو    دي گرد هي ته ي نظر سنج  يل برا  كام يپرسشنامه ا 
 از عوامل اثر گذار بر      يستي شد ، نخست ل    ي م ليبخش تشك 

 موضوع استخراج شده بـود    اتيمارك آپ كه با مطالعه ادب     
 پرسشنامه مـرتبط بـا  اطالعـات مربـوط بـه             ومو بخش د  
 يتعداد پـروژه هـا ، گـردش پـول         :  شامل يمانكاريشركت پ 

 جزء ، مانكاريداده شده به پ    اختصاص   ي ، حجم مال   انهيسال
 ، هدف شـركت     يي پروژه اجرا  ني و بزرگتر  نيمبلغ كوچكتر 

 ي آنهـا مـ    ي برنده شدن و سـود هـا       زانيدر مناقصات و م   
 . بود
 مورد پرسش قرارگرفته با توجه به سه   مانكاراني انتها پ  در

 شـركت ،    يپرسش صورت گرفته در رابطه با گـردش مـال         
 افتـه ي مناقصـه حضـور   10 شده در  روزيتعداد مناقصات پ  

 متوســط ســود خــالص بدســت آمــده در ني و همچنــريــاخ
 بـا انـدازه مختلـف و        ي شده به گروه ها    روزي پ يپروژه ها 
 بــا تيــ شــده و در نهامي تقســموفق موفــق و نــانيهــم چنــ
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 مـارك آپ    نيـي  تع ي بـرا  ي موفق مدل  ياستفاده از گروه ها   
 .دي گردجاديا
 عامــل جمــع 80 خواســته شــد تــا در مــورد مانكــاراني پاز

 از عوامـل را    كيـ  هـر    تي اهم زاني شده نظر داده و م     يآور
 اسيـ مق. نـد ي اندازه مارك آپ خـود مشـخص نما        نييدر تع 

 رفتي صورت پـذ   كرتي ل ي بر اساس پنج نقطه ا     ينظر سنج 
 انگريـ  نما 5 و عـدد     تيـ  كـم اهم   اري بسـ  ندهي نما 1كه در آن    

 ي نسـبتا مهـم مـ      انگري نما 3 بود و عدد     يم تي پراهم اريبس
 اعداد ذكـر    انهي م يتي اهم ي بصورت خط  4 و   2اعداد  . باشد  

 در  مانكـاران ي از پ  ي نظـر سـنج    جينتا. دي نما ي م فايشده را ا  
 . استدهي منعكس گرد2جدول 

 يي هـا  ليـ  بدست آمده از پاسخ دهندگان تحل      جي نتا ي رو بر
 دو گـروه    انيـ  م SPSS نـرم افـزار      لهيبـه وسـ   . انجام شده 

 ي افتراقـ ليـ ـ سـود آور تحل  موفق  ريموفق ـ سود آور و غ 
 دو گــروه ابتــدائا ي تفــاوت هــازانيــصــورت گرفــت تــا م

 ي و در مرحلــه دوم صــحت گــروه بنــددهيــمشــخص گرد
 ي و در پـ    ي افتراقـ  ليانجام تحل . دي مشخص گرد  مانكارانيپ

 ي بـرا  لـك ي و ي متعارف و مقـدار النـدا      يآن مقدار همبستگ  
 ي واقعـ  زانيـ  و بدسـت آمـدن م      ي صحت گـروه بنـد     نييتع
 . دو گروه صورت گرفتانيتالف ماخ

  و اندازه نمونه يجامعه آمار -3-2
 مانكاراني پي به مطالعه موردقي تحقني انكهيبا توجه به ا

 ي در دانشگاه آزاد اسالمي آموزشيسازنده مجموعه ها
 ني اي پرداخت جامعه آماري مقاتيواحد علوم و تحق

 در دانشگاه ي سازنده اماكن آموزشمانكارانيپرسشنامه پ
 يعلت انتخاب دانشگاه آزاد اسالم. بودندقاتيعلوم و تحق

 رغم ي دانشگاه علني ايمانكاري پطي بود كه محعلت نيبد
 كي كشور ي جامعه عمرانتي با كلاسيبعد كوچك در ق

 سهولت ني شد و همچندهي دينمونه كامل به لحاظ بررس
.  لحاظ شودلي دلگري توانست به عنوان دي ميدسترس

 دانشگاه به ي كه توسط معاونت عمرانييتعداد شركت ها
 شدند ده ي معرفي سازنده اماكن آموزشمانكاريعنوان پ

 با ي تعداد شركت ها به آسانيبه علت كوچك. مورد بود
 تمام شركت ها پرسشنامه ارائه اني ميمراجعه حضور

 .شد
  شده استنيي تعري بصورت زقياندازه نمونه در تحق
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V=05/0 = دارد نمونه گيري توزيع خطاي استان 
S= بيشترين انحراف معيار در مولفه هاي جمعيتي 

  .)1/0 =خطاي كلي(است
s2=(P)(1-P)=  25/0) =5/0) (5/0(   

 9 برابر ي نمونه عدد اعداد در رابطه باال اندازهينيگزيبا جا
 تنها يي شركت طرف پاسخگو10 انيدرم. مورد بدست آمد

 شركت 9 شركت از پاسخ به پرسشنامه سر باز زد و كي
 تي مقبولي داراجي پرسشنامه ما بودند پس نتايپاسخگو

 كار ي بر روقي توجه نمود كه تحقيستيبا. خواهد بود
لت  شود بلكه كار به عي محسوب نميري گنمونهبصورت 

 ي ،  روش همه پرسي حجم نمونه با جامعه آماريبرابر
 .انجام شده است

  اطالعات لي و تحلجينتا -4

 دهندگان پاسخ آماري اطالعات -4-1
ــات  ــدگان يدر بخــش دوم پرسشــنامه اطالع  از پاســخ دهن

 ديـ  مفيخواسته شده بود كه عالوه بر آنكه اطالعـات جـانب   
 مي تقسي برا ياري توانست مع  ي داد م  ي به محقق م   ي ا دهيفا
 . پاسخ دهندگان باشديبند

 بـه سـه     مانكـاران ي پ ي دسته بند  ي برا ياري مع ي مال گردش
 ي دسـته بنـد    نيـ در ا . گروه كوچك ، متوسط و بزرگ بود      

 تومـان   ارديلي م 20 كمتر از    ي صاحب گردش مال   مانكارانيپ
 بـا گـردش     ييشـركت هـا   .  كوچك نام گرفتنـد    يشركت ها 

 ي متوسط و شركت ها     تومان ارديلي م 60 تا   20 ني ماب يمال
 تومـان در گـروه      ارديـ لي م 60 از   شي ب يصاحب گردش مال  

 4 ي بنـد  مي تقسـ  نيـ در ا .  بـزرگ قـرار گرفتنـد      يشركت ها 
 كوچك ، دو شـركت در گـروه         مانكارانيشركت در گروه پ   

ــارانيپ ــ متوســط و دو شــركت نمانك ــزرگ زي  در گــروه ب
 ي گردش مـال   زاني از پاسخ به م    زي شركت ن  كي. قرارگرفتند
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 .  سرباز زد
 بدسـت آمـده از مقـاالت مـرتبط و هـم             نهيشـ ي توجه به پ   با
 گرفته شد تـا     مي تصم مانكاراني از خود پ   ي نظر خواه  نيچن

ــرز ــرايم ــ تفكي ب ــاراني پكي ــق ـ ســود آور از    مانك  موف
 مـرز  نيا.  موفق ـ سود آور مشخص گردد ري غمانكارانيپ

 10 كــه در يمانكــاراني كــه پديــ گردنيــي صــورت تعنيبــد
 شي مناقصه با سود بـ     2 در   يروزي صاحب پ  ريقصه اخ منا
 مناقصـه بـا سـود       3 در   يروزيـ  پ اي درصد بوده اند     10از  
 ي بند مي تقس اريمع.  درصد بود  10 ري درصد و ز   5 از   شيب

 شــركت 5 شــركت موفــق ـ ســود آور و   4مــارا صــاحب 
 در اني پاســخگواتيخصوصــ.نــاموفق ـ ســود آور نمــود  

 . داده شده استشي نما1جدول 

  عوامل تي پاسخ دهندگان در مورد اهمياآر -4-2

 عوامل اثر گذار بر تي اهمزاني درمورد ممانكاراني پيآرا
 ي در ستون اول آرا2در جدول . دي گردافتيمارك آپ در

  هيكل
 و در دهي هر عامل ذكر گردتي اهمزاني با رتبه ممانكارانيپ

 اندازه شركت و ي هااري با معمانكاراني جدول پگريبخش د
 مشخص  و ي ـ سود آورتي داشتن موفقاري معنينهم چ
 ييدر ستون انتها.  گرددي مي آنها بررسيآرا

 اني اختالف مزاني به مدني رسي براي افتراقليساختارتحل
 . داده شده است شي نماه دو گرونيا

 اني پاسخگواتيخصوص): 1 (جدول
 خصوصيات پاسخگوها 

 
 

 درصد انسمت پاسخ دهندگ

 مدير دفتر فني 
 كارشناس دفتر فني

 مدير مناقصات

67 
22 
11 

  مقطع تحصيلي پاسخ دهندگان
 كارشناس 

 كارشناس ارشد
67 
33 

  رشته تحصيلي پاسخ دهندگان
 كارشناس عمران 

 كارشناس ارشد زلزله
 كارشناس ارشد سازه

67 
11 
22 

  ميانگين سابقه كار
ميانگين سابقه كار  

 نپاسخگويا
 ميانگين سابقه شركت ها

1/16 
3/19 

ميانگين تعداد پروژه هاي در دست اجراي 
 شركت

 

 1 
3-2 
5-4 
8-6 

22 
55 
0 

22 
حجم مالي پروژه هايي كه شركت ها به 

 )بر حسب درصد ( پيمانكاران جزء مي سپارند 
 

 25زير  
50-25 
75-50 

100-75 

44 
22 
33 
0 

 تعداد شركت پيمانكاران براي شركت در
 مناقصه با هدفي غير از پيروزي 

 

  
 بي پاسخ

 صفر
 غير صفر

 
33 
33 
33 

 10تعداد مناقصه هاي پيروز شده در 
 ) بر حسب درصد( مناقصه اخير

 

 

 3زير  
20-3 
50-20 
80-50 

100-80 

11 
44 
11 
22 
11 

متوسط سود خالص بدست آمده از پروژه 
   )بر حسب درصد(ها 

 

 5زير  
 5باالي 

67 
33 

د بدست آوري  كارها از طريق درص
 مناقصات رقابتي

 

  درصد100 تا 75مابين  
  درصد50 تا 25مابين 

88 
11 

 ي آمارلي تحل -4-3
 متعـارف   ي آن مقدار همبستگ   ي و در پ   ي افتراق ليانجام تحل 

 032/0 ي بـا معنـادار    320/0 لـك ي و ي و مقدار النـدا    824/0
ــتالف م  ــود اخ ــان از وج ــنش ــادار اني ــروه و معن  ي دو گ

 ي افتراقـ  ليـ  ساختار تحل  سيدر ادامه ماتر  .  است شاتيآزما
 دو  انيـ  عوامل در اخـتالف م     ي اثر گذار  زانيكه نشان از م   
 دي ذكر گرد2 شد و اعداد آن در جدول ليگروه بود تشك

 مانكاراني پ ي گروه بند  اي موضوع كه آ   ني به ا  دني رس يبرا
 و رفتـه ي صـورت پذ ي بـه درسـت   زيـ  مختلف ن  يبا اندازه ها  
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 گروه ها وجود    ني ا اني م ي اختالف اي مطلب كه آ   ني ا شيآزما
 بدست آمده   جيمطابق نتا  . دي اعمال گرد  ي افتراق ليدارد تحل 

 لــكي وي و مقــدار النــدا905/0 متعــارف يمقــدار همبســتگ
 انيـ  نشان از وجـود اخـتالف م       027/0 ي با معنادار  181/0

  استشاتي آزمايدو گروه و معنادار

 يمدل ابداع -4-4
 ابتدا در سه گروه مانكاراني شد پمطابق آنچه كه گفته

 آنها ي شده و آرايكوچك ، متوسط و بزرگ دسته بند
 ي ـ سود آورتيبدست آمد سپس مطابق با موفق

پس از .  شدندي ، آنها به دو گروه دسته بندمانكارانيپ
 مسئله كه به ني از اناني و اطمي افتراقي هالياعمال تحل

 آنها اني و م شدهي دسته بنددرست مانكارانيواقع پ
 كه صاحب شاخصه يمانكارانياختالف وجود دارد پ

 ي برايي و مبنااري بودند به عنوان معي ـ سود آورتيموفق
 مرحله نيدر ا.  ناموفق جدا شدندي مدل از گروه هاجاديا

 مختلف يبه علت تفاوت عملكرد گروه ها در اندازه ها

ر  بي آور دسته بندود موفق ـ سي گروه هااني ميستيبا
چهار شركت موفق . رفتي پذيحسب اندازه آنها صورت م

 نيا.  شدندميـ سود آور به دو گروه كوچك و بزرگ تقس
 در گروه ي متوسطيمانكاري شركت پچيمطلب كه ه

 بودن نمونه نيي نگرفت به علت پاي موفق جامانكارانيپ
 ي هاقي و به طور حتم در تحقرفتي صورت پذيشيآزما
 توان از هر سه يشونده باالتر م با تعداد پرسش ابهمش

   موفق ـ سود آوربدستمانكاراني را در پييگروه آرا
 .آورد

 اعالم شده توسط ي آرانيانگي ميدر انتها با بدست آور
 يي كوچك و بزرگ موفق ـ سود آور مدل نهايگروه ها

 مدل كه با منطق انحراف از مارك آپ نيا. دي گردجاديا
 كه در دي نمايعمل م صورت ني گشته بدجادي احيصح

 مدل بوده ، ني كه خواهان استفاده از ايابتدا كاربر متقاض
 ني گانه موثر بر مارك آپ ا80 خام عوامل ستي ليستيبا

 .دي نماي گذارتي اهم5 تا 1 را از قيتحق

  عوامل اثر گذار بر مارك آپ نزد پاسخ دهندگانتي اهمزانيم): 2 (جدول
 

امتياز دهي پيمانكاران بر حسب 
 گروه
 

 
 
 
  پيمانكارانآراي كليه

شماره 
 عامل

 عامل
 ميانگين 

 
 رده بندي

  
موفق ـ سود 
 آور كوچك

 
موفق ـ سود 
 آور بزرگ

ماتريس 
 ساختار
تحليل 
 افتراقي

      پروژه خصوصيات 

 مكان و موقعيت جغرافيايي پروژه 1
 

80/3 5 2/3 7/3 210/0 

 جهت اجراي ساخت كارپيچيدگي فني و تكنولوژيكي خاص  2
 

33/3 18 4/3 6/3 094/0- 

و هزينه خريد يا كرايه ميزان نياز به ماشين آالت و تجهيزات خاص  3
 آنها

 

44/3 15 9/2 1/3 302/0 

 فراهم داشتن خدمه ماهر محلي براي انجام كار 4
 

01/3 34 7/2 8/2 171/0 

 وجود و تعداد معارضين در راستاي اجراي پروژه 5
 

73/2 52 2 25/2 435/0 

 مسائل و تبعات زيست محيطي 6
 

97/1 76 9/1 1/2 075/0- 

 فرهنگ مردم منطقه 7
 

24/2 70 7/2 7/1 031/0 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 54   1389تابستان  /سه شماره  /سومسال  /   اسالميدانشگاه آزادمجله مهندسي عمران 

شرايط (داشتن فضاي كاري كافي و مناسب براي اجراي پروژه  8
 )سايت
 

58/2 58 2/2 1/3 720/0 

 طول مدت پيمان 9
 

56/3 10 85/3 5/4 050/0- 

 روژهاندازه و مبلغ پ 10
 

76/3 6 9/2 5/4 482/0 

نحوه پرداخت ها در پروژه و اثرات آن بر جريان نقدينگي و گردش  11
 مالي شركت

 

84/3 4 3 7/3 468/0 

با سود ديگر پروژه هاي قابل شركت مقايسه ميزان سود پروژه  12
 كردن
 

31/3 19 9/2 8/2 295/0 

 ميزان سود بدست آمده در پروژه هاي مشابه گذشته 13
 

13/3 29 1/2 8/2 470/0 

دسترسي به كاالهاي مورد نياز اساسي پروژه همچون سيمان و   14
 فوالد

 

73/2 53 4/2 1/3 347/0 

 فراهم بودن مكان واجد الشرايط براي مديريت كاركنان 15
 

10/2 73 7/1 35/2 364/0 

      شركت خصوصيات 

 اندازه باالسري اداره مركزي 16
 

66/2 56 2/3 95/1 651/0- 

 قابليت اعتماد قيمت گذاري شركت 17
 

2/3 32 1/3 8/2 407/0- 

 درگيري در فاز طراحي 18
 

31/2 67 7/1 2 499/0 

 ...نوع پروژه و همسويي آن با تخصص ، سياست ها و  19
 

24/3 24 2/3 1/2 314/0- 

 كمك پروژه به باال بردن درجه كيفي شركت 20
 

90/2 41 1/3 95/1 598/0- 

 كمك پروژه به باال بردن سهم و سلطه در بازار آينده 21
 

0/3 35 7/2 1/2 298/0- 

 كمك پروژه به باال بردن تجربه كاركنان شركت 22
 

86/2 44 6/3 95/1 618/0- 

 كمك پروژه به ايجاد روابط كليدي با ديگر بخش هاي جامعه 23
 

21/2 71 7/2 95/1 581/0- 

 ين نوع كارحمايت مديران ارشد شركت از ا 24
 

56/3 11 6/3 8/2 376/0- 

 وجود بخشي از كار كه بتوان آن را به پيمانكار جزء سپرد 25
 

83/1 78 2/2 55/1 256/0- 

 نقدينگي موجود شركت در هنگام مناقصه 26
 

9/3 30 1/4 1/2 650/0- 

دسترسي به تامين كنندگان مواد ، مصالح و ماشين آالت واجد  27
 شرايط
 

80/2 49 1/3 5/2 636/0- 

 داشتن پيمانكاران جزء قابل اعتماد جهت انجام كار 28
 

91/2 40 6/2 4/2 208/0- 

 بار كاري دفتر فني هنگام برآورد قيمت 29
 

73/2 54 7/2 4/2 505/0- 

 ظرفيت خالي پيمانكار و نياز به كار جديد 30
 

56/3 12 8/2 2/3 358/0 

ر شركت و اطمينان به آنها وجود نيروي انساني كافي ماهر و فني د 31
 ...و 

 

27/3 23 4 8/2 622/0- 
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 برخورداري از تعداد كافي مديران با صالحيت  در سطوح مختلف 32
 

22/3 25 6/3 8/2 556/0- 

اهميت پروژه براي كسب اعتبار ، پرستيژ ، ارتقاي رتبه بندي ،  33
 ...رزومه و

 

29/3 21 1/3 5/2 362/0- 

 سيسات و ماشين آالتدر اختيار داشتن تا 34
 

40/3 17 6/3 2/3 406/0- 

 مقدار كار حواله شده به پيمانكار جزء 35
 

93/1 77 7/1 7/1 099/0- 

 حجم كار فعلي 36
 

78/2 50 2/3 8/2 636/0- 

      مناقصه وضعيت 

 ...) ، طرح و ساخت و EPCمتعارف ،  (نوع قرارداد 37
 

80/2 48 8/1 5/3 106/0 

 )آزاد ، محدود و ترك تشريفات(نوع مناقصه 38
 

2/3 33 3/2 4 155/0 

 )يك مرحله اي و دو مرحله اي( نوع مناقصه 39
 

49/2 61 4/2 4/2 032/0 

قيمت واحد ، هزينه به اضافه حق الزحمه (نوع قيمت گذاري قرارداد  40
 ...)و 

 

84/2 46 8/2 3 230/0- 

 ت در مناقصهنوع ضمانت نامه ها و هزينه تهيه آنها براي شرك 41
 

47/2 63 4/2 7/2 062/0- 

 هزينه خريد اسناد مناقصه 42
 

24/1 80 8/0 4/1 292/0 

 هزينه تهيه اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت 43
 

36/1 79 8/0 4/1 105/0 

 وجود يا عدم وجود تعديل در پيمان 44
 

31/3 20 2/3 4 321/0- 

 كيفيت اسناد مناقصه 45
 

86/2 45 8/2 5/2 322/0- 

 مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها 46
 
 
 

70/2 55 2/3 3 298/0- 

 -119/0 5/2 8/2 69 24/2 مدت اعتبار پيشنهادها كه در اسناد مناقصه قيد گرديده است 47

 جرائم كارفرما براي تاخيرات 48
 

74/2 51 6/3 6/2 583/0- 

 زمان و فصل برگزاري مناقصه 49
 

63/2 57 2/3 7/2 082/0- 

در ) RFQ(نوع معيارهاي موجود در اسناد ارزيابي كيفي پيمانكاران  50
 مناقصات

 

51/2 59 8/2 1/3 079/0 

51 
 
 
 

سطح رقابت با توجه به تعداد و نوع شركت كنندگان در مناقصه 
 )تعداد و نوع رقبا(

 

92/2 39 8/2 1/3 144/0- 

 تنگناها و شرايط در نظر گرفته شده در(شرايط خصوصي پيمان  52
 )آن

 

89/2 42 2/3 3 339/0- 

 ) EPCدر پيمان هاي طرح و ساخت و (حد نصاب نمره پذيرش فني  53
 ...و 

 

97/2 38 2/3 3 156/0- 

 رقبا براي برد مناقصه)انگيزه(ولع  54
 

51/2 60 8/2 6/2 470/0- 
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 وجود احتياجات مخصوص كارفرما 55
 

26/2 68 4/2 2 238/0- 

 بيمه 56
 

7/3 31 4 3 352/0- 

      كشوري و اقتصادي وضعيت 

 ريسك نوسان در قيمت كارگر و مواد 57
 

74/3 7 4 1/4 469/0- 

 در معرض سقوط يا توسعه بودن بازار آينده 58
 

56/3 13 5/4 7/3 545/0- 

تحريم و تاثير آن بر خريد ، تداركات و واردات تجهيزات و ماشين  59
 آالت

 

47/3 14 5/4 7/3 610/0- 

 م بودن ديگر پروژه ها براي مناقصهفراه 60
 

16/3 27 3 1/3 196/0- 

 فراهم بودن نيروي انساني و تجهيزات در بازار جهت استخدام 61
 

0/3 36 5/3 1/3 314/0- 

 ميزان نرخ تورم و نرخ بهره كشوري 62
 
 

68/3 8 5/4 85/3 423/0- 

 -172/0 35/3 5/3 22 28/3 پايداري قيمت ارز در كشور 63

 يزان استفاده از كارگر غير مجاز در كشورم 64
 

40/2 66 5/3 7/2 045/0 

 سياست مربوط به نرخ حداقل دستمزد در كشور 65
 

18/2 72 5/2 7/2 065/0- 

 سياست و قوانين مربوط به مجوزها و جوازها در كشور 66
 

49/2 62 3 4/2 240/0- 

 قوانين مربوط به دعوي و مرافعات 67
 

7/2 75 2 4/2 012/0 

 سياست مالياتي دولت در كشور 68
 

84/2 47 4 7/2 666/0- 

 سياست مالي دولت عليه نوسانات اقتصادي 69
 

13/3 28 4 2/3 682/0- 

 عدم ثبات در قوانين و مقررات و سياست هاي دولت 70
 

44/3 16 5/4 7/3 523/0- 

 ...)مجوز ها ، تاييديه ها و (وجود برخي قوانين دست و پاگير  71
 
 

87/2 43 5/3 2/2 553/0- 

      كارفرما خصوصيات 

 ...ميزان اعتبار ، حسن شهرت ، ديد باز و : ويژگي كارفرما شامل  72
 

11/4 1 5/4 5 329/0- 

 داشتن يا نداشتن سابقه همكاري با كارفرما و كال رابطه با كارفرما 73
 

0/3 37 7/2 5 651/0 

در پرداخت به موقع صورت توانايي مالي كارفرما و سابقه خوب  74
 وضعيت ها

 

11/4 2 6/3 5 303/0 

 ضرب العجل بودن و اهميت پروژه براي كارفرما 75
 

58/3 9 5/3 5/4 208/0- 

 118/0 5/4 6/3 3 04/4 كارهايي كه كارفرما در آينده مي تواند براي شما فراهم نمايد 76

      مشاور خصوصيات 

 637/0 1/4 2/3 26 20/3 .بار ، شهرت ، استقالل ، مرجعيت و ميزان اعت: ويژگي هاي مشاور  77

 874/0 1/4 3/1 74 09/2 داشتن يا نداشتن سابقه فعاليت با مشاور و رابطه با مشاور 78

 634/0 1/4 7/2 64 42/2 وجود احتمال تغيير مهندس مشاور در طول پروژه 79

 راهم نمايدكارهايي كه مشاور در آينده مي تواند براي شما ف 80
 

42/2 65 6/1 6/3 811/0 
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 گانـه متناسـب بـا گـردش         80پس از نمره دهي به عوامـل        
مالي ساليانه خود بايستي كوچك يا بزرگ بودن شـركتش          

پــس از قرارگــرفتن در يكــي از دو گــروه . را تعيــين نمايــد
بايستي جدول ميانگين هاي گروه كوچك يا بزرگ موجـود          

 رابطه رياضي زير را اعمال  را در نظر گرفته و2در جدول 
 . نمايد

)3( ∑
−

=
=

80

1i 5
Si)BiAi(R  

 :  گونه است ني ها بدفي عنوان شده تعرياضيدر رابطه ر
Rخواهد بودنهي كننده انحراف از مارك آپ بهنيي تع  

Ai ري عدد وزن داده شده به متغ      زاني م i      ام توسـط كـاربر 
 .   باشديم

Bi ــم ــه متغ زاني ــده ب ــدد وزن داده ش ــ ع ــط i ري  ام توس
  باشدي من نظر سنجي شده پيمانكارا

Si ريمتغ ضريب ساختار تحليل افتراقي i مي باشد ام. 
نخست آنكـه   . بايست به كار رود   ) 3(نكته مهمي در كاربرد     

.  با عالمتش بكار روديستي ساختار با  بي ضر سيعدد ماتر 
 كوچكتر اعالم نمودن عـدد وزن       اي بزرگتر   زانيدوم آنكه م  

 تواند بـا توجـه بـه     ي خاص م  ري متغ كي شده درمورد    يده
 سـاختار تفـاوت     بي ضـر  سي مثبت بودن عدد ماتر    اي يمنف
 شـدن عبـارت   ي كاربر در صورت منفـ     يستي با يعني.ديبنما

(Ai-Bi)Si     و در صـورت  رديـ قدر مطلـق آن را در نظـر گ 
 ليدل. دي ضرب نما  5/0 زاني عدد آن را در م     نيمثبت شدن ا  

صـله   عمل آن است كـه مثبـت شـدن عبـارت حا       ني ا ياجرا
 موفـق ـ   مانكـاران ي پي كـاربر در بـرا  ي آراليـ نشان از تما

 ي ولـ كسـان ي ي بـا عـدد  اسيـ  در ق نيسود آور است بنابرا   
 نـه ي نسـبت بـه مـارك آپ به   ي كمتـر انحراف خود از   نهيقر

 .برخوردار خواهد بود
 بدســت ي اعــداد حاصــله مقــداري بــا جمــع آورتيــدر نها

ار مارك آپ    مقد يستيدر مرحله دوم كاربر با    . خواهد آمد   
 مناقصـه در نظـر      نيـ  شـركت در ا    ي را خـود بـرا     ي ا هياول

 خـود   نهيگرفته اعالم نموده و آن را به عنوان مارك آپ به          
 مــارك آپ ني تــرنيي پــايســتيدر ادامــه با. ديــ نمايمعرفــ

 انجـام شـده در      قـات ي را متناسـب بـا تحق      زارموجود در با  
 ي مـدل معرفـ    يـي  بـه چـارت اجرا     نيشيبازار و مناقصات پ   

 .ديمان

 كاربر كـه بهتـر اسـت        يي نها نهي مرحله مارك آپ به    ني ا در
 ي مـ  نيـي  تع ريـ آن را در مناقصه ارائه دهـد بـه صـورت ز           

 .گردد
 
)4(  ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −

−
+= )MaMa(

X
RXMaMa LPLO 

 
 : هستندري بصورت زفيدر رابطه باال تعار

MaO :   ي در مناقصـه مـ     نيي تع ي كاربر برا  نهيمارك آپ به 
 باشد
MaL :باشدي موجود در بازار ميمارك آپ حداقل  
Map :مد نظر كاربر هي اولنهيمارك آپ به  

X :كوچـك   ي گـروه هـا    مانكـاران ي پ ي است كه برا   يمقدار 
  باشدي م09/53 بزرگ ي گروه هاي و برا1/70
R :بدست آمد )1( انحراف از مارك آپ است كه در زانيم  

 نـه ي مـارك آپ به    نيـي  تع ي را برا  1 توان شكل    ي م نيبنابرا
 . نمودفيتعر

 

 محدوديت تحقيق -5
 تواند موثر بر ي  مقي تحقني اي كه پرسش هالي دلنيه اب

 پاسخ دهنده باشد امكان آن ي شركت هاندهي آيرقابت ها
 ي اطالعات حساس تجاري رود كه پاسخگوها از افشايم

 قي تحقي براتي محدودكي خود ني اجتاينت.  كننديخوددار
 اطالعات فراهم گشته مرتبط كهيياز آنجا.  روديبه شمار م

 ها تي و نرخ موفقيخيرصد سود از فروش خالص تاربا د
 داده يدر  مناقصه ها ست امكان دارد اطالعات به درست

 شود كه ي مدي تشدي اتفاق زمانني از وقوع اينگران. نشود
 را در ي دلواپسني درخواست نام شركت توانسته اميبدان

 موجود گري دتيمحدود.  دهدشيذهن پاسخ دهنده افزا
 تيبا توجه به رابطه كفا. دهندگان بودسخپاتعداد اندك 

 پاسخ نامه 9 به كي نزديزي چيستيپاسخ دهندگان ، با
 اري كار را بسني اندازه نمونه موجود باشد و اتي كفايبرا

 ي پاسخ دهرشي با توجه به عدم پذراي ساخت زيمشكل م
 ، اجازه حذف هرگونه پاسخ نامه مانكاراني از پيكيتوسط 

 . شدي متهرف از محقق گگريد
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 نهي مارك آپ بهنييتع نحوه -)1(شكل 
 

 نتيجه  -6
اين تحقيق تالشـي را در راسـتاي رسـيدن پيمانكـاران بـه              

بـا اسـتفاده از ادبيـات       . مارك آپ بهينـه انجـام داده اسـت        
پيشين عوامل اثر گذار بر مارك آپ عواملي جمع گرديده و           

اخت كشـور ايـن     با مصاحبات متعدد با خبرگان صنعت س      
. عوامل متناسب بـا شـرايط بـومي كشـور اصـالح گرديـد             

ليست نهايي براي نظر خواهي درباره ميزان اهميت تك تك          
عوامل در اثر گذاري بر ميزان مـارك آپ نـزد پيمانكـاران             
سازنده سازه هاي آموزشي دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـد       

 از  پس. علوم و تحقيقات برده شد و آراي آنان جمع گرديد         
كسب پاسخ پيمانكاران جواب ها در گـروه هـاي كوچـك ،             
متوسط و بزرگ و هم چنين موفق و ناموفق دسـته بنـدي              
گرديد و در نهايت با اسـتفاده آراي پيمانكـاران كوچـك و             
بزرگ موفق ـ سود آور معياري براي ايجـاد مـدل بدسـت     

 .آمد
مدل ابداعي اين تحقيق سعي در آن دارد تا با بدست آوري            

ان انحراف اهميت دهي عوامل اثر گـذار بـر مـارك آپ              ميز
توسط كاربر مدل با اعداد بدست آمده از آراي پيمانكـاران         

مورد پاسخ قرارگرفته ميزان صحت مارك آپ اوليه كاربر         
 آن با مارك آپ بهينه را اندازه        نزديكيرا سنجيده و مقدار     

ن مقدار مارك آپ اوليه خود پيمانكار به عنـوا        . گيري نمايد 
مارك آپ بهينه اوليه ، ميزان حداقل مـارك آپ موجـود در       
بازار كه در تحقيقـات اوليـه پيمانكـار بدسـت آمـده يـا در                
گذشته مناقصاتي مشابه حادث گشـته اسـت و هـم چنـين             

 گانه اثر گذار    80نظرات كاربر درباره ميزان اهميت عوامل       
 . بر مارك آپ از ملزومات مدل ابداعي اين تحقيق است

مدل بسيار آسان تعبيه گشته و اين كمك را به كاربر ـ  اين 
حتي كاربر نه چندان حرفه اي ـ مي نمايد تا به آساني با به 
كار گيري چندين رابطه رياضي به صحت و مـورد اعتمـاد            

عالوه بر مدل ايجاد گرديده     . بودن مارك آپ خود پي ببرد     
، نتايج بدست آمده مي تواند نكـات جـانبي ديگـري را هـم               

 .براي مطالعه كنندگان اين تحقيق به همراه داشته باشد
 

 مراجع -7
 بررسي استراتژي شركت در ") 1388( حامد،موسوي، ]1[ 

مناقصات با رويكرد مديريت سبد پروژه ها براي 
  پايان نامه "شركت هاي پيمانكاري پروژه محور 
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