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 چکیده

المللي است، زيرا آثار ناشي از اينن تصنميم در   به شركت يا عدم شركت در مناقصات بين  هاي مشاوران صنعت آب، تصميم يكي از مهمترين تصميم
كت مشناوران در  گيري در شركت/عدم شرها نقش اساسي دارد. هدف از اين پژوهش شناسايي معيارهاي موثر بر تصميم موفقيت يا شكست اين سازمان

كاوي ها و ابزار دوم شامل متنهاي آماري بر روي پرسشنامهباشد، ابزار اول شامل تحليلالمللي صنعت آب با استفاده از دو ابزار مختلف ميمناقصات بين
بنندي  كناوي و ووشنه  شده و از طريق متن ها استخراجزيرمعيار و وزن آنها با استفاده از تحليل پرسشنامه 62ها است. پنج معيار اصلي به همراه مصاحبه
زيرمعيار شناسايي شد. با توجه به شباهت باالي معيارها و زيرمعيارهاي شناسايي شده توسط دو ابزار، نتيجنه   35ها نيز پنج معيار اصلي به همراه مصاحبه

كنننده در   مالحظات سازمان شركتعبارتند از مسائل مالي،  باشد. معيارهاي اصلي به تريب اهميتزيرمعيار مي 68معيار اصلي و  5نهايي پژوهش شامل 
ي همسويي باالي اينن ابزارهنا    . نتايج تحقيق نشاندهندههاي قرارداد، مناقصه و رقيبانشرايط و ويژگيو  مشخصات پروژه، هاي كارفرماويژگي، مناقصه

باشنند و  اي شناسايي شده از دقت و قابليت تعميم قابل قبولي برونوردار مني  توان نتيجه گرفت كه معيارهاست. از همسويي باالي نتايج اين دو ابزار مي
 توانند اين معيارها را مورد استفاده قرار دهند.ها ميسازمان
 

 مناقصه، مشاوركاوي، كاوي، متنداده ،بنديووشه :ی کلیدیهاواژه
 

3 2    3 2* 1 مقدمه
 

گينري   هاي مشاوران صنعت آب تصنميم  يكي از مهمترين تصميم
تصميم به شركت ينا عندم   . مناقصه استبه شركت يا عدم شركت در 

كه تحنت تناثير عوامنل مهنم درون       شركت در مناقصه فرايندي است
 Mosley and Bubshait)سازماني و برون سازماني بسنياري اسنت   

صننعت   يالمللن نيكردن مشاوران در مناقصات بشركت نديفرآ. (2015
در شنكل   هاويسنار نيباشد كه ايمحتمل م يويآب شامل چهار سنار

و  ارهنا يمع ييپنژوهش شناسنا   نين هندف ا  اسنت.  داده شده شينما 1
بنه شنركت/عدم شنركت مشناوران در      ميموثر در تصنم  يارهايرمعيز

                                                           
 دانشگاه تهران، تهران، ايرانگروه مديريت پروژه و ساوت،  دانشيار -1

 دانشجوي دكتري، گروه مديريت پروژه و ساوت، دانشگاه تهران، تهران، ايران،   -2

دانشجوي كارشناسي ارشد، گنروه منديريت پنروژه و سناوت، دانشنگاه تهنران،        -3
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 يسناز نهيشن يباشند تنا موجنب ب   يصنعت آب من  يالملل نيمناقصات ب
مشنخ    نيچبا وط 1 كه در شكلاول شود  يوياحتمال روداد سنار

. براي شناسايي اين معيارها و زيرمعيارها از دو ابزار اسنتفاده  استشده
 ابزار و هاپرسشنامه يبر رو يآمار هايليتحلشود، ابزار اول شامل مي
 ها است.مصاحبه كاويمتن شامل دوم

در  شندن  احتمنال برننده   نيني تع ياستفاده بنرا  مورد مرسوممدل 
 .اسنت  5دمنين و فر 4تين مندل گ  ،از رقبنا  يدر برابنر تعنداد   مناقصات
 يبنرا  اتياضن يبر ر يمبتن هايمدل نياز اول تيو گ دمنيفر هايمدل
  توسنعه داده  1967و  1956 هايكه در سال باشنديمناقصه م يابيارز
 منت يق نيتنر نييبر پنا  يمبتن رقابتي مناقصات در هامدل ناي. اندشده
. كننديكاربرد دارد و شاو  سود مورد انتظار را محاسبه م يشنهاديپ
 منت يشندن در مناقصنه و ق   اسنا  احتمنال برننده    رشناو  بن   نيا
توسنط   دمنين فر يهنا  اسنتفاده از مندل   .شنود يمحاسبه م يشنهاديپ

                                                           
4- Gates 

5- Friedman 
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 معلنوم شنده  و  هگرفتن  قرار يمجددا مورد بررس سندگانياز نو ياريبس
 كه رقبنا شنانب برننده    يمتقارن، زمان طيدر شراها اين مدلكه است 

هناي قبلني در   و در شرايطي كنه اطالعنات مناقصنه    شدن برابر دارند
 MacKie-Mason et)دستر  نباشد داراي عملكرد مناسبي نيستند. 

al. 2004).    ثيرگناار در تصنميم بنه    أدر ادبينات تحقينق معيارهناي ت
المللني صننعت آب از منناب     شركت يا عدم شركت در مناقصنات بنين  

از مينان  و  شنده  مختلف و با توجه بنه منناطق جارافينايي، شناسنايي    
هناي   شده، تعداد تكنرار و اشنترا    عاملِ موثرِ شناسايي 183مجموع 

نتنايج اينن بررسني نشنان      معيارهاي مهم در منناب  بررسني گرديند.   

عامل  20اند، بار در مناب  ذكر شدهدهد، معيارهايي كه بيش از يک مي
باشند. اين معيارها شامل معينار منرتبط بنه كارفرمنا،     تكرار مي 124با 

هاي مشنابه، تنامين   مسائل مالي پروژه، شرايط بازار، ابعاد طرح، تجربه
 Error! Referenceباشند كنه در   مالي، ظرفينت كناري و ... مني   

source not found. .به همراه تعداد تكرار آورده شده است 
در كشورهاي مختلف مطالعاتي براي شناسايي معيارهاي تاثيرگاار 

 !Error اسنت، در شركت يا عندم شنركت در مناقصنه انجنام شنده     

Reference source not found. باشد.مروري بر اين مطالعات مي 
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 ها گیری برای شرکت در مناقصه در کشور معیارهای تصمیم -1جدول 

 تاثیرگذارمعیارهای  کشور
 (Lemberg 2013)تجربه، مناب  مالي، مناب  داولي، رقابت در بازار، تازگي پروژه و رابطه با ذينفعان  آلمان

 هند
وضعيت مالي كنوني سايز پروژه، مناب  در دستر ، تعداد پرسنل مشاول به كار، تجهيزات آزمايشگاهي موجود، زمان پروژه، نحوه پرداوت، قيمت مناقصه، تجربه، 

 .D)هاي مشابه. هاي بازار، زمان مجاز براي پروژه، سود كسب شده در پروژهشركت، سايز پروژه، نوع پروژه، داشتن تامين كننده ووب، مواد و مصالح، وواسته

Darbar 2018)   و(J. Kiran Kumar 2016). 

 بريتانيا
ركت كننده در مناقصه، تجربه پيمانكار، مدل پروژه، ريسک و محل ووش نام بودن مشتري، مناب  فيزيكي، كارهاي در دست شركت، توانايي پرداوت، تعداد ش

 (Shash 1993)و  (Odusote and Fellows 1992)پروژه. 
 (Hassanein 1996)ظار، مناب  مالي، درجه سختي كارهاي پيش بيني نشده، پرستيژ پروژه. نوع پروژه، سايز پروژه از نظر مالي، زمان مورد انت مصر
 (Fayek, Ghoshal, and AbouRizk 1999)نوع پروژه، شانب بردن مناقصه، آشنايي با بازار، آشنايي با منطقه جارافيايي، سايز پروژه.  كانادا
 (Wanous, Boussabaine, and Lewis 2000)تامين رضايت مشتري، ووشنامي مشتري، سايز پروژه، زمان مورد نظر.  سوريه

 Wanous, Boussabaine, and)ها. ها، ريسک مناقصه، نوع پروژه و جريان نقدينگي، در دستر  بودن بقيه پروژهگر وبرگي، تجربه، مناب ، تعداد مناقصه ايران

Lewis 2000) 
 (El-Mashaleh et al. 2014)توانايي مالي مشتري، نيكنامي مشتري، اندازه پروژه،كارهاي در دستر .  اردن

 نيجريه
وش مناقصه، قيمت، شرايط نياز به كار، حجم كار موجود، شهرت كارفرما، سودآوري، تجربه كارهاي مشابه، روش ساوت، ابعاد و نوع پروژه، مدت زمان پروژه، ر

 (Oyeyipo et al. 2016)محيطي و ريسک پروژه. 

 
بننه  ميتصننم يبننرا کيننمنندل پارامتر کيننوانننو  و همكنناران 

منوثر بنر    ارين مع 38آنها . شركت/عدم شركت در مناقصات ارائه كردند
كردننند.  ييمصنناحبه و پرسشنننامه شناسننا قيننرا از طر ميتصننم نيننا
 يارهنا ي( و معارين مع 20كمتنر را كننار گااشنتند )    تيبا اهم ييارهايمع
معيار( را به دو گروه معيارهاي مثبنت و منفني تقسنيم     18) ماندهيباق

گينري از اينن معيارهنا، ديندگاه وبرگنان در منورد       كردند. آنها با بهره
شركت/عدم شركت در مناقصات را در قالب يک مندل سيسنتماتيک،   

واننو  و همكناران ينک     .(Wanous et al. 2000)متبلور سناوتند  
مدل مبتني بر شبكه عصبي مصنوعي براي تصنميم بنه شنركت/عدم    

. مندل آنهنا هشنت گنره ورودي، دو     شركت در مناقصات توسعه دادند
اليه پنهان و يک گره وروجي داشت. آنها معيارهاي موثر را با استفاده 

 157هناي  از پرسشنامه شناسايي كردند. براي ينادگيري مندل از داده  
پنروژه جديند نينز بنراي      20مناقصه در كشور سوريه اسنتفاده شند و   

درصند بنود    90ارزيابي مندل اسنتفاده شند. دقنت مندل آنهنا تقريبنا        
(Wanous et al. 2003). گيري از رويكرد برازشالو و پرور با بهره ،

يک مدل براي تصنميم بنه شنركت/عدم شنركت در مناقصنات ارائنه       
معيار موثر در شركت/عدم شنركت در مناقصنات را بنا     21كردند. آنها 

بررسي تحقيقنات پيشنين شناسنايي كردنند و پنب از انجنام آزمنون        
معيار، رابطه وطني بنا تصنميم بنه      8هبستگي مشخ  شد كه فقط 

درصند   96مدل آنها تقريبا شركت/عدم شركت در مناقصه دارند. دقت 
كوستانتينو و همكاران ينک مندل    .(Lowe and Parvar 2004)بود 

هنا  هاي پيشنهادي قبل از بازگشايي پاكنت بيني روند قيمتبراي پيش
كنننده در مناقصنه   گينري از اينن مندل، شنركت    توسعه دادند. با بهره

هناي  هاي پيشننهادي در مناقصنه پنروژه   تواند توزي  احتمال قيمت مي

بيني كرده و با توجه بنه آن، پيشننهاد قيمنت ونود را     عمومي را پيش
چنو و همكناران بنا تلفينق      .(Costantino et al. 2011)تنظيم كند 

ي فنازي و بنرازش، ينک اسنتراتژي بنراي      مراتبن  سلسله ليتحل نديفرا
پشتيباني از تصميم به شركت/عدم شركت در مناقصه ارائه كردند. آنها 

مراتبي فازي بنراي تعينين وزن معيارهنا و از بنرازش     از تحليل سلسله
 .Chou et al)انند  براي محاسنبه قيمنت پيشننهادي اسنتفاده كنرده     

. بيرو  و همكاران ينک مندل بنراي پشنتيباني تصنميم بنه       (2013
شركت/عدم شركت در مناقصات ارائه كردنند. مندل آنهنا شنامل سنه      

گيري چندمعياره براي ارزيابي پتانسنيل  قسمت است: يک مدل تصميم
ريزي وطي براي محاسبه هزيننه كنل   بالقوه مناقصه، يک مدل برنامه
رينزي وطني ديگنر بنراي توزين  قيمنت       پروژه و ينک مندل برنامنه   
هناي مختلنف بنه منظنور حنداكثرنمودن      پيشنهادي مناقصه بين آيتم
. براسننا  بررسنني (Biruk et al. 2017)جريننان نقنندي پيمانكننار 

 هناي داده كناويِ و داده كناوي تاكنون از متنهاي انجام شده، پژوهش
مناقصنات   ميتصنم  بانيپشنت  هايستميتوسعه س يبرا افتهاريرساوتيغ

و در اين پژوهش براي اولين بنار از اينن رويكنرد     استفاده نشده است
 شود.استفاده مي

 

 هامواد و روش

 معتبر، معناني  اطالعات استخراج فرايند از است عبارت كاويداده
 و هناي داده  پايگناه  از اسنتفاده  قابنل  و فهنم  قابنل  ناشناوته، پيش از

روننند  .(Han et al.  2012)هننا  يننريگ تصننميم در آن از اسننتفاده
 است. نمايش داده شده 3كاوي در شكل  داده
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 (J. Han, M. Kamber 2012) یکاوروند داده -3شکل 

 
شنود. در   يظناهر من   2غيرنظارتيو  1نظارتيدر دو نوع كاوي  داده
 يند كه با يزيهدف وجود دارد، چ يرمتا يک يشههم نظارتيكاوي داده
 يرنظنارتي، كناوي غ در داده .شنود  ينني بيشپ يا ين، تخم3بننديدسنته
اسنت كنه    نين اوي اكن هادد ييفننه هندف وجننود ننندارد و وظ    يرمتا

يسنتند.  ونا  ن  ينر متا ينک كنه متعلنق بنه     يابدرا ب يديكل يالگوها
كناوي   بينني )داده بندي، تخمين، پيش كاوي شامل دسته هاي داده مدل

كناوي غيرنظنارتي( و    )داده 4بنندي، قنوانين انجمنني   نظارتي(، ووشنه 
 .Han et al)باشند   )نظنارتي و غيرنظنارتي( مني    5توصنيف مفهنومي  

2012). 
كناوي دانسنت كنه عبنارت     اي از دادهتوان شاوهكاوي را ميمتن

هاي متني. اينن رويكنرد   است از كشف الگوهاي ناشناوته از بين داده
هنناي متننني  بننه دنبننال آن اسننت كننه اطالعننات مفينند را از داده   

كناوي  كاوي شباهت زيادي بنا داده غيرساوتاريافته استخراج كند. متن
هناي  كناوي بنراي منديريت داده   اين تفاوت كه ابزارهناي داده  دارد با

اي از تواند بر مجموعنه كاوي مياست اما متنساوتاريافته طراحي شده
ي جديد هاي غيرساوتاريافته نيز براي استخراج الگوهاي ناشناوتهداده

اهنداف روش   .(de Miranda Santo et al. 2006)تمركنز كنند   
بنندي كنرد كنه شنرح     گروه عملياتي طبقه 9توان در كاوي را مي متن

 .Singh et al)اسنت   آورده شنده  2هريک از اين اهداف در جندول  

2007).  

كناوي بنه منظنور    بندي يک تاب  كاوشني غيرنظنارتيِ داده  ووشه
اي  ها است. يک ووشه به مجموعهبندي طبيعي درون دادهكشف گروه
شود كنه از جهناتي شنبيه بنه همنديگر هسنتند.        ها اطالق مي از داده
ي  هاي متمايز كنننده  بندي به طور وودكار ويژگيهاي ووشه الگوريتم
نمايند. بنه بينان    كنند و آنها را سازماندهي ميها را تعريف مي گروهزير

هنايي   هنا در گنروه   بندي، قنراردادن داده  توان گفت كه ووشه ديگر مي
ي واصي به يكديگر شباهت دارنند   است كه اعضاي هر گروه از زاويه

هيچ شباهتي ندارند يا حداقل نسنبت بنه    هاي ديگر و با اعضاي ووشه
ي ونود از شنباهت بسنيار كمتنري بنا اعضناي ديگنر         اعضاي ووشه

 .(Han  et al. 2012)ها برووردارند  ووشه

                                                           
1- Supervised 

2- Unsupervised 

3- Classification 
4- Association Rules 

5- Conceptual Description 

بندي بسيار زياد هستند و راهكارهناي بسنيار   هاي ووشهاستراتژي
هنا وجنود   ها در ووشهي شباهت ميان نمونه دادهزيادي براي محاسبه
هنا  نموننه از داده  nشدن موضوع فرض كنيد شما با  دارد. براي روشن

ووشه قرار دهيد.  cها را در تعداد روبرو هستيد و قصد داريد اين نمونه
( 1توانيند از رابطنه )  بنندي را مني  هاي ممكن براي ووشهتعداد حالت
 محسابه كنيد:

 بنننننديهنننناي ممكننننن بننننراي ووشننننه ( تعننننداد حالننننت1)
1

𝐶!
∑ (−1)𝐶−1(𝐶

𝑖
) × 𝑖𝑛

𝐶

𝑖=1
 

هناي كنم، تننوع    براسا  فرمول ذكر شده، حتي با تعنداد نموننه  
بندي يک عدد نجومي است. بنابراين نيناز بنه   هاي ممكن ووشهحالت

شود چرا كه بندي به ووبي احسا  ميهاي ووشهاستفاده از الگوريتم
ي كوچنک ننه تنهنا    بندي براي ينک مسنئله  هاي ووشهارزيابي حالت

هناي  نگير بلكه غيرممكن است. يكي از محبنوب تنرين الگنوريتم   زما
باشند،   بنندي مني  كاوي غيرنظارتي كه قادر به حل مسائل ووشنه داده

 n. ورودي اين الگوريتم (Ratrout 2010)است  K-Meansالگوريتم 
هناي وروجني را مشنخ      كنه تعنداد ووشنه    Kنمونه داده و مقندار  

نمونه به صورت اتفاقي از ميان كل  Kباشد. در ابتدا تعداد  كند، مي مي
ووشنه   Kي  ها به عنوان نمايننده شوند. اين نمونهها انتخاب مينمونه

شناوته وواهند شد. گاهي به آنها مركز ثقل يا مركز ووشه نيز اطالق 
اي وواهنند  هاي باقيمانده عضنوي از ووشنه   شود. هر يک از نمونهمي

ها متعلق به آن است. به عبارت ديگر با كمنک   بود كه يكي از نماينده
هاي باقيمانده  ي اقليدسي تشابه هريک از نمونه معيارهايي چون فاصله

ي منورد نظنر بنه هنر ينک       كنيم و نمونه نماينده محاسبه مي Kرا با 
آيند. پنب از آن بنراي هنر      نزديكتر بود، به عضويت آن ووشه در مي

ي جديندي   ي ميانگين ميان اعضاي ووشه، نماينده ووشه، با محاسبه
ي كنار   گردد. اين فرآيند تا پوشش معيناري جهنت واتمنه    انتخاب مي
با استفاده از الزم به ذكر است كه  .(Han et al. 2012)شود  تكرار مي
دو نقطنه برطبنق رابطنه     نيفاصنله بن   نيتنر  كوتناه ي دسياقل يفاصله
مولفنه باشنند،    pدو نقطنه بنا    yو  x. اگر شود يمحاسبه م  ثاغورث،يف

 : قابل محاسبه است (2مطابق رابطه ) دو نيا نيب يدسياقل يفاصله

Deuc = (∑ (𝑋𝑖 − 𝑌𝑖)2)
𝑝
𝑖=1

1

2                                        (2)  

( x2, y2( و )x1, y1) دو نقطه با مختصنات  نيب يدسياقل يفاصله 
 است.نمايش داده شده 4در شكل 

 



 1399تير  -خرداد ، 14، جلد 2، شماره نشریه آبياري و زهكشي ایران      502

 
 یکاواهداف روش متن -2جدول 

 تعریف اهداف

 ويژگياستخراج 
ل منظور از استخراج ويژگي، مشخ  كردن تمايز ميان عبارت اسمي، شخ ، مكان و يا سازمان از ساير اشيا است. عمليات مرتبط با اين هدف، شام

 .استي تعداد دفعاتي است كه هر كلمه در متن تحليل شدهاستخراج كلمات و محاسبه
 سازد تا كلمات مرتبط را در متن بيابد و روابط مهم بين آنها را به هم ارتباط دهد.متن را قادر مي يكنندهاستخراجهدايت بر اسا  آزمون،  هدايت مبتني بر آزمون

 دارد تا بر اسا  معيارهاي جستجوي از پيش تعيين شده به جستجو و بازيابي اطالعات بپردازد.جستجو و بازيابي، كاربر را بر آن مي جستجو و بازيابي
 باشد.ها و يا عدم تشابه ميبندي كلمات كليدي بر اسا  ميزان شباهتبندي، عمليات گروهووشه بنديووشه
 بندي است.هاي طبقهاي از كلمات مخصو  دامنه و روابط بين آنها از طريق الگوريتمبندي، عمليات تعريف مجموعهطبقه بنديطبقه
 هاي متني با حفظ عناصر اصلي.قدار دادهسازي عبارت است از عمليات كاهش موالصه سازيوالصه

 شود.هاي متني وابسته به سازمان استفاده ميتجزيه و تحليل روند فرآيندي است كه طي آن براي كشف روند از داده تجزيه و تحليل روند
 اند.مرتبط ساوتن الگوي استخراج شده با الگوهايي است كه از قبل كشف و استخراج شده قواعد انجمني

 مصورسازي
تواند كاربر را براي شناسايي شود كه ميدر مصورسازي از استخراج ويژگي و كلمات كليدي فهرست شده براي ايجاد يک نمايش گرافيكي استفاده مي

 موضوعات اصلي با مفاهيم مهمشان ياري دهد.

 

 
 (Grossman 1994)ی دسیاقل یفاصله -4شکل 

 
بخننش اسننتش بخننش اول، شناسننايي  ايننن تحقيننق شننامل سننه

معيارهناي منوثر بننر شنركت/عدم شنركت در مناقصننه بنا اسننتفاده از      
كناوي منتن   پرسشنامه ، بخش دوم مصناحبه بناز بنا وبرگنان و منتن     

 ها و در نهايت بخش سوم، مقايسه نتايج بخش اول و دوم.مصاحبه
 يصنننعت از دو شننركت متفنناوت )بننرا نينننفننر از وبرگننان ا 73
آنهنا   يشنده و بنرا   يي( شناسنا قين تحق جينتا يريپاميتعماز  نانياطم

مشاركت در  ينفر از آنها موافقت وود را برا 60دعوتنامه ارسال شد و 
، وبرگان به صورت تصادفي به دو گروه مسناوي  پژوهش اعالم كردند

تقسيم شده و نظرات گروه اول از طريق پرسشنامه و نظرات گروه دوم 
گرديند. بنراي افنزايش روايني و پاينايي      آوري از طريق مصاحبه جم 

ها و با توجه به تمركز روي صنعت آب كشنور، سنعي گرديند كنه      داده
 قرادادي و پيمنان، كارشناسنان   جامعه آماري از چهار حوزه كارشناسان

 و آب زهكشنني و كارشناسننان و آبينناري نيروگنناه، كارشناسننان و سنند
ناسنبي دارنند،   كنار م  فاضالب كه در زمينه شركت در مناقصات سنابقه 

انتخاب شوند. در بخش اول تحقينق، پرسشننامه كنه شنامل مقايسنه      
دهني زيرمعيارهنا )از ينک بنراي كنم      زوجي معيارهاي اصنلي و نمنره  

اهميت ترين تا ده براي مهمترين( بود، براي نفرات گروه اول فرستاده 
شد. در قسمت دوم نيز با نفرات گنروه دوم بنه صنورت آزاد مصناحبه     

 هاي آنها مستند گرديد.ديدگاه انجام شد و
گينري در شنركت ينا عندم شنركت در       معيارهاي موثر بر تصميم

هناي   المللي با بررسي تحقيقنات انجنام شنده در كشنور    مناقصات بين
 Error! Reference sourceمختلف حاصل شده و چكيده آن در 

not found.  است و بنر اسنا  اينن معيارهنا،      آورده شده 2و شكل
سنازي و در واقن     نامه طراحي شده و براي بومي سواالت اوليه پرسش

عملي و كاربردي نمودن معيارهاي ارزيابي، از تيمي از وبرگان صنعت 
گينري   با بهرهبدين منظور  مر ياري نموده.آب دعوت گرديد تا در اين ا

از روش دلفي تيمي از كارشناسان وبره صنعت آب تحت عنوان پاننل  
طراحي پرسشنامه، تشكيل و معيارهاي ارزيابي با توجه به ننوع و نيناز   

سازي شنده و نهايتناپ پرسشننامه     هاي زير بنايي صنعت آب بومي پروژه
 نهايي مورد تاييد قرار گرفت. 

 جناد يا يبنرا  افتهيساوت يهااز روش يكيبه عنوان  يفروش دل
به منظور تهيه پرسشنامه استفاده شند. در   متخصصان انياتفاق نظر م
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نفر بوده و از آنها وواسته شد كنه   12اين پژوهش، اعضاي پانل دلفي 
در دور اول از اعضنا پاننل   هاي پرسشنامه را تعيين كنند. اهميت گويه

تعينين  " يپرسشننامه  معيارهناي نمره دادن به وواسته شد تا با  يدلف
موثر در شركت/عدم شركت مشاوران در  يارهايرمعيو ز ارهايمعاهيت 

موافقنت ونود را بنا وجنود      زانين ، م"صنعت آب يالملل نيمناقصات ب
اعنالم نمنوده و    كنرت يل يقسنمت هفنت  ا ين در مق معيارهااز  کيهر

 باز ارائه دهنند.  وود را در سوالِ يليتكم شنهاداتيو پ ينظرات اصالح
و شناو    يمركنز  يهنا ها با استفاده از شناو  پاسخ يآمار ليتحل

 ،يچنارك انين انجنام و محندوده م   SPSS 25افنزار  در ننرم  يپراكنندگ 
. دين گرد نيني تع معيارهناي پرسشننامه   ازين امت ارِين معو انحراف نيانگيم

با  معيارهايقرار گرفته،  رشيو باالتر مورد پا 80 1با صد  معيارهاي
 يبرا 80تا  20صد   نيب معيارهايو كمتر حاف شدند و  20صد  

از  زين يدور دوم دلف در .(Landeta 2006) ماندند يباق يدور دوم دلف
موافقنت ونود را بنا     زانيپانل وواسته شد تا همانند دور اول م ياعضا

بنا سنطح    معيارهناي دور  ني. در اندياعالم نما معيارهااز  کيوجود هر
 رشيدرصد مورد پا 20كمتر از  ازيامت رييدرصد و باالتر و تا 80توافق 

 ريين و بناالتر و تا  صددر 80با سطح توافق  معياريقرار گرفتند و چون 
نمانند، پرسشننامه    يبناق  يدور بعد دلفن  يدرصد برا 20از  شيب ازيامت

 ي،دو دور دلفن  يطن به عبارت ديگنر   شد. يينها يحاضر با دو دور دلف
 يپرسشنامه حاصل شد و درصد توافق اعضنا  معيارهاي ياجماع بر رو
 .به دست آمد 76.85 ييدر پرسشنامه نها نيپانل متخصص

اهميننت هريننک از  شنناو در گننام اول بررسنني، بننراي تعيننين 
 Expert Choiceافنزار  يسه زوجي در نرممعيارهاي اصلي از روش مقا

 ارهين معچنند  يرين گميافزار تصمنرم کي Expert choiceاستفاده شد. 
( AHP)ي مراتبن سلسنله  لين تحل نند يفرآ يسازادهياست كه بر اسا  پ

 يهنا روش رينسبت به سنا  AHPروش  ياياز مزا يك. يكنديعمل م
 ارهنا يتواند وزن معيروش م نياست كه ا نيا ارهيچندمع يريگميتصم
 سهيمقا قيابتدا از طر زين Expert Choice. در نرم افزار دكن نييرا تع
 ارهين چنند مع  يرين گميشده و سنپب تصنم   نييتع ارهايوزن مع ،يزوج

 نين ا يزوجن  سنه يمقا تين پنژوهش فقنط از قابل   نيدر ا شود.يانجام م
اسنتفاده شنده    ياصل يارهايمع تيشاو  اهم نييتع يافزار و برا نرم
 است.
ها نسنبت   كند تا اهميت تعدادي از گزينه مقايسه زوجي كمک مي 

ي اقندام بنه اينن ترتينب بنود كنه        به يكديگر سننجيده شنود. نحنوه   
 آنهنا  ازشنوندگان ارسنال و   ي مقايسه زوجي بنراي پرسنش   پرسشنامه

را  گريكند ينسنبت بنه    ياصنل  يارهايمع تيوواسته شد تا نسبت اهم
 Expert Choiceافنزار  ي ورد جمعي وارد نرم تيجهو ن مشخ  كنند

ي  ( نشناندهنده .Error! Reference source not foundگرديد.  
 Error! Reference source notافنزار و  اطالعات ورودي به نرم

                                                           
1- Percentile 

found.افزار و وزن هر ينک از معيارهناي   ي وروجي نرم ( نشاندهنده
 44شود، مسنايل منالي بنا وزن     اصلي است. همانگونه كه مشاهده مي

درصد بيشترين اهمينت را بنه    30هاي كارفرما با وزن درصد و ويژگي
 اند. وود اوتصا  داده

گينري   بررسي و تحليل نتايج مقايسنه زوجني معيارهناي تصنميم    
ي آن است كه اولويت اول كه شامل مسنايل منالي مثنل     دهنده نشان
بيني سنود و ... اسنت   ي مالي، وضعيت مالي سازمان، پيش كننده تامين

هاي كارفرما قنرار دارد كنه    باشد. در اولويت دوم ويژگيبسيار مهم مي
بنه    ا توجه به مشكالت ناشي از عدم پرداونت هاي ايراني ب در شركت

ي پروژه بنر سناير معيارهنا،     موق ، سابقه ذهني و همچنين تاثير هزينه
هاي پروژه، شرايط قرارداد، مناقصه و رقبنا و حتني مالحظنات    ويژگي

 باشد.كننده تحت تاثير اين مهم ميسازمان شركت

هناي   توان بنه داده  دهد تا چه اندازه مي نشان مي 2نرخ ناسازگاري
محاسنبات  اعتمناد كنرد. اسنا      انگردآوري شده از ديدگاه كارشناسن 

گيرننده كنه   بر اسا  قضاوت اوليه تصميم مراتبيفرايند تحليل سلسله
پنايرد.   شنود، صنورت مني    هر مني زوجي ظنا   در قالب ماتريب مقايسه

بنابراين هرگونه وطا و ناسازگاري در مقايسه عناصر، نتيجه نهايي بنه  
نشنان   مطالعنات . دهند  دست آمده از محاسبات را تحت تاثير قرار مني 

هنا   مقايسه سازگاري باشد 1/0است كه اگر نرخ سازگاري كمتر از داده
 شود.بايد تجديد نظر ها مقايسه در قابل قبول بوده و در غير اينصورت

 Error! Reference source notكننه در همانگونننه 

found.  08/0مشخ  است نرخ ناسازگاري مقايسه زوجي معيارها 
سازگار مراتبي دهد مقايسه زوجي و تحليل سلسه باشد كه نشان مي مي
 باشد. مي

براي تعيين درصد اهميت زيرمعيارها، از پرسش شوندگان وواسته 
اوتصنا  دهنند.    10تا  1شد كه به هريک از زيرمعيارها عددي بين 

دهننده بيشنترين   نشنان  10دهنده كمترين اهميت و عدد نشان 1عدد 
باشد. سنپب مينانگين امتينازات اوتصنا  داده شنده بنه       اهميت مي

عيارها محاسبه شده و به عنوان شاو  اهميت در نظنر  هريک از زيرم
 گرفته شد.

يكي از نقاط ضعف استفاده از پرسشنامه براي شناسايي مهمتنرين  
معيارها اين است كه شيوه طراحي پرسشنامه و معيارهنايي كنه در آن   

گينري مخاطنب شنود و شنيوه     اند، ممكن است باعث جهنت ذكر شده
قرار دهد. بنراي پوشنش اينن نقطنه     پركردن پرسشنامه را تحت تاثير 

ضعف تصميم گرفته شد كه در گنام دوم، بنا گنروه دوم وبرگنان بنه      
كاوي قرار گيرند، ها مورد متنصورت باز مصاحبه شده و متن مصاحبه

افزار نرم نيااست.  استفاده شده Rapidminerافزار از نرم بدين منظور
تا بنه   2001ه و از سال است كه با زبان جاوا نوشت يكاوابزار داده کي

 . است حال توسعه داده شده

                                                           
2- Inconsistency  

https://parsmodir.com/mcdm/ahp-education.php
https://parsmodir.com/mcdm/ahp-education.php
https://parsmodir.com/mcdm/ahp-education.php
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 Expert Choiceافزار نتایج خرد جمعی نسبت مقایسه زوجی و اطالعات ورودی به نرم -5شکل 

 

 
 عدم شرکت در مناقصه ایگیری به شرکت  های مقایسه زوجی معیارهای تصمیم اولویت -6شکل 

 
Rapidminer هاي كاري به ننام  عمليات تحليل داده را در جريان

اسنت   تشكيل شده 2دهد. هر فرآيند از چندين عملگرانجام مي 1فرآيند
دهند.  طنول فرآينند انجنام مني    و هر عملگر يک وظيفنه واحند را در   

 كند.وروجي هر عملگر به عنوان ورودي عملگر بعدي عمل مي
كاوي متنون فارسني، ابتندا    با توجه به مشكالت موجود براي متن

در يک فاينل متنني    ها به زبان انگليسي ترجمه شده و سپبمصاحبه
كاوي بنر روي اينن فاينل    شده و عمليات متنآوري نيافته جم ساوتار
ها، كلمات بني اهمينت ماننند    داده 3پردازشام شد. در مرحله پيشانج

حروف ربط، حروف اضافه و... )از، و، و ...( حاف شندند. بنراي انجنام    
هاي متني به بردارهاي عددي تبنديل  كاوي بايد ابتدا دادهعمليات متن

هناي  افزار قابنل پنردازش باشند. بندين ترتينب داده     شده تا توسط نرم
شنوند. بنا اسنتفاده از    هاي ساوتاريافته تبديل ميه به دادهساوتيارنيافت
، كلمات به بردارهاي عددي تبديل شده و Generate TFIDFعملگر 

يک  TF-IDFشود. ها به يک ماتريب عددي تبديل ميمتن مصاحبه
گزاره آماري است كه به معناي فراواني وزني كلمات كليدي است كنه  

هناي  باشند. بنروالف روش  ر متن مينمايانگر ميزان اهميت كلمات د
كه تمركز اصنلي آنهنا صنرفا روي تعنداد دفعنات       4ديگر مانند يواست

صرفا ميزان تكرار يک كلمه  TF-IDFتكرار كلمه كليدي است، روش 
كلمنه   تين نشنان دادن اهم دهد، بلكه هندف آن  كليدي را نشان نمي

تعداد تكرار كلمه در متن با تكرار آن  سهيمقا قينظر از طرمورد يديكل

                                                           
1- Process 

2- Operator 

3- Pre-processing 

4- Yoaset 

. بنه طنور مثنال    باشند  يتر از مسنتندات من  بزرگ ياكلمه در مجموعه
اي نفر از وبرگان بيان شده باشد، نسبت به كلمه 5اي كه توسط  كلمه
 TF-IDFبار توسط يک وبره تكرار شده، اهميت بيشتري دارد.  5كه 

TFشامل دو بخش است، بخش اول )
مقندار نرمنال شنده     ( نمايانگر5
IDFتكرار كلمات در متن و بخش دوم )

( نمايانگر اهميت يک كلمنه  6
 IDFدر  TFباشد. با ضنرب مقنادير   نسبت به ساير كلمات در متن مي

محاسبه شده و اين مقادير در كنار هم  TF-IDFبراي هر كلمه مقدار 
-TFدهنند. پنب از محاسنبه مناتريب     ماتريب كل متن را شكل مي

IDFبنندي بنا الگنوريتم    ليات ووشه، عمK-means    واقن  در گنروه(
Segmentation  بر روي اين ماتريب انجام شد. مقدار )K  كه بيانگر

تعيين شد و هربار نتيجنه   12تا  2باشد به ترتيب از ها ميتعداد ووشه
بندي ثبت شد و در نهايت با مقايسه آنها اين نتيجه كسنب شند   ووشه
 كند. ها را ايجاد مييب ووشهمناسبترين ترك K=5كه 

TF-IDF     از دو قسنمتTF وIDF    كنه   اسنت  تشنكيل شنده
بار در  RISK ،3ي  كلمهكنيم. هركدام را با ذكر يک مثال محاسبه مي

كليندي  كلمنه   17است. اينن منتن داراي    تكرار شده اول والل متن
محاسبه كننيم،   متنرا براي اين كلمه در اين  TFاست. اگر بخواهيم 

 بنر  تعداد تكرارِ اين كلمه در اينن منتن را محاسنبه كننيم و آن را     دباي
ي  تقسنيم كننيم. تعنداد تكنرار كلمنه      تعداد كل كلمات در همين متن

 17هنم   منتن است، و تعداد كل كلمات در اين  3 اولدر متن  ريسک
آيد كه مقدار  به دست مي 0.04عدد  74بر  3پب با تقسيم عدد  ،است
TF  بنه صنورت   دهند را نشان مني اول  متندر  ريسکي  براي كلمه .

                                                           
5- Term Frequencies 

6- Inverse Document Frequencies 
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شهودي هر چقدر تعداد تكرارِ يک كلمه در يک متن نسبت بنه تعنداد   
 شود. در واقن  مقندار   بيشتر مي TF كلماتِ آن متن بيشتر باشد، مقدار

TF  ي ست. براي محاسنبه اي غلظتِ يک كلمه در متن  نشان دهنده 
IDF باشد، مي 3محاسبه شود كه در اينجا برابر با تعداد كل متون  يدبا

هنا موجنود    در آن ريسنک ي  بر تعداد متوني كه كلمه بايداين مقدار را 
 منتن  2ريسنک در  ي  كلمه مبيني طور كه مي . همان، تقسيم كنيماست

عداد ت( 2)تعداد كل متون( را بر عددِ  3عددِ  دتكرار شده است. پب باي
 سنپب ها آمده اسنت( تقسنيم كننيم.     در آن ريسکي  متوني كه كلمه

موجب م ت)لگاري شوداعمال مييک لگاريتم بر روي حاصل اين تقسيم 

ضنرب    IDFرا در  TFمقندار (. در نهاينت  شودنرمال شدن نتيجه مي
محاسنبه   متن اولدر  ريسکي  براي كلمه TF-IDF كنيم تا مقدار مي

 1سنک در منتن   ي ريبراي كلمنه  روش ماكوري  شود. در زير والصه
 :نشان داده شده است

TF-IDF= (   تعنداد كلمنات منتن   /تعداد تكنرار كلمنه در منتن) * 

LOG (تعداد متوني با كلمه مورد نظر /تعداد كل متون) 
TF-IDF= (3/74) * LOG (3/ 2( =0.007 

Error! Reference source not found.    نمناي كلني روش
 دهد. تحقيق را نشان مي

 

 
 قیتحق یکل ینما -7شکل 

 

 نتایج و بحث

هناي   معينار   نامنه بنراي تعينين اهمينت زينر      نتايج تحليل پرسش
 !Errorگيري به شنركت ينا عندم شنركت در مناقصنه در       تصميم

Reference source not found. در اسنت و   شنده   آورده
 است.  ر اصلي ذكر شدهمعيا 5زير معيار در  62مجموع 

 
 آنها عدم شرکت در مناقصه و وزن  ایگیری به شرکت  تاثیرگذار در تصمیم معیارهای -3جدول 

 معیار
زیر معیار تاثیرگذار در تصمیم به شرکت در 

 مناقصه

میانگین 

 اهمیت
 افزار نرم شاخص اهمیت معیار با

Expert Choice 

 الف: مشخصات پروژه

 8.25 مبلغ برآورد هزينه پروژه -1

0.118 
 5.08 زمان پروژه-2
 4.30 كيفيت مورد نياز طراحي-3
 8.04 نوع پروژه-4
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 5.52 روش اجراي پروژه-5
 5.16 هاي ساوتگاه )سايت(شرايط و ويژگي-6
 5.76 پروژه و پرچيدن تجهيزات مورد نياز براي اجراي-7
 5.26 دسترسي كارگاه-8
 5.89 ذينفعان پروژه-9
 7.27 تيم مورد نياز طراحي، نظارت و اجرا-10
 5.87 آب و هواي منطقه-11
 7.39 فناوري الزم براي پروژه -12
 6.12 ايمني پروژه-13
 5.41 نوع تداركات پروژه-14
طراحي در جهت كاهش زمان اجرا امكان تايير پايري -15

 ها و هزينه
5.87 

 5.30 ميزان ساوت پايري-16
 5.00 موجود بودن مصالح در بازار-17

هاي قرارداد، مناقصه ب: شرايط و ويژگي
 و  رقيبان

 5.68 نوع قرارداد/پيمان-1

0.104 

 6.91 شفافيت شرح ودمات و وظايف-2
 2.51 توانايي تايير قرارداد-3
 2.08 هاجريمه تاوير-4
 3.17 نوع و تعداد كاركنان الزامي بر اسا  قرارداد-5
زمان مجاز براي به ثبت رساندن دروواست و ارسال -6

 مدار  مناقصه
5.02 

 1.60 هزينه وريداري اسناد مناقصه  -7
 7.70 هاي( برنده شدن در مناقصهنيازهاي)فرصت -8
 5.02 برگزاري(زمان مناقصه )مدت -9
 3.03 هاي مناقصهروش-10
 6.12 شرايط  رقيبان و شانب رقابت با آنها -11

 هاي كارفرماج: ويژگي

 8.92 رابطه سازمان با كارفرما-1

0.296 

 8.81 ووشنامي كارفرما-2
 8.68 ها و الزامات كارفرما وواسته-3
 9.20 وضعيت پرداوت حق الزحمه-4
 8.57 مالي كارفرماظرفيت -5
 7.94 هاي فني و تجربي كاركنانِ كارفرما توانايي-6
 8.49 تعريف رابطه بلند مدت با كارفرما-7

 د:مسائل مالي

 3.91 هزينه تخمين زده شده توسط كارفرما-1

0.441 

 5.50 شرايط مالي مورد نياز براي شروع پروژه-2
 8.31 امكان تاوير يا كوتاهي در پرداوت-3
 8.24 نحوه پرداوت و جريان نقدينگي پروژه -4
 2.48 هاي احتمالي)تحليل ريسک( پيش بيني وسارت-5
 7.61 هاي مالي شركتهدف-6
 9.17 تامين كننده ي مالي -7
 7.58 ميزان سوددهي مورد انتظار با توجه به شهرت شركت-8
 4.60 شرايط مالي سازمان-9
 7.09 هاي مشابهپروژهسوددهي -10

كننده در  د: مالحظات سازمان شركت
 مناقصه

 4.09 توانايي مالي براي پروژه-1
0.41 

 6.36 تخص  الزم براي انجام پروژه-2
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 5.79 توانايي تامين تجهيزات-3
 5.56 توانايي تامين نيروي انساني-4
 7.15 هاي پيشين هاي قبلي پروژهتجربه-5
 7.65 هاي مشابه مديريت پروژهتجربه -6
 4.90 عدم قطعيت)ريسک( در تخمين هزينه-7
 6.61 كارهاي در دست-8
 4.95 وفاداري پيمانكاران/مشاوران دستِ دوم-9
 5.04 تجربه پيشين با پيمانكاران/مشاوران عمومي-10
 6.72 همراستايي پروژه با اهداف استراتژيک سازمان-11
 3.69 تهيه اقالم تحويلي مورد دروواست مناقصه توانايي-12
 4.09 وصوصيات وا  رقابتي و ايجاد مزيت رقابتي-13
 4.03 در دستر  بودن پيمانكاران دست دوم-14
 6.36 آشنايي با شرايط ساوتگاه )سايت(-15
 4.35 توانايي طراحي نوين و والقانه توسط سازمان-16
 7.61 هاي كاري فعاليت كاركنان و نيرونياز به ادامه به  -17

 
 هامتن مصاحبه یبندو خوشه یکاومتن جینتا -4جدول 

 موضوع کلمات کلیدی شماره خوشه

1 Financial-Benefit-Financier-Cost-Estimate-inflation-Delay-Method مسائل مالي 

2 Type-Machinery-Project-System-Technical-Changeability-Unique مشخصات پروژه 

3 Tender-Competitor-Contract-Claim-Documents-Sub-Consultant شرايط قرارداد 

4 Relationship-Reputation-Payment-Needs-Explicit-Longtime-Owner هاي كارفرماويژگي 

5 Forcemajor-Weather-Insurance-Defect-Compensation-Risk حوادث غيرمترقبه 

 
ووشنه مختلنف    5هنا در  بندي، دادهپب از اجراي عمليات ووشه

و مقندار مركنز    TF-IDFقرار گرفته و با اسنتفاده از دو معينارِ، مقندار    
ووشه براي هر كلمه، مهمترين كلمات در هر ووشه مشخصنه شنده،   

ها تعيين شند  سپب با بررسي كلمات كليدي هر ووشه، موضوع ووشه
 است. نمايش داده شده 4و نتايج در جدول 

هنا و نتنايج   پب از بررسني و مقايسنه نتنايج تحلينل پرسشننامه     
نتايج اين دو ابزار حاصنل   ها، همگرايي بسيار بااليكاوي مصاحبه متن

معينار اصنلي و مهمتنرين زيرمعيارهناي     5ها، شد. با تحليل پرسشنامه
موثر بر تصميم به شنركت ينا عندم شنركت مشناوران در مناقصنات       

هنا،  كناوي مصناحبه  المللي صنعت آب تعيين شد و بنا انجنام منتن    بين
كنز  و مقندار مر  TF-IDFمهمترين كلمات با توجه به دو معيارِ، مقدار 

ووشه مختلف قرار گرفتند كه كلمات قرار گرفته در ينک   5ووشه در 
ووشه، بيشترين شباهت را با يكديگر و كمترين شباهات را با كلمنات  

 ياصل اريمع 4با  ياديووشه قرابت ز 4موضوعات ها دارند. ساير ووشه
ووشه  4 نيا يديشركت/عدم شركت در مناقصات داشته و كلمات كل

و مناكور دارنند    ارين مع 4مربنوط بنه    يارهايرمعيبا ز ياديقرابت ز زين
پنردازد و  به موضوعات بيمه و حوادث غيرمترقبنه مني   5ووشه شماره 

زيرمعيارهنناي جدينندي را بننه معيننار پنننجم )مالحظننات سننازمان     
تنوان  كنند. بنه عبنارت ديگنر مني     كننده در مناقصه( اضافه مي شركت

 4را بنه مثابنه    4ا تن  1هاي شنماره  موضوعات و كلمات كليدي ووشه
را بنه   5معيار اصلي و زيرمعيارهاي آنها و كلمات كليدي ووشه شماره 

مثابه مكمل معيار پنجم قلمداد كرد. اين قرابت و انطباق زيناد بينانگر   
اين است كه معيارها و زيرمعيارهاي موثر بر تصميم به شركت يا عدم 

قت و قابلينت  المللي صنعت آب، با دشركت مشاوران در مناقصات بين
 است. تعميم قابل قبولي محاسبه شده

 

 گیرینتیجه

گيري بنه شنركت ينا عندم شنركت در مناقصنه يكني از         تصميم
هاي مشاوران و پيمانكناران اسنت كنه تحنت تناثير       مهمترين تصميم
سازماني بسياري اسنت. باتوجنه بنه    سازماني و برونعوامل مهم درون
يا عدم شركت درمناقصات ي شركت  گيري درباره نقش اساسي تصميم

ها، شناسايي معيارهناي اثرگناار و وزن    در موفقيت يا شكست سازمان
هر عامل بسيار حائز اهميت است، زيرا اولين نياز هنر تصنميم داشنتن    

اسنت. يكني از     بينش و دانش كافي نسبت به موضوع منورد تصنميم  
 نقاط ضعف استفاده از پرسشنامه بنراي شناسنايي مهمتنرين معيارهنا،    

باشند. بنا   جهت گيري مخاطب تحت تاثير شيوه طراحي پرسشنامه مي
كناوي نينز در كننار    توجه به اين موضوع، در اين پژوهش از ابزار متن
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ها استفاده شد. در تحقينق حاضنر از دو ابنزار    تحليل آماري پرسشنامه
دهي و شناسنايي  كاوي مصاحبه با وبرگان براي وزنپرسشنامه و متن
گيري به شركت يا عدم شركت مشناوران در  در تصميممعيارهاي موثر 
نفنر از   60اسنت.  المللي صننعت آب بهنره گرفتنه شنده    مناقصات بين

وبرگننان ايننن صنننعت از دو شننركت متفنناوت )بننراي اطمينننان از     
پايري نتايج تحقيق( انتخاب شده و به صنورت تصنادفي بنه دو     تعميم

فاده از ابزار پرسشننامه،  گروه با تعداد مساوي تقسيم شدند، ابتدا با است
هاي زوجي و تحليل آماري، مهمترين معيارهنا و زيرمعيارهناي   مقايسه

شركت يا عدم شركت در منقاصات توسط گنروه اول وبرگنان تعينين    
شده و سپب با گروه دوم وبرگنان، مصناحبه بناز انجنام شند و منتن       

ج بندي قرار گرفت. در نهاينت نتناي  كاوي و ووشهها مورد متنمصاحبه
 62دو ابزار مورد مقايسه قرار گرفتنند. پننج معينار اصنلي بنه همنراه       

ها استخراج شنده و  زيرمعيار و وزن آنها با استفاده از تحليل پرسشنامه
ها نيز پنج معينار اصنلي بنه    بندي مصاحبهكاوي و ووشهاز طريق متن

هنا و  زيرمعيار شناسايي شد. موضوعات چهار عدد از ووشنه  35همراه 
معياراصلي و زيرمعيارهاي آنهنا   4كليدي آنها، انطباق زيادي با كلمات 

، زيرمعيارهايي مانند حوادث غيرمترقبه و بيمه 5داشتند و ووشه شماره 
را به معيار پنجم اضافه كرد.  با توجنه بنه شنباهت بناالي معيارهنا و      
زيرمعيارهاي شناسايي شده توسنط دو ابنزار، نتيجنه نهنايي پنژوهش      

باشد. معيارهاي اصلي به تريب زيرمعيار مي 68اصلي و معيار  5شامل 
كنننده در   مالحظنات سنازمان شنركت   اهميت عبارتند از مسائل مالي، 

هاي شرايط و ويژگيو  مشخصات پروژه، هاي كارفرماويژگي، مناقصه
. مقايسه نتايج  نشان دهنده دقنت و قابلينت   قرارداد، مناقصه و رقيبان

باشند،  و زيرمعيارهناي شنناوته شنده مني    تعميم قابل قبنول معيارهنا   
تواننند از اينن معيارهنا، زيرمعيارهنا و     هاي مشاوره ميبنابراين شركت

گينري  هناي پشنتيباني تصنميم   امتيازات آنها براي استفاده در سيسنتم 
از  بنا اسنتفاده   يآتن  هايكه در پژوهش شوديم شنهاديپاستفاده كنند. 

 هناي سنتم يبنه موضنوع س   آنهنا امتينازات  و  ارهنا يرمعيز ارهنا، يمع اين
DSS) يريگميتصم يبانيپشت

 ( پرداوته شود.1
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 Abstract 
One of the most important decisions of the water industry consultants is the decision to bid or not to bid in 

the international tenders, because the consequences of this decision have a major role in the success or failure of 
these organizations. The purpose of this study is to identify the criteria that affect the bid/no-bid decision in 
international bidding for the water industry using two different tools, the first tool consisting of statistical 
analysis on questionnaires and the second tool, including text mining. 5 main criteria with 62 sub-criteria and 
their weight were identified through questionnaire analysis, and 5 main criteria with 35 sub-criteria were 
identified through interview text mining. Given the high similarity of the criteria and sub-criteria identified by 
the two tools, the final result of the study consists of 5 main criteria and 68 sub-criteria. The main criteria in 
order of importance are financial issues, bidding company considerations, employer specifications, project 
specifications and contract specifications, bidders, and competitors. The results show a high degree of alignment 
between these tools. From the high concordance of the results of these two tools, it can be concluded that the 

identified factors have acceptable accuracy and generalizability and that the firms can use these factors. 
 
Keywords: Tender, Consultant, Data Mining, Text Mining, Clustering 
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