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 چکیده
 انجام شد. یورزش هایساخت مجموعه یهاپروژه مانکارانیلکرد پعم یابیمدل ارز یطراحبا هدف پژوهش  نیا

روش و  ایپژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه نی. در ابود یهمبستگ-یفیو از نوع توص یکاربرد پژوهش،روش 

امتیازی ابعاد کارت بنای ی برمورزش هایساخت مجموعه یهاپروژه مانکارانیعملکرد پ یابیثر بر ارزؤعوامل م ،دلفی

 برای دوم مرحلة در. دش ییشناسا (و رشد یادگیری ی وداخل یندهایفرای، مشترۀ حوز ی،مالۀ حوزمتوازن )

شد.  استفاده میدانی روش از ی(ورزش هایساخت مجموعه یهاپروژه مانکارانیپاز خبرگان ) هاداده آوریجمع

مبنای و بر مراتبی فازیتحلیل سلسله ستفاده از روشابعاد کارت امتیازی متوازن( با ا) یک از معیارهاسپس وزن هر

عنوان ورودی شد و بهی تعیین ورزش هایساخت مجموعه یهاپروژه مانکارانیپمدیران و کارشناسان عمرانی و نظر 

افزار متلب وزن سازی در نرمنهایت با استفاده از روش ویکور فازی و پیادهدرظر گرفته شد. نروش ویکور فازی در

 نیدر ب نشان داد کهثر ؤعوامل م یبندتیو اولو ارهایوزن مع نییتع بارۀحاصل در جینتا د.از عوامل تعیین ش هریک

استفاده از  مانکار،یپ نیشیتجربه و عملکرد پ ،یواقع ةبا هزین مانیپ ةیدر برآورد اول کافی دانش و مهارتعوامل، 

 رد ،روز در پروژهو امکانات به زاتیاستفاده از تجه ینو همچن یو ایمن یفیرعایت اصول ک ،یمتخصص و فن یروهاین

 قرار گرفتند.اول تا پنجم  هایرتبه

 ،(BSCمتوازن ) یازیکارت امت ی،ورزش ةمجموع ،ساخت یهاپروژه مانکارانیپ ،عملکرد یابیارز کلیدی: واژگان
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 مقدمه
ارتقاي سالمت ، ترین هدف ورزشساسیدارد. ا گوناگونجایگاه بسیار مهمی در جوامع امروزه ورزش 

به اماکن،  ،در این راستا و براي نیل به این هدفمردم است.  گوناگونروح و سالمت جسمانی اقشار 

زش تأسیسات و تجهیزاتی نیاز است که پاسخگوي نیازها و انتظارات اقشار مختلف در زمینة ور

 ؛(2016، گنجائیانمالنوري شمسی و  شمسی، ير)مالنو ندفراغت )تفریحی( یا آموزشی باشاوقات

ات سسیأت توسعه، نیازمند ایجاد توسعةداوم رشد ورزش ایران مانند دیگر کشورهاي درحالتعبارتی، به

ند؛ بنابراین شوزیربنایی ورزش کشور است، اما مواردي مانع ساخت و گسترش این تسهیالت می

-ي زیربناهاي ورزش انجام گرفته است. هزینهروگذاري زیادي سرمایه توسعة ورزش کشور، منظوربه

عنوان یکی از زیربناهاي ورزش، محدویت هاي عمرانی بههاي بسیار زیاد و مدت زمان اجراي پروژه

ارکت بخش خصوصی، وجود ش، مشکالت قوانین و مقررات در مورزش و جوانان وزراتمنابع مالی 

ی و مطالعات ضعیف پیش از پروژه و همچنین حهاي ساخت، ضعف در طرابروکراسی و استفاده از روش

قعیت است هاي ورزشی بیانگر این واپیمانکاران بزرگ و باتجربه در ساخت مجموعه بودن تعداداندک

 .(2017)گیاهچی و اخباري،  پذیر نخواهد بودنظر با اتکا به این منابع امکانکه دستیابی به اهداف مد

منابع درگیر و مرتبط با پروژه از  دلیل حجم بسیار زیادهاي ورزشی بههاي ساخت مجموعهپروژه

گونه این ویژه اینکه کمبود منابع مالی دولت براي توسعةبرخوردارند؛ بهاي در ورزش کشور اهمیت ویژه

 چ و، میت)هیگز ها باعث گسترش استفاده از انواع پیمانکاران در این بخش شده استپروژه

هاي طوالنی اجراي پروژه هاي زیربنایی، زمان نسبتاًدرگیر در طرحیة حجم عظیم سرما. (1،2015پائول

 ها با هزینة بیشتر از هزینةجمله اتمام پروژهها ازمشکالت متعدد مدیریت این پروژه عمرانی ورزشی و

هاي بنیادین و پژوهش دادناجرایی و انجام نتر، توجه بیشتر مسئوالمصوب و در زمانی طوالنی

 .(2011)خسروانی،  کندی را آشکار میورزش هايساخت مجموعه يهاپروژهمدیریت  حوزۀکاربردي در 

است  قتیحق نیا يایشده در کشور گواجرا یورزش هايساخت مجموعه يهابررسی سرنوشت پروژه

 يهاها در زمانموارد پروژه بیشتراست و در  يدچار مشکالت متعدد رانیا در مانکاریکه روند انتخاب پ

 يعاد يکشور امر یورزش هايمجموعه يهاچندساله در پروژه يرهایخأت ورسند ر به اتمام نمیمقر

آمده به شیپ يرهایخأت لیدال هیتوج در مانکارانیپ بیشتر. (2011)گیاهچی و اخباري،  شده است

 نیر اآنچه د، اما کننداشاره می مقرر يهابودجه در زمان نیافتنصیتخصکافی و  ةینشدن سرمانیمأت

ها چند برابر در پروژه شدهنهیموارد مبلغ هز بیشترسفانه در أاست که مت نیشود امطرح نمی انیم

 ستمیدهد که ستلخ نشان می قتیحق نیبا آن در مناقصه برنده شده است. ا مانکاریمبلغی است که پ

 .(2011)خسروانی،  شوداصالح  یدبامی رانیدر ا مانکاریانتخاب پ

                                                 
1. Higgs, Mitch & Paul 
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 در ،يوربهره يها و ارتقاسازمان ةتوسع ياز ابزارها کییعنوان به مانکاریانتخاب پ، امر نیبا توجه به ا

 اجرا گوناگون يهاو به صورت است ها قرار گرفتهو مسئوالن سازمان رانیمد دنظرم ریاخ يهاسال

، مانکارانیبه پ هاتیفعال يسپاربرون ماتی. تصم(2017، نقاش طوسی ، عدلی و)سبط استشده 

 نیبه هم ؛مختلف بررسی کرد يهایژگیدر و را هاآن دیهستند که با ارهیمعچند 1راهبردي ماتیتصم

 (.2010، 2چانگ)لیو و  استامر  نیا يقسمتها نیتراز مهم يدیکل يهاگرفتن شاخصدرنظر لیدل

 و قیدق ابىیارزشبراى  مانکارانیپ ةلکرد گذشتآورى اطالعات عمتجربه نشان داده است که جمع

 اطالعات غلط و مبهم و با اعمال ةیبر پا ابىیاست و چنانچه ارزش فیمشکل و ظر ،نانیاطمدرخور 

شود که باعث سردرگمى کارفرما و دلسردى یم دینادرستى تول جینتا، هاى شخصى انجام شودقهیسل

 مانکارانیو به انتخاب پ شودمیمطلوب  تیفیکار با ک دادنبراى انجام مانکارانیپۀ زیکاهش انگ و

 .(2018، تیموريو  ناجی آذرپور) شودمىمنجر  فیضع

 مانکارانیپ ابییارز يارهایمع يبندو رتبه ییاز مسائلی که در شناسا کیی ،توجه به موارد ذکرشده با

صورت که بهاست  ییهاشاخص افتنیاست، شدنی مشاهدهی ورزش هايساخت مجموعه هايپروژه

. ها استسازمان بیشترهاى از چالش کىیکه خود  کنند ابىیارزشرا  مانکارانیو عادالنه پ آمدکار ،جامع

 کیی است.حلی مناسب ها راهکردن شاخصيبنددستهي روشی برا ةمسئله ارائ نیا دنکربرطرف يبرا

 تیفلسفه و ماه متوازن است. يازیروش کارت امت، هاشاخصي بنددستهبراي ها روش نیاز بهتر

 يهااندازه سازمان را به اهداف و راهبردو  تیمورأمانداز، در آن است که چشمروش  نیا يوجود

 .(2002، بورنهو  )بورنه کندیم لیمناسب تبد

لکرد و عم ندک تیریها را مدراهبرد يتواند اجرااست که می تییریمد ستمیمتوازن س يازیکارت امت

و  کند يریگاندازه ي(ریادگیو رشد و  داخلی يندهای، فرايمالی، مشتر) منظرچهار ن را در سازما

و  نفعان درونیيذ همةبه  يها و انتظارات عملکردراهبردانداز، ، چشمتیمأمور میباعث انتقال و تفه

 .(2011)پرهیزگار،  سازمان شود رونییب

منظور حل هباست.  مانکارانیپ عملکرد ابییدر انتخاب ارز تیقطعنبود  است، که مطرحي گرید ئلةمس

 کندیم يریجلوگ تیقطعنبود از  بودنيکه خود فازه است دشاستفاده  يفاز کوریه از روش وئلمس نیا

 ردها تمرکز دانهیگز ةمجموعو انتخاب از  يبنددسته برروش  نیا .دهدرا پوشش می تیقطع نبودو 

ادر است که قيطوربه ؛کندمی نییمتضاد تع يارهایله با معئمس کي یسازشی را برا يهاو جواب

 نجای. در ا(2008، 3یانگ)هانگ و  دهد ياری یینها یمیتصم به ابییدست يرا برا رندگانیگمیتصم

ل متقاب یبه توافق« سازش» ةکلم آل است کهدهیموجه به جواب ا پاسخ نیترکیجواب سازشی نزد

                                                 
1. Strategic 

2. Liu & Chuang 

3. Huang & Yan 
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آل دهیاب ابه جو کییاساس نزدبر ارهیمعچند يبندشاخص رتبه کیجواب سازشی  نیا .شودمی گفته

رفتن منابع مالی و شکست در نیباز علل اصلی از کیی. (2009، 1ونگ)چن و  کندرا مطرح می

 حیمعرفی و انتخاب صحباره  نی. در استهاپروژه در مانکارانیي انتخاب نادرست پ،عمران يهاپروژه

رفتن منابع ملی هدر از يریجلوگ ياساسی برا راهکار کیعنوان عمرانی به يهادر پروژه مانکارانیپ

 .رسدحداقل میزمان به و نهیاز لحاظ هز اتالف منابع سکیاصلح، ر مانکاریشود. با انتخاب پتلقی می

غالمی ) بعد از اجرا خواهد شداجرا و  نیدر ح منییها و اپروژه ییاجرا تیفیک شیموجب افزا نیهمچن

 .(2015، پورمهديو  ترکسلویه

ۀ و مشاهد رانیادر  مانکاریانتخاب پ يجار ستمیشده در سواقص مشاهدهن ،دهشبا توجه به موارد ذکر

 شیشده، افزانییبشیپ يبندزمان ةبا برنام نبودنهماهنگ ،ادیموجه زریغ راتیخأهمچون ت ینواقص

 فیضع ي، اجرامانکاریپ يشنهادیحتی نسبت به رقم پ ای هیاول يها نسبت به برآوردهانهیهز ۀمنتظرریغ

 يها و دعاوموارد ادعا نیهمچن و منییمدن حوادث ناشی از موارد اآوجود، بهنییپا تیفیبا ک و

العه را طپژوهشگران این م، مانکاریمشاور و پ ،فرماکار عنییپروژه  کیس مثلث أسه ر نیبشده مطرح

 در پژوهش حاضر؛ بنابراین اصالح و بهبود داده شود مانکاران،یانتخاب پ يجار ستمیسترغیب کرد تا 

ساخت  يهاپروژهو اصلح  يقو مانکاریپ کیر بر انتخاب ؤثعوامل م ییسعی بر آن است با شناسا

 .شودارائه  انیکارفرما يآنان برا يبندرتبه منظوربهمناسب  ییالگو ی،ورزش هايمجموعه
 

 پژوهش روش
. استظري( اي )مرور ادبیات نکتابخانه و میدانی صورت دو به پژوهش این در هاداده گردآوري روش

شده  )مطالعات انجام ايروش کتابخانه ریقطاز العه طم پیشینة با استفاده از پژوهش اول مرحلة در

-ساخت مجموعه يهاپروژه مانکارانیعملکرد پ یابیارزثر بر هاي مؤشاخص ،(در داخل و خارج از کشور

 ی وداخل يندهایفراي، مشترۀ حوز ی،مال ۀحوزمتوازن )ابعاد کارت امتیازي مبناي ی برورزش هاي

 شناسایی شد. (و رشد يادگیری

 مالی حوزۀ

 اند از:حوزۀ مالی دربردارندۀ مواردي است که عبارت

 ، ریمون و؛ هشام2016، و همکاران شمسی مالنوريپروژه ) مالی مینتأ براي کافی بودجة ➢

 ؛(2018، 2ایناس

                                                 
1. Chen & Wang 

2. Hesham, Remon & Enas 
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؛ 2018، و همکاران هشامجزء ) نپیمانکارا و کارگاهی عوامل کارکنان، دستمزد موقعبه پرداخت ➢

 ؛(2018، تیموريناجی آذرپور و 

و  1؛ وانگ2016، و همکاران شمسیمالنوري حوادث )برابر  در کارکنان همة ايبیمه پوشش ➢

 ؛(2019، همکاران

؛ 2016، و همکاران شمسیمالنوري واقعی ) هزینة با پیمان اولیة برآورد در کافی دانش و مهارت ➢

 ؛(2019، و همکاران وانگ

 ؛(2017، و همکاران سبطي )سودآور برايبلندمدت  ةوجود برنام ➢

 .(2018، و همکاران هشامها )وضعیتصورت صحیح تنظیم ➢

 (نفعانذی) مشتری حوزۀ

 اند از:دربردارندۀ مواردي است که عبارت مشتريحوزۀ 

 ؛(2019، 2چانا ، دنیل و؛ نیکول2019، وانگ و همکارانپیمان ) تعهدات رعایت ➢

، ناجی آذرپور و تیموريان )عفنذي مشترک جلسة در خود اجرایی هايفعالیت عملکردئة ارا ➢

 ؛(2019، وانگ و همکاران؛ 2018

 ؛(2019، وانگ و همکاران؛ 2018پیمانکار )هشام و همکاران،  پیشین عملکرد و تجربه ➢

 در مصالح کنندگانتهیه وء جز پیمانکاران راستابودنهم منظوربه هماهنگی جلسات برگزاري ➢

و همکاران،  شمسیپروژه )مالنوري  موقعهب اتمام برمبنی هانآ هايفعالیت پایش راستاي

 ؛(2016

 ؛(2018، تیموري؛ ناجی آذرپور و 2018ایمنی )هشام و همکاران،  و کیفی اصول رعایت ➢

 در( دارانمشاور و سهام کارفرما، انتظارات با برابر) وزربه تخصصی و فنی هايفناوري از ستفادها ➢

 .(2017، و همکاران سبطها )پروژه

 داخلی یندهایفرا حوزۀ

 اند از:داخلی دربردارندۀ مواردي است که عبارت حوزۀ فرایندهاي

؛ هشام 2016و همکاران،  شمسیپیمان )مالنوري  عمومی هايدستورالعمل و استانداردها رعایت ➢

 ؛(2018و همکاران، 

 (؛2018، ناجی آذرپور و تیموري؛ 2017، و همکاران سبط) تخصصی و فنی مشاورۀ از برخورداري ➢

 ؛(2018، ناجی آذرپور و تیموري؛ 2015کارکنان )غالمی و همکاران،  و کار محیط سازيایمن ➢

                                                 
1. Wang  

2. Nicole, Daniel & Chana 
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؛ نیکول و 2019،  و همکاران وانگ؛ 2017پروژه )قراهچی و همکاران،  فعالیت هر ریسک تحلیل ➢

 ؛(2019همکاران، 

پروژه  کیفیت و زمانبخشیدن به سرعت منظوربه ممکن زمان ترینکوتاه در تجهیزات تعمیر ➢

 (؛2018، هشام و همکاران؛ 2017، و همکاران سبط)

 ؛(2016و همکاران،  شمسیپروژه )مالنوري  در روزهب امکانات و تجهیزات از استفاده ➢

و ط سبخیرات )تأ بروز و احتمالی نواقص از پیشگیري براي پروژه بررسی و تحلیل توانایی ➢

 ؛(2017همکاران، 

 ؛(2017؛ قراهچی و همکاران، 2017و همکاران، سبط ریزي )برنامه طبق هافعالیت دادنانجام ➢

 ،و همکاران وانگ؛ 2016و همکاران،  شمسیفنی )مالنوري  و متخصص نیروهاي از استفاده ➢

 ؛(2019

)ناجی آذرپور  کارمندان در انگیزه ایجاد منظوربه مدیران هايبرنامه جزء پاداش سیستم از استفاده ➢

 ؛(2018و همکاران، 

و  سبط) (لیستچک) برنامه طبق پیمان مفاد دقیق اجراي براي عملیاتی هايفرم از استفاده ➢

 ؛(2017، همکاران

 ؛(2019، و همکاران وانگ؛ 2017کارفرما )قراهچی و همکاران،  و مشاور به موقعهب گزارش ارائة ➢

 هشام؛ 2016و همکاران،  شمسی)مالنوري  پروژه بحرانی شرایط اب روییهروب در مدیران آمادگی ➢

 .(2018، و همکاران

 مشتری بر تمرکز

 اند از:مشتري دربردارندۀ مواردي است که عبارت بر حوزۀ تمرکز

؛ 2016و همکاران،  شمسی)مالنوري  کارکنان براي پروژه با مرتبط آموزشی هايدوره برگزاري ➢

 ؛(2018، و همکاران هشام

؛ 2016و همکاران، شمسی رایانه )مالنوري بارۀ در کارکنان و مدیران تجربة و دانش ارابودند ➢

 ؛(2018، و همکاران هشام

شمسی )مالنوري  کارکنان به پروژهبارۀ در کافی اطالعات و الزم هايآموزش قراردادن ختیارادر ➢

 ؛(2019و همکاران، ؛ وانگ 2017و همکاران، سبط ؛ 2016و همکاران، 

؛ ناجی آذرپور و 2015واردان )غالمی و همکاران، تازه براي الزم هايآموزش و دانش قالانت ➢

 ؛(2018همکاران، 

 .(2017پروژه )قراهچی و همکاران،  در آن با مرتبط هايقابلیت و رسانیاطالعشبکة  از استفاده ➢
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 .خبرگان تأیید شدندو برمبناي نظر  دلفی روش از استفاده شده باهاي شناساییشاخص دوم مرحلة در

اي اچ  با استفاده از روش)ابعاد کارت امتیازي متوازن(  معیارهاي روش ویکور یک ازسپس وزن هر

 هايساخت مجموعه يهاپروژه مانکارانیپمدیران و کارشناسان عمرانی و مبناي نظر و بر فازي 1پی

 نامةپرسش ته شد. پس از آنش ویکور فازي درنظر گرفعنوان ورودي روشد و بهتعیین  تهران یورزش

و توسط شد ابعاد کارت امتیازي متوازن طراحی شده و هاي شناساییلفهروش ویکور فازي متناظر با مؤ

هاي د. دادهتکمیل ش یورزش هايساخت مجموعه يهاپروژه مانکارانیپ و کارشناسان ومدیران 

 و وزن ،افزارنرم یا توجه به خروجب تینهادرد. متلب ش برنامةوارد توسط خبرگان  شدهپرسشنامة پر

 نیشیتجربه و عملکرد پمعیارهاي  ،. با توجه به نتایج حاصلدشمشخص  هالفهمؤ از کهری رتبة

ترین عوامل تعیین مهم ،پروژه یبا شرایط بحران یرویهمدیران در روب یآمادگ و همچنین مانکاریپ

 .شدند
 

 
Figure 1- Research Steps (Author, 2018) 

                                                 
1. Analytical Hierarchy Process (AHP) 
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 1مراتبی فازیحلیل سلسلت

اعداد . ارائه کرد «يفاز یسلسل مراتب لیتحل»عنوان  باروشی  میالدي 1996در سال چانگ 

این روش براي هریک از سطرهاي ماتریس  دردر این روش، اعداد فازي مثلثی هستند.  شدهاستفاده

 شودمحاسبه میصورت زیر ثلثی است، بهکه خود یک عدد فازي م kSزوجی، ارزش  هايمقایسه

 .(2014، 2کارپینتو، اسیرو و )جونیو

 

(1) 

 
𝑆𝑘 = ∑𝑀𝑘𝑗   × [∑∑𝑀𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

]

𝑛

𝑗=1

 

 

در این  ها هستند.ها و شاخصگزینه دهندۀنترتیب نشاهب jو  iسطر و بیانگر شمارۀ  Kکه در آن 

اگر ، کلیطوربه دست آورد.هم به ها را نسبت بهبزرگی آنباید درجة ها، kS ش پس از محاسبةرو

�̌�1  و�̌�2  بزرگی دو عدد فازي مثلثی باشند، درجة�̌�1  بر�̌�2  شود:ورت زیر تعریف میصبه 

 

 

(2) 

 
{
𝑉(�̌�1 ≥ �̌�2) = 𝑚1اگر                                   1 ≥ 𝑚2

𝑉(�̌�1 ≥ �̌�2)  = ℎ𝑔𝑡(�̌�1 ∩  �̌�1 )   در غیر اینصورت 
  

 که در آن 

(3)  Hgt ( �̌�1 ∩ �̌�2) =    
𝑈1 – 𝐿2

(𝑈1 – 𝑙2)+(m2– m1)
    

دست زیر بهدد فازي مثلثی دیگر نیز از رابطة ع Kمیزان بزرگی یک عدد فازي مثلثی از 

 آید:می

(4)  V (�̌�1 ≥ �̌�2 , ….�̌�k ) = V(�̌�1  ≥ �̌�2    ) and ……. and V (�̌�1 ≥ �̌�2    

صورت زیر عمل زوجی به هايهها در ماتریس مقایسوزن شاخص ةهمچنین براي محاسب

 کنیم:می

  

(5)  W(xi) = min {V (Si ≥ SK)} k=1, 2,…,n 

 خواهد شد: زیرصورت ها بهبنابراین بردار وزن شاخص

 

                                                 
1. Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) 

2. Junior, Osiro & Carpinetti 



 285                                                            .. . یهاپروژه مانکارانیعملکرد پ یابیمدل ارز یطراححسینی: 

(6)  W=[ W(x1) , W(x2) , ….., W(xn)]-1 

 = Wi  ةها براساس رابطشاخص ۀشدهاي نرمالمقدار وزن نهایتدر
𝑊𝑖  

∑𝑊𝑖  
 آید.دست میبه 

 ویکور فازی 

برمبناي دادند. این روش توسعه آن را  1توافقی است که آپریکوویچ و زنگ MADM ویکور یک روش

هاي پژوهش مولفهنزدیکی  اساسدر این روش بر بنديروش الپیمتریک توسعه یافته است. معیار رتبه

 ةتواند مقدار بیشیناین روش می. (2010 ،خواه، موسوي و یزدانصنایی) آل استبه جواب ایده

 وش ویکورر .کندفرادي براي مخالفت را فراهم ثیر انأتة کمینمقدار هی براي اکثریت و گرو مطلوبیت

مبناي بر 1984این مدل از سال  است.برتر  ةگیري و انتخاب گزینهاي پرکاربرد در تصمیمیکی از مدل

براي حل مسائل گسسته کاربرد و  است معیارهاي متضاد تهیه شده روش توافق جمعی و با داشتن

، 2و ژو)لیائو  هاي پیچیده توسعه یافته استسازي چندمعیاره سیستماین روش براي بهینه. ددار

 هایی که دقت کافی ندارند و قطعی نیستند نیز استفاده کنیم.توانیم از دادهما میدر این روش . (2013

 . کنداصل این روش قدرت ما را در کار با اطالعات بیشتر میدر

  :(2013، 3تزنگ، شی و )یان ویکور فازي یندفرا روش اجراي مراحل

ض کنید فر شود.شده از مسئله تشکیل میآورياساس اطالعات جمعماتریس تصمیم بر * گام اول:

 صورت اعداد فازي مثلثی باشند.اعداد داخل جدول تصمیم به

 

(7) 

 
F=[

(𝑒𝑖𝑗    𝑓𝑖𝑗  𝑔𝑖𝑗) ⋯ (𝑒𝑖𝑗    𝑓𝑖𝑗  𝑔𝑖𝑗)

⋮ ⋱ ⋮
(𝑒𝑖𝑗    𝑓𝑖𝑗  𝑔𝑖𝑗) ⋯ (𝑒𝑖𝑗    𝑓𝑖𝑗  𝑔𝑖𝑗)

] 𝑒𝑖𝑗  > 𝑂; 

 

 شوند:ی براساس قواعد زیر تعیین میآل مثبت و منفهاي ایدهگزینه گام دوم: *

 

(8) 

 
�̃�∗={

𝑐𝑗 → 𝐼Åجنبه مثبت = 𝑚𝑎𝑥𝑖{𝑓𝑖𝑗}

𝑐𝑗 → 𝐼Åجنبه منفی = 𝑚𝑖𝑛𝑖{𝑓𝑖𝑗}
  =(( 𝑒𝐼

∗ 𝑓𝐼
∗ 𝑔𝐼

∗)⋯ ( 𝑒𝑚
∗  𝑓𝑚

∗  𝑔𝑚
∗ )) =

(𝑓𝐼
∗  ⋯ 𝑓𝑚

∗) 

 

 

(7) 

 
�̃�−={

𝑐𝑗 → 𝐼Åجنبه مثبت = 𝑚𝑎𝑥𝑖{𝑓𝑖𝑗̅̅ ̅}

𝑐𝑗 → 𝐼Åجنبه منفی = 𝑚𝑖𝑛𝑖{𝑓𝑖𝑗̅̅ ̅}
  =(( 𝑒𝐼

− 𝑓𝐼
− 𝑔𝐼

−)⋯ ( 𝑒𝑚
−  𝑓𝑚

− 𝑔𝑚
− )) =

(𝑓𝐼
−  ⋯ 𝑓𝑚

−) 

                                                 
1. Apricovich and Zang 

2. Liao & Xu 

3. Yang, Shieh & Tzeng 
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 شود:ها محاسبه میمقدار مطلوبیت و عدم مطلوبیت گزینه گام سوم: *

 

 

 W=(𝑤𝑖 ⋯𝑤𝑚) 

𝑆�̅�=∑ [𝑤𝑗 ×
(𝑓𝑗

∗ − 𝑓𝑖�̃�
̃

(𝑓𝑗
∗ − 𝑓𝑗

−)̃̃
] = [∑ 〔𝑤𝑗 ×

(𝑒𝑔
∗ − 𝑔𝑖𝑗

(𝑒𝑗
∗ − 𝑔𝑗

−)
𝑚
𝑗 ] ∑ [𝑤𝑗 ×𝑚

𝑗
𝑚
𝑗

(𝑓𝑗
∗ − 𝑓𝑖𝑗)

(𝑓𝑗
∗ − 𝑓𝑗

−)
] = ∑ 〔(𝑤𝑗 ×

(𝑔𝑗
∗ − 𝑔𝑒𝑖𝑗)

(𝑔𝑗
∗ − 𝑒𝑗

−)
〕𝑚

𝑗 〕=(𝑉𝑖   𝑠𝑖    𝑡𝑖) 
 

(8) 

𝑅�̅�=Maxj [wj ×
(fj

∗ − fij̃
̃

(fj
∗ − fj

−)̃̃
] ≈ [Maxj [wj ×

(eg
∗ − gij

(ej
∗ − gj

−)
]]Maxj [wj ×

(fj
∗ − fij)

(fj
∗ − fj

−)
] [Maxj [wj ×

(gj
∗ − geij)

(gj
∗ − ej

−)
]] = (𝑝𝑖   𝑟𝑖    𝐼𝑖) 

𝑆∗̅̅ ̅=𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠�̃� ≈ (𝑀𝑖𝑛𝑖𝑣𝑖  𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑖    𝑀𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖   )=(𝑉∗  𝑆∗𝑡∗) 
𝑆−̅̅̅̅ =𝑀𝑎𝑥𝑖𝑠�̃� ≈ (𝑀𝑎𝑥𝑖𝑣𝑖  𝑀𝑎𝑥𝑖𝑠𝑖    𝑀𝑎𝑥𝑖𝑡𝑖   )=(𝑉−  𝑆−𝑡−) 

𝑅∗̅̅ ̅=𝑀𝑖𝑛𝑖𝑅�̃� ≈ (𝑀𝑖𝑛𝑖𝑝𝑖   𝑀𝑖𝑛𝑖𝑟𝑖    𝑀𝑖𝑛𝑖𝐼𝑖    )=(𝑃∗  𝑟∗𝐼∗) 

𝑅−̅̅ ̅̅ =𝑀𝑎𝑥𝑖𝑅�̃� ≈ (𝑀𝑎𝑥𝑖𝑝𝑖  𝑀𝑎𝑥𝑖𝑟𝑖    𝑀𝑎𝑥𝑖𝐼𝑖   )=(𝑃−  𝑟−𝐼−) 
(9) 

 کنیم:زیر محاسبه می شدۀرا براساس رابطة داده VIKORص شاخ گام چهارم: *

را  دارد و آنبستگی گیرنده منظر تصمیآن به و تعییناست عددي بین صفر تا یک که   vابتدا باید

 مشخص شود. گیریم،درنظر می 5/0  معموالً

𝑄𝑖
~==

[
 
 
 
 
 [𝑣 ×

(𝑣∗ − 𝑡𝑖)

(𝑣∗ − 𝑡−)
] + [(1 − 𝑣) ×

(𝑝∗ − 1𝑖)

(𝑝∗ − 1−)
]

[𝑣 ×
(𝑠∗ − 𝑠𝑖)
(𝑠∗ − 𝑠−)

] + [(1 − 𝑣) ×
(𝑟∗ − 𝑟𝑖)
(𝑟∗ − 𝑟−)

]

[𝑣 ×
(𝑡∗ − 𝑣𝑖)

(𝑡∗ − 𝑣−)
] + [(1 − 𝑣) ×

(1∗ − 𝑝𝑖)

(1∗ − 𝑝−)
]
]
 
 
 
 
 

                          (10)  

 

ها را براساس یکی از ویکور در این حالت گزینه براساس شاخص -هابندي گزینهرتبه گام پنجم: * 

شود از روش مساحت استفاده شود؛ کنیم. توصیه میهاي کنترل پروژه و مساحت مقایسه میروش

𝑛] تعدادبه  ،گزینه داشته باشیم nشوند. اگر دو با هم مقایسه میها دوبهکه در این حالت گزینهچرا
2
] 

 حالت بررسی خواهیم داشت.

 های ورزشیهای ساخت مجموعهشناسایی عملکرد پیمانکاران پروژه

با  یورزش هايساخت مجموعه يهاپروژه مانکارانیعملکرد پ ارزیابی عوامل ییشناسادر این بخش به 

 ی پرداخته شده است.روش دلف
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مدل  یطراح» پژوهشپژوهش به روش دلفی: مسئلة  دادننجی انجامسله و امکانبیان مسئ :گام اول
هاي که پس از بررسی است« یورزش هايساخت مجموعه يهاپروژه مانکارانیعملکرد پ یابیارز

 یید شد.أتوسط روش دلفی تشده امکان انجام پژوهش انجام

ساخت  هايپروژهخبرگان: افرادي هستند که بر حوزۀ  شناسایی و انتخاب اعضاي پانل :گام دوم
واقع برفی شناسایی شدند. درگیري گلولهتسلط کامل دارند که به روش نمونه یورزش هايمجموعه
ه شد تا متخصصان و خبرگان ها خواستو سپس از آنو نفر از خبرگان حوزه شناسایی شدند ابتدا د
ت فقتمایل و موانفر از خبرگان  18که به حوزۀ پژوهش اشراف دارند، معرفی کنند. درمجموع  دیگر را

 ارائه شده است شمارۀ یکها در جدول خود را براي پژوهش نشان دادند که ترکیب آن
 

 روش دلفی پانل خبرگان یاعضا -1 جدول
Table 1- Members of the Delphi Method Expert Panel 

 فعالیت در حوزه  )سال( سابقة تعداد نوع فعالیت خبرگان

 یابیارز متخصص در زمینه و علمی دانشگاهاعضاي هیئت
 یورزش هايساخت مجموعه هايپروژه مانکارانیعملکرد پ

4 
 ساخت و اجراي داراي تجربة پژوهشی دربارۀ

 یورزش هايساخت مجموعه هايپروژه

 ساخت  هايپروژهمدیران، مهندسان و پیمانکاران 
 یورزش هايمجموعه

14 
 هايپروژهعملیاتی و اجرایی در  داراي تجربة
 یورزش هايخت مجموعهسا

 آزمایشی العةآن در مط تستتدوین پرسشنامة اولیه و  گام سوم:
 یابیارز انتخاب ثر براز عوامل مؤ ادبیات پژوهشی، فهرستی در این گام ابتدا با استفاده از مطالعه

 اولیه انجام گريد. سپس غربالشناسایی ش یورزش هايساخت مجموعه هايپروژه مانکارانیعملکرد پ
 .ندها شناسایی شدنهایت شاخصتکراري یا مترادف حذف شدند و درهاي شد و شاخص

 دور اول روش دلفی
پژوهشی براساس  هايهاي پژوهش به طراحی پرسشنامه اقدام شد و سؤالپس از شناسایی شاخص

دور  شده در این مرحله را پرسشنامة اولیه یا پرسشنامةها تنظیم شدند. پرسشنامة طراحیاین شاخص
ها یا عوامل اولیه سعی شد تمام شاخص پس از طراحی پرسشنامة نامند.اول روش دلفی می

ها معادل مناسب و یک از این شاخصشده توسط اعضاي گروه بررسی شود و براي هرشناسایی
 استفاده شود.  شدنیفهم

ترس قرار داده شد تا دسدر اختیار برخی از خبرگان درآن پرسشنامه  ،پرسشنامهپس از طراحی اولیة 
هاي پرسشنامه، با مطالعة ادبیات پژوهش و طراحی سؤال درپرسشنامه پرداخته شود.  اولیة تستبه 

پرداخته شد و  یورزش هايساخت مجموعه يهاپروژه مانکارانیعملکرد پ یابیارز مقاالت مرتبط به
اساس بر هااز آن  سؤال . پسها پرداخته شدآنگري اولیة لاساس نظر خبرگان گروه به غرباسپس بر
یید خبرگان برخوردار أاز ت ها؛ بنابراین سؤالنده طراحی شدبرگان گروشده توسط خییدأهاي تشاخص
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پرسشنامه داللت دارد. براي بررسی پایایی پرسشنامه نیز مقدار  یشدند که این خود بر روایی محتوای
شدۀ دور اول براي خبرگان ارسال ة طراحیدر ادامه پرسشنام شد. بررسیآلفاي کرونباخ پرسشنامه 

و شد میانگین نظر خبرگان محاسبه  دور اول، هاي تکمیل شدۀآوري پرسشنامهپس از جمع. شد
 هااطالعات خروجی پرسشنامه به تجزیه و تحلیلها اساس نظرهاي خبرگان و میانگین نظرهاي آنبر
( که میزان میانگین هاهایی )سؤالاخصخبرگان، ش نظرهاياساس شد. در این پژوهش بر داختهپر
عنوان به سههاي بااهمیت و کمتر از عنوان شاخصبود، به سهیعنی ها بیشتر از مقدار میانگین طیف آن

 اهمیت شناخته شدند.هاي کمشاخص
 29د که از بین پژوهش مشاهده ش هايآمده براي هریک از سؤالدستهبا توجه به مقدار میانگین ب

ال داراي مقدار میانگین کمتر از مقدار میانگین طیف )یعنی ، دو سؤاولاخص( پرسشنامة سؤال )ش
نظر شد. ها صرفو از آنشدند اهمیت شناخته کمها( )شاخص ها( بودند؛ بنابراین این سؤالسه

 .هاي خود معرفی کردندشاخص جدید در پرسشنامه سههمچنین خبرگان 

 روش دلفی دور دوم
شد. براي طراحی ، پرسشنامة دوم طراحی اول آمده از تحلیل پرسشنامةدستهیج ببا توجه به نتا

، از پرسشنامه اهمیت شناخته شدندکم اول )دو سؤال( که در پرسشنامة هاییپرسشنامة دوم سؤال
شد ده توسط خبرگان طراحی ششدند و از طرف دیگر سه سؤال جدید براي سه شاخص معرفیحذف 

شده دوباره براي خبرگان ارسال شد. همچنین نتایج کلی پرسشنامة طراحی ه شد.و به پرسشنامه اضاف
 در اختیار خبرگان قرار داده شد.پرسشنامة دور اول 

ها ده در دور دوم، میانگین تمام شاخصشآوريهاي جمعبا توجه به تجزیه و تحلیل پرسشنامه
عوامل شده هاي معرفیراین تمام شاخصبناب شد؛ سها( بیشتر از مقدار میانگین طیف یعنی ه)سؤال

گان هیچ خبربودند و ی ورزش هايساخت مجموعه هايپروژه مانکارانیعملکرد پ یابیارزثر بر ؤم
اساس این نتایج به هدف پژوهش یعنی شناسایی بررو شاخص جدیدي را پیشنهاد نکردند؛ ازاین

اما هنوز رسیدیم،  ورزشی يهااختمانس يهاپروژه يدر اجرا منیاریغ يبر رفتارهاثر ؤهاي مشاخص
ها( تجمیع )شاخص هابررسی شود تا مشخص شود آیا براي همة سؤال باید شرط اجماع یا توافق نیز

خبرگان جواب یکسانی به یکی از از درصد  70منظور باید حداقل . بدینحاصل شده است یا خیر
 هاها مشخص شد که در تمامی سؤالامهال داده باشند. با بررسی پرسشنهاي پاسخ به هر سؤگزینه

  .بود درصد 70خبرگان بیشتر از  مقدار اجماع نظرهاي
 یقیبا رویکرد تلف یورزش هايساخت مجموعه هايپروژه مانکارانیعملکرد پ یابیارزمدل  ةارائبراي 

مدل  صلیهاي اشاخص ،اي و مصاحبه با خبرگانبا توجه به مطالعات کتابخانه ،متوازن ازيیکارت امت
 یی شدند.شناسا شکل شمارۀ دوصورت به
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 های ورزشیهای ساخت مجموعهمدل ارزیابی عملکرد پیمانکاران پروژه -2شکل 
Figure 2- Model for Evaluating the Performance of Contractors for Construction 

Projects of Sports Complexes 
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 هاحلیل دادهتجزیه و ت

دهندگان در بین پاسخ ،اي طراحی شده بودگزینهت پنجپرسشنامه که با طیف لیکر 16در این مرحله 

 .شد توزیع یورزش هايساخت مجموعه يهاپروژه مانکارانیپتعیین براي 

 ارزیابی پیمانکاران ها برایبین معیارهای هریک از شاخصروابط 

ها باید شاخصبراي تعیین وزن  راتبی فازيمرایند تحلیل سلسلهروش فمنظور استفاده از هابتدا ب

ساخت هاي پروژه مانکارانیعملکرد پ یارزیاب هايشاخص نیب ةرابط .بررسی شود هابودن آنمستقل

 يادگیریۀ حوز ی وداخل يندهایفرا ۀحوز(، فعاننيذ) يمشترۀ حوزمالی، ۀ )حوز یورزش هايمجموعه

. است شده سنجیده نمونه انیپاسخگو هاينظر به توجه با و رسونیپ ۀمارآ استفاده ازبا ( و رشد

بین  شمارۀ دو(، دربارۀ رابطة)جدول  رسونیپنتایج آزمون  به توجه با ،شودیم مالحظه ورکهطهمان

 05/0) 05/0کمتر از شدۀ با سطح خطاي حاصل 11/0ی برابر با مقدار مالۀ حوزي با مشتر ۀحوزمتغیر 

P-Value <بسیار  99/0طح اطمینان بین این دو متغیر در س کرد که رابطةتوان چنین اذعان ی( م

ن تمام نتایج حاصل ضریب همبستگی بیاینکه  عبارتی مستقل از یکدیگرند. با توجه بهضعیف و به

توان مستقل از هم را می شدهبررسیدرصد چهار متغیر  95احتمال  بااست،  25/0متغیرها کمتر از  

 رفت.نظر گدر
 

 هاشاخص رسونیپ یهمبستگ -2 جدول
Table 2- Pearson Correlation of Indicators 

 و رشد یادگیری یداخل یندهایافر یشترۀ محوز یمال ۀحوز 

    1 یمال ۀحوز

   1 * 11/0 يمشترۀ حوز

  1 18/0 * 14/0 یداخل يندهایافر

 1 12/0 * 04/0 * 09/0 و رشد يادگیری

 با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی  امعیاره وزن تعیین

 کنیموزن معیارها را تعیین می مراتبی فازيایند تحلیل سلسلهبا استفاده از روش فردر این بخش 

 .(2009، ، سرهادلیوگلو و کسن1)گانگور

 

 

                                                 
1. Güngör 
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 یمراتبدرخت سلسله میترس گام اول:

 ۀحوز(، نفعانيذ) يمشتر ۀحوزمالی،  متوازن )حوزۀ ابعاد چهارگانة کارت امتیازياوزان در این بخش 

  گردد. میمحاسبه  (و رشد يادگیریحوزه  ی وداخل يندهایافر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 یورزش هایساخت مجموعه یهاپروژه مانکارانیپعملکرد  یارزیابی مراتبدرخت سلسله -3 شکل

Figure 3- Hierarchical Tree Evaluating the Performance of Contractors of Sports 

Complex Construction Projects 
 

 نظرات یحساب نیانگیمی و زوج هایهماتریس مقایس لیتشکدوم و سوم:  هایگام

تحلیل  استاندارد عیارها را با استفاده از پرسشنامةزوجی متناظر با م هايمنظور ماتریس مقایسهبدین

 يهاپروژه مانکارانیو پ یو کارشناسان عمران رانیمدنفر از  18با استفاده از نظر سلسله مراتبی فازي 

 دهیم.  و با استفاده از میانگین حسابی تشکیل می ی تهرانورزش هايساخت مجموعه

 
 نظرات یحساب نیانگیو م یزوج هایهماتریس مقایس لیتشک -3 جدول

Table 3- Formation of Matrix of Pairwise Comparisons and Arithmetic Mean of 

Opinions 
  یمال ۀحوز یمشتر ۀحوز یداخل یندهایافر و رشد یادگیری

 یمال ۀحوز (1،1،1) (77/69،0/52،0/0) (1/9،4/2،3/3) (3/5،6/9،5/4)

 يمشتر ۀحوز (9/5،1/3،1/1) (1،1،1) (5/9،5/3،4/4) (1/4،7/4،6/5)

 یداخل يندهایارف (31/26،0/24،0/0) (23/2،0/18،0/0) (1،1،1) (8/5،2/9،2/1)

 و رشد يادگیری (20/18،0/16،0/0) (18/16،0/14،0/0) (52/4،0/36،0/0) (1،1،1)

 مجموع عناصر سطر ةمحاسب: گام چهارم

 :کنیممیمحاسبه زیر  با فرمول مجموع عناصر سطرها را

-پروژه مانکارانیعملکرد پ یارزیاب

 یورزش هایهای ساخت مجموعه

 ۀحوز یمال ۀحوز

 يمشتر

(نفعاني)ذ

 يندهایراف ۀحوز

 یداخل

 يادگیری ۀحوز

 و رشد
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 یاصل یهاشاخص یزوج هایهمقایس سیمجموع ماتر  -4 جدول
Table 4- Total Matrix of Pairwise Comparisons of Main Indicators 

  یاصل یهاشاخص یزوج هایهمقایس سیماتر مجموع

 یمال ۀحوز (17/09،12/62،11/9)

 يمشتر ۀحوز (5/8،15/0،13/12)

 یداخل يندهایافر (34/96،4/32،3/3)

 و رشد يادگیری (9/74،1/66،1/1)

 مجموع (91/59،33/6،30/26)

 ننرماالیزکرد :پنجم مرحلة

 .کنید نرماالیز زیرۀ شیو به را سطرها مجموع 

 
 

 کردن مجموع سطرهانرماالیز  -5 جدول
Table 5- Normalize the Sum of Rows 

  سطرها مجموع کردننرماالیز

 یمال ۀحوز (457/362،0/283،0/0)

 يمشتر ۀحوز (582/451،0/354،0/0)

 یداخل يندهایافر (163/129،0/098،0/0)

 و رشد يادگیری (071/056،0/049،0/0)

 تربودنبزرگ احتمال درجة تعیین مرحلة ششم:

 .نامیممی d'(Ai) را آن وکنیم ه میمحاسب اه μiرا نسبت به سایر μiبودن هر تراحتمال بزرگ ةدرج
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 ها نسبت به هدفگزینه تیارجحة درج ةمحاسب -6 جدول
Table 6- Calculating the Degree of Preference of Options Over the Goal 

  یمال ۀحوز یمشتر ۀحوز یداخل یندهایفرا و رشد یادگیری

 یمالۀ حوز - 539/0 1 1

 يمشترۀ حوز 1 - 1 1

 یداخل يندهایافر -071/1 - 456/1 - 1

 و رشد يادگیری -273/2 - 526/2 -574/0 -

 کردننرماالیز مرحلة هفتم:

 آیند.می دستبه نرماالیز هايوزن ها،وزن بردار نرماالیزکردن با 
 

 شدهاوزان نرماالیز -7 جدول
Table 7- Normalized Weights 

  شدهاوزان نرماالیز

 یمالۀ حوز 31/0

 يمشترۀ حوز 22/0

 یداخل يندهایافر 28/0

 و رشد يادگیری 19/0

 مجموع 1

 ها با استفاده از ویکور فازی بندی معیاررتبه

  گام اول

 یورزش هايساخت مجموعهحوزه نفر از خبرگان  18که  ايبا پرسشنامه را ابتدا ماتریس تصمیم

 .دهیمتشکیل میتکمیل کردند، 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1399، بهمن و اسفند 64، شماره 12مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                       294

میانگین نظر  ( براساسBSCها بر مبنای معیارهای ی )گزینهفاز کوریوروش  میتصم سیماتر  -8 جدول

 خبرگان
Table 8- Decision Matrix of Fuzzy Vikor Method (Options Based on BSC Criteria) 

Based on the Average of Experts 

 یمالۀ حوز 
 یمشترۀ حوز

 (نفعانیذ)

ۀ حوز

 یندهایافر

 یداخل

و  یادگیریۀ حوز

 رشد

 (7/5،1/2،1/1) (7/4،2/9،2/1) (4/5،3/7،2/1) (2/5،4/1،3/3) نیمأت براي یکاف لبودج

موقع دستمزد هپرداخت ب

و  یکارکنان، عوامل کارگاه

 جزء انکارانمیپ

(1/8،4/4،3/3) (7/3،2/1،2/2) (3/9،3/6،2/2) (74/39،0/24،0/0) 

 (44/27،0/11،0/0) (9/6،2/2،2/2) (4/9،3/5،2/2) (5/1،3/8،3/2) همة کارکنان يامهیپوشش ب

در برآورد  یمهارت و دانش کاف

 یواقع ةبا هزین مانیپة یاول
(7/4،4/9،4/3) (8/5،1/1،1/1) (1/6،3/4،2/2) (5/3،1/9،1/0) 

 (3/1،2/7،2/1) (6/3،3/8،3/2) (9/6،3/2،3/3) (8/5،4/1،4/4) بلندمدت ةوجود برنام

 (7/5،0/3،0/0) (4/8،3/6،2/2) (7/5،2/3،2/2) (5/2،4/9،4/3) هاتیوضعصورت میتنظ

 (6/5،0/2،0/0) (6/4،1/1،1/1) (7/2،4/8،4/3) (4/1،3/7،3/2) رعایت تعهدات

 یاجرای يهاتیعملکرد فعال ةارائ

 نفعانذيمشترک  ةخود در جلس
(9/7،1/5،1/1) (1/7،4/4،3/3) (7/5،1/3،1/1) (7/4،0/3،0/0) 

 (2/9،2/7،1/1) (9/5،2/3،2/2) (4/8،4/6،3/3) (7/4،3/7،3/2) مانکاریپ نیشیتجربه و عملکرد پ

 (7/5،0/3،0/0) (5/2،2/9،2/1) (3/9،4/5،3/3) (5/3،2/9،2/1) یجلسات هماهنگ يبرگزار

 (5/2،1/9،1/0) (6/3،2/9،2/1) (7/4،4/1،4/4) (6/3،3/7،3/2) یو ایمن یفیرعایت اصول ک

و  یفن يهااستفاده از فناوري

 روزهب یتخصص
(5/3،4/1،4/4) (8/5،4/9،4/3) (5/2،3/8،3/2) (7/4،1/1،1/1) 

رعایت استانداردها و 

 مانیپ یعموم يهادستورالعمل
(6/4،3/1،3/3) (9/7،1/4،1/1) (6/4،2/1،2/2) (2/9،1/6،0/0) 

و  یفن ۀاز مشاور يبرخوردار

 یتخصص
(7/5،2/3،2/2) (5/3،1/1،1/1) (7/5،1/3،1/1) (3/7،2/4،1/1) 

 (5/9،2/6،1/1) (9/5،3/3،3/3) (3/1،1/8،1/0) (3/1،2/7،2/1) کار و کارکنان طیمح يسازایمن

 (9/8،0/4،0/0) (5/2،3/9،3/2) (1/8،2/5،1/1) (9/4،1/9،1/0) پروژه تیریسک هر فعال لیتحل

 (5/3،0/2،0/0) (6/3،3/9،3/2) (5/3،2/2،2/2) (8/7،3/6،3/3) زاتیتجه ریتعم

و امکانات  زاتیاستفاده از تجه

 روز در پروژههب
(3/1،4/9،4/3) (9/4،2/1،2/2) (5/2،4/8،4/3) (9/5،2/2،2/2) 
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( براساس میانگین BSCها بر مبنای معیارهای ی )گزینهفاز کوریوروش  میتصم سیماتر  -8ادامة جدول 

 نظر خبرگان
Table 8- Decision Matrix of Fuzzy Vikor Method (options Based on BSC 

Criteria) Based on the Average of Experts 

 یمالۀ حوز 
 یمشترۀ حوز

 (نفعانیذ)

ۀ حوز

 یندهاایفر

 یداخل

و  یادگیرۀ یحوز

 رشد

ها طبق تیفعالن دادانجام
 يریزبرنامه

(4/2،3/8،3/2) (3/1،3/8،3/2) (6/4،2/1،2/2) (8/7،0/6،0/0) 

 (8/5،1/2،1/1) (9/7،2/6،2/2) (7/4،0/1،0/0) (5/3،0/1،0/0)  یاتیعمل يهافرم استفاده از

 (1/7،1/3،0/0) (7/4،3/1،3/3) (6/3،1/9،1/0) (7/6،0/4،0/0) موقعهگزارش بة ارائ

پروژه  یو بررس لیحلت یتوانای
از نواقص  يریشگیپ منظوربه

 تأخیرات و بروز یاحتمال
(2/9،2/7،1/1) (4/3،2/1،2/2) (9/5،3/3،3/3) (7/5،1/1،1/1) 

متخصص و  يروهایاستفاده از ن
 یفن

(1/6،4/2،3/3) (2/9،3/7،2/2) (4/1،4/6،4/3) (9/7،1/5،1/1) 

 (9/8،0/6،0/0) (2/8،4/4،3/3) (9/6،0/4،0/0) (5/3،3/1،3/3) پاداش ستمیاستفاده از س

مدیران در شرایط  یآمادگ
 پروژه یبحران

(9/7،2/4،2/2) (9/8،1/5،1/1) (6/3،4/8،4/3) (5/2،1/8،1/0) 

 یآموزش يهادوره يبرگزار
 کارکنان يمرتبط با پروژه برا

(5/2،2/9،2/1) (7/5،1/2،1/1) (5/2،2/9،2/1) (4/3،3/1،3/3) 

مدیران و  ةتجربدارابودن دانش و 
 رایانهبارۀ کارکنان در

(9/7،0/5،0/0) (5/2،2/8،2/1) (2/9،2/6،1/1) (3/1،3/8،3/2) 

 يهاقراردادن آموزش اریدراخت
 الزم 

(1/9،1/6،0/0) (1/9،2/6،1/1) (7/4،3/1،3/3) (6/2،3/9،3/2) 

الزم  يهاانتقال دانش و آموزش
 واردانتازه يبرا

(4/3،2/1،2/2) (1/9،1/6،0/0)  (4/1،4/8،4/3) 

و  یرساناطالع ةاستفاده از شبک
 ن در پروژهآمرتبط با  يهاتیقابل

(7/5،1/2،1/1) (1/7،3/5،2/2) (1/6،2/3،1/1) (7/5،3/1،3/3) 

 

 .شوندآل مثبت و منفی براساس قواعد زیر تعیین میهاي ایدهگزینهگام دوم:  *
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 ی فاز کوریوروش  یآل مثبت و منفدهیا یهانهیگز -9 جدول
Table 9 - Positive and Negative Ideal options of Fuzzy Vickor Method 

�̃�− (5/3،0/1،0/0) (7/4،0/1،0/0) (6/4،1/1،1/1) (44/27،0/11،0/0) 

�̃�∗ (8/5،4/1،4/4) (8/5،4/1،4/4) (6/3،4/8،4/3) (37/1،4/8،4/3) 

 

 شد.فرم زیر حاصل  صورتبه Qمبناي  بندي معیارها بررتبه
 

 Qi   Q-Crisp sRank 

14/0  45/0  81/0   47/0  00/19  
25/0  53/0  80/0   53/0  00/22  

31/0  41/0  70/0   41/0  00/17  

29/0  59/0  87/0   59/0  00/25  

43/0  72/0  99/0   79/0  00/30  

34/0  60/0  88/0   60/0  00/27  

09/0  38/0  65/0   38/0  00/14  

00/0  24/0  50/0   25/0  00/8  

16/0  49/0  77/0   48/0  00/21  

07/0  34/0  60/0   34/0  00/12  

18/0  48/0  75/0   47/0  00/20  

45/0  71/0  96/0   71/0  00/29  

14/0  41/0  65/0   40/0  00/15  

05/0-  19/0  43/0   19/0  00/4  

06/0  32/0  63/0   33/0  00/11  

05/0-  24/0  55/0   25/0  00/9  

30/0  53/0  76/0   53/0  00/23  

41/0  67/0  92/0   67/0  00/28  

14/0  42/0  66/0   41/0  00/16  

19/0-  04/0  31/0   05/0  00/2  

05/0-  23/0  52/0   23/0  00/7  

10/0  35/0  66/0   37/0  00/13  

30/0  0.35 89/0   59/0  00/16  

18/0  43/0  74/0   45/0  00/18  

22/0  54/0  83/0   53/0  00/24  

08/0-  19/0  45/0   19/0  00/5  

22/0-  04/0  29/0   40/0  00/1  

00/0  27/0  56/0   28/0  00/10  

09/0-  16/0  38/0   15/0  00/3  

12/0-  13/0  63/0   19/0  00/6  
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 ی،واقع ةبا هزین مانیپة یدر برآورد اول یمهارت و دانش کاف ،افزارنهایت با توجه به خروجی نرمدر

ی، و ایمن یفیاصول کرعایت ی، متخصص و فن يروهایاستفاده از ن، مانکاریپ نیشیتجربه و عملکرد پ

 .هاي اول تا پنجم هستندداراي رتبه ،روز در پروژههو امکانات ب زاتیاستفاده از تجه
 

 مانکارانیعملکرد  پ یابیارز یارهایمع بندیرتبه -10 جدول
Table 10 - Ranking of Contractors' Performance Evaluation Criteria 

 نهایی رتبة معیارهای ارزیابی

 1 یواقع ةبا هزین مانیپ ةیدر برآورد اول یو دانش کاف مهارت

 2 مانکاریپ نیشیتجربه و عملکرد پ

 3 یمتخصص و فن يروهایاستفاده از ن

 4 یو ایمن یفیرعایت اصول ک

در ( دارانسهام و مشاور برابر با انتظارات کارفرما،)روز هب یو تخصص یفن يهااستفاده از فناوري

 هاپروژه
5 

 6 تعهدات  رعایت

 7  حوادث کارکنان در برابر همة يامهیپوشش ب

 8 هاتیوضعصورت حیصح میتنظ

 9 يریزها طبق برنامهتیفعال دادنانجام

 10 رایانه دربارۀان و کارکنان مدیر ةدارابودن دانش و تجرب

 11 پروژه یمال نیمأتبراي  یکافة بودج

 12 کار و کارکنان طیمح يسازایمن

 13 پروژه تیریسک هر فعال لیتحل

 14 پروژه تیفیزمان و ک بخشیدن بهسرعت برايترین زمان ممکن در کوتاه زاتیتجه ریتعم

 15 پروژه یبا شرایط بحران یرویهمدیران در روب یآمادگ

 16 تأخیرات و بروز یاز نواقص احتمال يریشگیپ منظوربهپروژه  یو بررس لیتحل یتوانای

 17 مانیپ یعموم يهاها و دستورالعملرعایت استاندارد

 18 یو تخصص یفن ۀاز مشاور يبرخوردار

 19 روز در پروژههو امکانات ب زاتیاستفاده از تجه

 20 يسودآوربراي بلندمدت  ةوجود برنام

 21  جزء مانکارانیو پ یپرداخت به موقع دستمزد کارکنان، عوامل کارگاه

 22 نفعانذيخود در جلسه مشترک  یاجرای يهاتیارائه عملکرد فعال
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 نمانکارایعملکرد  پ یابیارز یارهایمع بندیرتبه -10 جدولادامة 
Table 10 - Ranking of Contractors' Performance Evaluation Criteria 

 رتبة نهایی معیارهای ارزیابی

 23 مصالح  کنندگانهیو ته ءجز مانکارانیبودن پراستاهم منظوربه یجلسات هماهنگ يبرگزار

 24 پروژه به کارکنانبارۀ در یالزم و اطالعات کاف يهادادن آموزشقرار اریاختدر

 25 (ستیلچک) طبق برنامه مانیمفاد پ قیدق ياجرا يبرا یاتیعمل يهافرم استفاده از

 يفشار زیاد که یکارمندان در زهیایجاد انگ برايمدیران  يهابرنامه ءپاداش جز ستمیاستفاده از س

 کشندمی
26 

 27 ع به مشاور و کارفرماموقهگزارش ب ةارائ

 28 ن در پروژهآمرتبط با  يهاتیو قابل یرسانطالعة ااستفاده از شبک

 29 کارکنان يمرتبط با پروژه برا یآموزش يهادوره يبرگزار

 30 واردانتازه يبرا الزم يهاانتقال دانش و آموزش

 

 گیرینتیجهبحث و 
ا هها و شرکتهاي سازمانصدر برنامه در مانکارانیپ تعداد زیاداز میان  مانکاریامروزه انتخاب بهترین پ

هاي بزرگ گیرندگان پروژهدر مواقعی که مدیران ارشد و تصمیم خصوصبهقرار دارد. چنین انتخابی 

خاص  بزارهايها و اروش گیري با استفاده ازدر تصمیم زیادکارگیري دقت هنیازمند ب هستند، ریدرگ

رو همعیاره روبگیري چندتصمیمرا با ها آن رو چنین امريایناز گوناگون است؛ل براي تحلیل عوام

نحوي دخالت هگیري بتصمیممعیارهاي متعددي که باید در  داشتن. از طرف دیگر، با درنظرکردخواهد 

ندگان از قابلیت خوبی کنمینأاي انتخاب تمعیاره بردگیري چنهاي تصمیمکارگیري روشهداده شوند، ب

و به تبع آن  هابیشترشدن فناوريها، پروژه يسپار. با افزایش حساسیت موضوع بروناستبرخوردار 

شدن خدمات مورد نیاز، پیچیده ةنی، افزایش هزکار تیفیک داراي مانکارانیشدن تعداد پمحدود

تر خواهد گیري پیچیدهعی است که موضوع تصمیمطبی نیچنیاین ارديتشخیص و تعیین معیارها و مو

نیاز خواهد داشت. در  شدههاي علمی مدونبیشتر و ضرورت استفاده از روش تأملنتیجه به شد و در

ابداع و تدوین روشی مدون و سیستماتیک براي  رسد،مینظر ضروري اخیر آنچه به هايسال

 ها در حلیک از آناند که هرلفی معرفی شدههاي مختراستا روش ینگیري بوده است. در اتصمیم

عاملی گیري را اي دارند. بسیاري از دانشمندان تصمیمو کاربرد ویژه روندکار میبهمسائل خاصی 

به تصمیم منتهی درنهایت یندي است که اگیري منتج از فرشناسند. تصمیماساسی در مدیریت می

تصمیم را  ةگیري نیستند، صرفاً نتیجیند تصمیماکه کسانی که در فراین در حالی است ؛ شودمی

نندگان تجهیزاتی وجود ندارد کمینأاضر مکانیزم مشخصی براي انتخاب تحال ح در .کنندمشاهده می

 شوند. کار گرفته میهانتخاب معیارهاي مختلفی بدر و 
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 نی( و همچنهاپژوهش منابع )مقاالت، کتب و ةها با توجه به مطالعشاخص ییپژوهش با شناسا نیا در 

 یابیمدل ارز ةارائبه کارشناسان خبره  هاينظر يبندخبرگان، پس از جمع هاياز نظر يریگبا بهره

و  متوازن يازیکارت امت یقیتلف کردیبا رو یورزش هايساخت مجموعه يهاپروژه مانکارانیعملکرد پ

تحلیل  شده با استفاده از روشمشخص يها( شاخصارهایمع یده)وزن يبندرتبه زیو ن يفاز کوریو

 کافی دانش و مهارت ،افزارنرم یبا توجه به خروج تینهادر شد. اقدام و ویکور فازيمراتبی فازي سلسله

متخصص  يروهایاستفاده از ن مانکار،یپ نیشیتجربه و عملکرد پ ،یواقع ةبا هزین مانیپ ةیدر برآورد اول

اول  هايرتبه يروز در پروژه دارابهو امکانات  زاتیه از تجهاستفاد ،یو ایمن یفیرعایت اصول ک ،یو فن

  قرار گرفتند.تا پنجم 

 کردیبا رو یورزش هايساخت مجموعه يهاپروژه مانکارانیپعملکرد  یابیمدل ارزبا استفاده از  تینهادر

ساخت  ياهپروژه مانکارانیعملکرد پ یابیارزهاي راهبرد راهکارها و متوازن يازیکارت امت یقیتلف

 ارائه شد:  ریشرح ز هب یورزش هايمجموعه

تجربه و عملکرد  ،یواقعة با هزین مانیپ ةیدر برآورد اول کافی دانش و مهارت با توجه به نتایج پژوهش،

 زاتیاستفاده از تجه ،یو ایمن یفیرعایت اصول ک ،یمتخصص و فن يروهایاستفاده از ن مانکار،یپ نیشیپ

 تیپروژه، صالح ییاجرا يزیربرنامه يارهایرمعیز نیهمچن. بودندرین عوامل تمهم روزبه و امکانات

 تو نظار ییاجرا تیقابل و اتیئجز تیفیها از لحاظ کنقشه تیدر پروژه و وضع لیدخ یانسان يروهاین

 فیطشامل اجرا  نیدر ح مانکارانیعملکرد پ یابیارزگرفتند. هاي بعدي قرار رتبه دراجرا  نیح در

 ،يبندزمان يهانقشه، برنامه مانکاران،یپ يکارة ثر، تجربؤم رمرتبطیمرتبط و غ يپارامترها از یعیوس

 ةبا هزین مانیپ ةیدر برآورد اول کافی دانش و مهارت يپارامترهاب یترتبه .شودیم... پروژه و ةبودج

و  یفیاصول کرعایت  ،یمتخصص و فن يروهایاستفاده از ن مانکار،یپ نیشیتجربه و عملکرد پ ،یواقع

، اجرا نیحدر  مانکارانیبهتر عملکرد پ یابیبه ارز لین برايروز و امکانات به زاتیاستفاده از تجه ،یایمن

؛ اندرا به خود اختصاص دادههاي اول تا پنجم رتبه ،بندي معیارهاي ارزیابی عملکرد پیمانکاراندر رتبه

 تیفیک يدر راستا يترمطلوب یابیتا ارز ودعوامل ش نیبه ا يشتریتوجه ب شودیم هیتوص بنابراین

الشعاع قرار کمتر تحت یاموال عموم نیهمچن و ردیکار و حفظ منافع پروژه صورت پذ دادنانجام

انکار در راستاي پروژه توجه بیش از هر موردي به بحث توانایی پیمشود پیشنهاد میرو ؛ ازاینردیگب

ترین معیار در انتخاب یک پیمانکار توانایی پیمانکار مهم دهد کهنشان می پژوهشاقع نتایج شود. درو

میزان تجربه پیمانکار  وري جدید، عملکرد مطلوب وااست. در این مورد باید نوآوري، استفاده از فن

 قرار بگیرد. مدنظر 

، آموزش نیروي ند از: مدیریت منابع انسانیاعد رشد و یادگیري عبارتب   شده درکیدتأهاي مهم لفهمؤ

اهداف به  دستیابی واقع بستري برايرشد و یادگیري در عدشرکت. ب وري روز در انسانی و دانش و فنا
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دست  بردي خود به آنراه سازمان قصد دارد با اجراي برنامة کهاست نه و نتایج مطلوبی ابلندپرواز

مناسبی  نسبتاًم مطلوب و متوازن در این بعد به معناي آن است که پیمانکار گا یابد. عملکرد نسبتاً

خت طور موفقیت پروژۀ سابراي تحقق اهداف موجود در دیگر ابعاد کارت امتیازي متوازن و همین

وري هاي اصلی )بهرهشده در این بعد شاخصهاي مطرحشاخص. مجموعه ورزشی برداشته است

ي انسانی، سازها )مهارت نیروتوانمند هستند و برکارکنان، نگهداري کارکنان و رضایت ایشان( 

 .شودکید میاتی و اختیارات و انگیزش( تأهاي اطالعزیرساخت

ها یافتن در آنندهایی را مشخص کنند که با برتريیها باید فرایندهاي داخلی، سازماناعد فردر ب 

یک از پایدار خود ادامه دهند. تحقق هر خلق ارزش درنهایتآفرینی براي مشتریان و بتوانند به ارزش

رایند یک یا چند ف دادنشود، مستلزم انجامه در بعد مشتري و خلق ارزش پایدار تعیین میاهدافی ک

اکی از آن است که و اثربخش است. عملکرد مطلوب شرکت در این بعد ح صورتی کارآمدعملیاتی به

 تحقق اهداف بعد مشتریان و خلق ارزش پایدار وجود دارد.  منظورآمادگی الزم به

ها را کند و موفقیت شرکت در این بخشبازار را مشخص می شدۀگذارياي هدفهبعد مشتري بخش

عملکرد سازمان از  ها بر مشتري متمرکز است. نحوۀگیرد. امروز رسالت بسیاري از سازماناندازه می

د معیارهاي دید مشتري به اولویت مدیریت عالی تبدیل شده است. این جنبه شامل مواردي مانن

یی به مشتریان، سهم گومشتریان، جذب مشتریان جدید، زمان براي پاسخ ، نظرهايرضایت مشتریان

 .خواهندکه مشتریان از سازمان چه میاست نهایت این قابلیت سودآوري مشتریان و دربازار، 

ها به تعیین دهد. در بعد مشتریان، شرکتمشتریان، نوع نگاه مشتریان به شرکت را توضیح می جنبة 

ها نمایانگر منابعی اند. این بخشها را براي رقابت انتخاب کردهپردازند که آنزارهایی میمشتریان و با

بر تالش در ایجاد رضایت ند. عالوهشوهستند که به عنصر درآمد در اهداف مالی سازمان مربوط می

رسالت و  یةدر بعد مشتریان کارت امتیازي متوازن بیان یان، مدیران واحدهاي تجاري بایدبراي مشتر

 . کنندترجمه بر بازار و مشتریان اهداف مشخص مبتنی ءدرباره د سازمان راراهبر

دانستیم بسیار محدود بود. دربارۀ نوآوري پژوهش حاضر باید گفت آنچه دربارۀ عنوان این پژوهش می

نجام با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی در زمینة ارزیابی عملکرد پیمانکاران ساخت اماکن ورزشی ا

این پژوهش و نتایجی که در این  دادننشده است، دیدگاه ما دربارۀ این موضوع مبهم بود. بعد از انجام

توان در ارزیابی عملکرد و انتخاب پیمانکاران ساخت اماکن ورزشی مقاله ارائه شده است، می

 ةیدر برآورد اول یافمهارت و دانش کهایی را مدنظر قرار داد. با توجه به نتایج این پژوهش، اولویت

و همچنین تجربه و عملکرد پیشین در ارزیابی عملکرد پیمانکاران از اهمیت  یواقع ةبا هزین مانیپ

بندي چندین عامل مهم در ارزیابی زیادي برخوردارند؛ بنابراین نوآوري اصلی این پژوهش اولویت

 وري بیشتر است. منظور بهرهعملکرد پیمانکاران مناسب براي ساخت اماکن ورزشی به
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ن مناسب چند پیشنهاد امنظور کمک به مدیران اماکن ورزشی براي انتخاب پیمانکارهبدر پایان 

 شود:کاربردي ارائه می

ملی و  هاي بزرگ در سطوحر اجراي پروژهدرخشان و موفق دراي سابقة داانتخاب پیمانکارانی که  -

 ؛اندالمللیبین

 ؛فاده از نیروهاي کارآمد و باتجربهکردن پیمانکاران به استملزم -

 يهااستفاده از فناورينوشتن قرارداد جامع با پیمانکاران و آوردن تمامی الزامات ایمنی و کیفی و  -

 ؛روزهب یو تخصص یفن

اي و پرداخت حقوق ل بیمهئرعایت مسا ده از پیمانکارانی که داراي سابقة مناسب در زمینةاستفا -

 د؛کارکنان هستن

 .خورد به پیمانکارزبا ط پیشرفت کار و ارائةیگیري مستمر شراپی -
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Abstract 
The aim of this study is designing the performance assessment model for sports complex 

building projects contractors. The method is practical of the correlation-descriptive type. 

In this study the effective parameters on the performance of sports complex building 

contractors were identified based on the dimensions of the balanced scorecard (financial 

section, costumer section, internal affairs, learning and growth), through library research 

and Delphi method. In the second stage, in order to gather data from experts (sports 

complex building projects contractors), field research was utilized. Then, the weight of 

each criterion (balanced scorecard dimension) was determined using the FAHP method 

based on the viewpoint of the construction managers and experts and sports complex 

building projects contractors, and was considered to be the input for the Fuzzy VIKOR 

method. Finally, using the fuzzy VIKOR method and implementation in MATLAB 

software, the weight for each factor was determined. The results of the factor weight 

determination and the prioritizing of effective factors shows that among the factors, skill 

and adequate knowledge in estimating the actual cost in the initial contract, contractor 

previous experience and performance, making use of an expert technical force, abiding by 

quality and technical principals, using up to date tools and facilities in the project, were 

ranked one to five. 

 

Keywords: Performance Assessment, Building Projects Contractors, Sports Complex, 

Balanced Scorecard (BSC), Fuzzy Vikor 
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