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 Abstract     چکیده

 میتصم کردیعوامل موثر بر مدل کسب و کار با رو زانیم یيشناساهدف این 

بوده است. بررسي ادبیات مدل های کسب و کار، نشان  رهیچند متغ یریگ

داد که مدل های رقابتي و زنجیره ارزش پورتر نقش مهمي در مدل های 

پژوهش کارشناسان شرکت ساختمان و  نیدر اکسب و کار ایفا مي کنند. 

 تیمدل کسب و کار، اهم یضرور يمبان يسازان، با بررس يفروش مهندس

به بررسي و اولویت بندی مدل های  ،يرقابت یفه هاارزش پورتر و مول رهیزنج

ابزار مورد استفاده در این پژوهش .رقابتي و زنجیره ارزش پورتر پرداختند

بوده  EXCELدر نرم افزار  AHPپرسشنامه زوجي و روش سلسله مراتبي 

 يشرکت مهندس رانیجامعه آماری تحقیق، شامل کارشناسان و مداست. 

نفر مشخص  شد. با  10 یمي باشند. حجم جامعه آمار رازیسازان در ش

براساس نتایج نفر انتخاب شدند.  5 يگلوله برف یریاستفاده از روش نمونه گ

خبره، در  5به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از 

مدل رقابتي، قدرت چانه زني تامین کنندگان در باالترین اولویت قرار داشته 

همچنین نشان داده شد که در مدل زنجیره ارزش، فعالیت های اصلي، است. 

اهمیت باالتری نسبت به فعالیت های پشتیبان دارند. در بررسي زیرمعیارهای 

فعالیت های اصلي، بازاریابي در باالترین اولویت قرار گرفت. همچنین در 

ن وزن بررسي زیرمعیارهای فعالیت های پشتیبان، ساختار سازماني، بیشتری

 را کسب نمود. 

 The present study was an attempt to identify the factors 
influencing business model using the multi-criteria 
decision-making approach. Review of the literature on 
business models shows that competitive models and 
Porter's value chain play a vital role in business models. 
In the present study, the experts of Mohandesi Sazan 
construction and sale Company investigate the critical 
foundations of business model, the importance of 
Porter's value chain and different elements of 
competition in order to evaluate and prioritize Porter's 
competitive models and value chain. The instruments 
used in this study include a pairwise comparison 
questionnaire and the AHP hierarchy technique in the 
EXCEL software. The population of the study consisted of 
experts and managers of Mohandesi Sazan Company in 
Shiraz (10 individuals). Five members of the population 
were selected using snowball sampling method. 
According to the results obtained from analysis of data 
collected from 5 experts, the bargaining power of 
suppliers is the top ranking element in the competitive 
model. The results also showed that the primary 
activities transcend the support activities in the value 
chain model. The evaluation of the sub-criteria 
associated with the primary activities showed that 
marketing is the top-most priority among other sub-
criteria while evaluation of the sub-criteria associated 
with support activities suggested that firm architecture 
outweighs other sub-criteria. 

    کلمات کلیدی

 زنجیره ارزش پورتر مدل کسب و کار، صنعت ساختمان، مزیت رقابتي،
 Keywords   
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  مقدمه  -1

ساختار تعامالت آن،  يجهت طراح ی،هر بنگاه تجار یسبه همراه تأس

شود. مدل کسب و کار منطق  يمدل کسب و کار به کار گرفته م یک

و جذب ارزش درون  یجادا یبرا یشرکت و چشم انداز راهبرد ياصل

مدل  یک یصعدم تشخ ینبنابرا [. 1]شود  يشرکت در نظر گرفته م

به اهداف  یابيشرکت در دست يکار مناسب، منجر به ناکام وکسب 

 ینارتباط ب یتدر عصر حاضر، با توجه به اهم ینشود. همچن يآن م

 یوندرابطه، پ ینحاصل از ا یيو هم افزا یطيسازمان و عوامل مح

 یطيارزش عوامل مح یرهبا زنج يمدل کسب و کار درون یارزش ها

 یبهره ور یتواند سبب ارتقا ميو..(،  یانکنندگان، مشتر ین)تام

برقرار  يسازمان یها یستمس یقارتباط از طر ینا [. 2]سازمان شود 

ها  یيتوانا یها و ارتقا یتارتباط، بهبود فعال ینشود. ماحصل ا يم

   [. 1] باشد يم
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سازمان  یکرقابت است. در  یک یفارزش، تعر رهیزنج یک مزیت

 يم يارزش افزوده بررس یعرقابت، از دو منظر ارزش افزوده و توز

توسط  يباال از قدرت رقابت یداشتن درجه ا یگر،به عبارت د  [. 3]شود

 یجادسبب ا یره،زنج یچند حلقه از حلقه ها یا یکبنگاه در  یک

 یروهایتوان گفت، ن يم ینبنابرا [. 2] شود يافزوده باال م شارز

بنگاه  یکدر مدل کسب و کار  يارزش، نقش مهم یرهو زنج يرقابت

 یفبه ارائه تعار یمحققان متعدد یرباز،از د [. 4]کنند  يم یفاا یتجار

تا به  ي. ولندآن پرداخته ا یکسب و کار و ابعاد و اجزا یمدل ها

نشده است.  نیاکسب و کار ب یاستاندارد از مدل ها یفتعر یکامروز، 

متفاوت در ارائه  یها یتها و اولو یکردموضوع، وجود رو ینا یلدل

 یموضوع، ابعاد و اجزا ینباشد. در کنار ا يمدل کسب و کار م یفتعر

کسب و کار ارائه   یتوسط محققان مختلف در مدل ها یزن یمتعدد

مدل کسب و کار بر  یکمطالعه، تالش در ارائه  یناست. در ا دهش

پژوهش  ینارزش پورتر شده است. ا یرهو زنج يرقابت یروهاین یمبنا

مدل کسب و کار مطلوب  یکمطلب است که داشتن  ینا یاندرصدد ب

 یک یابيتر است، حفظ و ارز یاتيبلکه آنچه ح یست،ن يکاف یيبه تنها

باشد. با  يم یبنگاه تجار یاتطول ح رد ینهمدل کسب و کار به

و رقابت روز افزون در عرصه کسب و کار  یطتر شدن مح یچیدهپ

نوآورانه جهت رشد  يمدل کسب و کار رقابت یک یساز یادهپ یت،فعال

 شود.  يم يتلق یاتيسازمان ح یک یتو تداوم فعال

 یروهاینقش ن يپژوهش به بررس ینتوجه به موارد ذکر شده، در ا با

ارزش پورتر در مدل کسب و کار با توجه به شدت  یرهو زنج يرقابت

 یرهو  زنج يرقابت یروهاین یرقابت پرداخته شده است. مولفه ها

بر شدت رقابت در شرکت  یریانکارناپذ یرارزش پورتر هر کدام تاث

 یبرا يپژوهش به دنبال پاسخ ین. ادساخت و فروش دارن یها

  باشد: يم یرز یپرسشها

 با توجه به  يرقابت یروهاین یمولفه ها یتاهم درجه

 شدت رقابت چقدر است؟ 
 ارزش  یرهزنج یمولفه ها یتدرجه اهم ینهمچن

 پورتر با توجه به شدت رقابت چقدر است؟

 مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش -2

 مدل کسب و کار-1-2

با نگاهي به تعاریف مدل کسب و کار، مي توان مشاهده نمود که نقطه 

شروع هر یک از تعاریف ارائه شده، اشاره به مفاهیمي نظیر منطق، 

درک، سیستم، الگو، شرح و مواردی از این دست مي باشد. برخي از 

محققان با یک دیدگاه مفهومي، مدل کسب و کار را به صورت یک 

ازتاب، سازه واسطه، شفاف سازی یا یک روایت مفهوم، منطق، درک، ب

تعاریف برخي دیگر از محققان، به دیدگاه   [. 2]در نظر گرفته اند 

الگوی سیستمي نزدیک مي باشد؛ به صورتي که یک مدل کسب و 

کار را به مثابه یک الگو، برنامه، نسخه، ابزار مفهومي، مسیر، طراحي، 

سیستم، خالصه، چارچوب،  روش، پیکربندی، انجام وظیفه، مجموعه،

زمینه و هسته تعریف نموده اند. در نهایت برخي از محققان نیز از 

یک دیدگاه تبییني در تعریف مدل کسب و کار بهره گرفته اند و آن 

را یک نمایش، توصیف، شرح، تشخیص، تعریف، بیانیه و شیوه پاسخ 

و  ، برخي از تعاریف مدل کسب1دهي معرفي نموده اند. در جدول 

 [. 1]کار ارائه شده است 
 برخی از تعاریف مدل های کسب و کار 1جدول 

 تعاریف مدل های کسب و کار محقق

 تیمرز

(1998) 

[5] 

مدل کسب و کار، دربردارنده معماری محصوالت، خدمات و 

جریان های اطالعاتي، و شامل نقش توصیف نقش آفرینان 

مزایای بالقوه برای مختلف کسب و کار و نقش آنها، توصیفي از 

 نقش آفرینان و شرحي از منبع درآمد است.

لیندر و 

 کانترل

(2000) 

[6] 

مدل کسب و کار منطق اصلي سازمان برای ایجادارزش مي باشد. 

در یک سرمایه گذاری سود محور، یک مدل کسب و کار 

 چگونگي ایجاد پول را شرح مي دهد.

چسبورگ 

 و روزنبلوم

( 2000) 

[7] 

و کار یک چارچوب منسجم ارائه مي کند که ویژگي مدل کسب 

ها و پتانسیل های فناوری را به عنوان ورودی درنظر گرفته و آنها 

را از طریق بازار و مشتریان به ورودی های اقتصادی تبدیل مي 

 کند.

آمیت و 

 زات

( 2001) 

[8] 

مدل کسب و کار، طراحي محتوای معامله، ساختار و نظارت برای 

ارزش و روابط سرمایه به یک یا چند بخش مختلف از ایجاد 

طریق بهره برداری از فرصت های جدید کسب و کار را به تصویر 

 مي کشد.

شافر و 

 1همکاران

(2002) 

[9] 

مدل کسب وکار بیانگر منطق زیربنایي شرکت و انتخاب 

استراتژیک برای ایجاد. تسخیر و گرفتن ارزش در داخل شبکه 

 ارزش است.

اوستروالدر 

و همکاران 

(2005) 

[10] 

مدل کسب و کار ابزاری مفهومي شامل مجموعه ای از عناصر و 

روابط میان آن هاست و منطق کسب و کار یک شرکت خاص را 

بیان مي کند. توصیف ارزشي است که یک شرکت به یک یا چند 

 بخش از مشتریان ارائه مي دهد.

راجال و 

 2وسترالند

(2007) 

[11] 

های ایجاد ارزش برای مشتریان و راهي که یک کسب و روش 

کار به واسطه آن فرصت های بازار را از طریق مجموعه ای از 

 نقش آفرینان، فعالیت و همکاران به سود تبدیل مي کند.

جانسن و 

 3همکاران

(2008) 

[12] 

مدل کسب و کار نشان دهنده کسب و کار اصلي سازمان است و 

تجویز( ماموریت و محصوالت و خدماتي که برای توصیف) حتي 

 برای مشتریان فراهم مي کند، مفید است.

 4ریتز

(2016) 

[13] 

مدل های کسب و کار نمایشي ساده  و خالصه از فعالیت های 

مرتبط یک شرکت مي باشد.مدل کسب و کار تشریح مي کند که 

به وسیله ی اجزا  5چگونه اطالعات، کاالها، یا خدمات قابل فروش

و مؤلفه  های ارزش افزوده ی شرکت تولید مي گردند.به عالوه  

معماری خلق ارزش،استراتژی ، مشتریان و اجزای بازار  را به 

منظور دستیابي به اهداف برتر یا به جای آن، حفاظت از مزیت 

 رقابتي در نظر مي گیرد.

 6تیس

(2017) 

[14]  

چگونه شرکت ارزش  مدل کسب و کار بیان مي کند که

پیشنهادی را به مشتریان خویش مي رساند، و مشتریان را برای 

جهت ارزش مذبور ترغیب و سپس پرداخت ها را به سود  پرداخت

 تبدیل مي کند.

پژوهشگران، رویکردهای متفاوتي را نیز در تعریف مدل کسب و کار 

استفاده نموده اند. با مطالعات انجام شده در تعاریف مدل کسب و کار 

مي توان رویکرد های منبع محور، فعالیت محور، دانش محور، 

اقتصادی، راهبرد محور و شبکه ای را استخراج نمود. برخي از محققان 

یکردهای نام برده را در تعاریف خود استفاده نموده نیز ترکیبي از رو

اند. در این میان تعاریفي نیز فراتر از مرزهای سازمان برای مدل کسب 

 و کار ارائه شده که براساس یک شبکه ارزش مي باشد.
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 زنجیره ارزش پورتر-2-2

زنجیره ارزش ابزاری برای درک بهتر مزیت رقابتي واحد تجاری، 

تر ها و شناخت کاملافزایش ارزش یا کاهش هزینه شناسایي مراحل

واحد تجاری با فروشندگان و مشتریان و سایر واحدهای تجاری در 

 [.3] گرددصنعت محسوب مي

مدل زنجیره ارزش را ارایه داد که فعالیتهای  1985پورتر در سال 

دخیل در سازمانهای تولیدی را به دو بخش اصلي و 

-مود. فعالیتهای اصلي، آن دسته از فعالیتتبدیل ن (پشتیبان)حمایتي

شود. رویکرد هایي است که انجام آنها سبب ارتقای ارزش محصول مي

زنجیره ارزش در تحلیل فعالیتهای درون سازماني ابزاری موثر در 

گیری در مورد هر یک از این شناخت نقاط قوت و ضعف و تصمیم

در راستای  توانبه کمک آن مي همچنین. [15] استفعالیتها 

های ارتقای های بلند مدت از جمله برنامهعملیاتي کردن برنامه

های کیفیت حرکت کرد. مفهوم زنجیره ارزش با توجه به فعالیت

هایي دهنده کلیه فعالیتارزشي قابل تعریف است و به نوعي نشان

ی است که در ایجاد ارزش برای خدمت نقش دارند. بر این اساس کلیه

ارزشي را میتوان براساس نقش و تاثیر آنها در زنجیره  هایفعالیت

 [.16] بندی کردارزش سازمان دسته

 

 
 [17]فعالیت های اصلی و پشتیبان در مدل زنجیره ارزش پورتر   1شکل 

از دیدگاه مدیریت مبتني بر ارزش، چارچوب زنجیره ارزش منجر به 

زنجیره ارزش مي شود. چارچوب ایجاد یک مزیت رقابتي نسبي مي

تواند به عنوان یکي از دو بعد در بیشینه نمودن خلق ارزش سازمان 

بازار است که برای  دیده شود. بعد دیگر خلق ارزش، جذابیت صنعت/

نیروی رقابتي مورد  5اندازه گیری آن مدل دیگر پورتر، یعني مدل 

 .[17] "گیرداستفاده قرار مي

انجام بهینه  ،ته در مناطق مختلفیافهای شکلطرفي بنا به مزیت از"

تواند در منطقه یا های ارزش افزا ميهای حلقهک از فعالیتیهر

های ذیل زنجیره ارزش متمرکز گردد و عمالً فعالیت کشوری خاص

جهاني پراکنده شود که در این حالت  اییک محصول خاص در گستره

ک سو شود در این مدل در یمي گفته ن زنجیره جهاني ارزشه آب

و در سوی دیگر مصرف کننده وجود دارد و حلقه های  هتامین کنند

طراحي، ساخت، بازاریابي، توزیع و خدمات پس از فروش در کنار 

 . کنندیکدیگر فعالیت مي

ارزش سازمان به دو دسته  رهیزنج یکار یهابراساس مدل پورتر حوزه

آن  به: 7ياصل یهاتیمامور یکار یهاحوزه :شونديم میتقس يکل

و اهداف سازمان بوده  تیکه در جهت مامور یکار یهادسته از حوزه

خدمت(،  دیکاال )تول يکیزیشامل ساخت ف یدیتول یهاو در بنگاه

خدمات بعد از فروش  زیکننده و نمصرف فروش )عرضه( و انتقال آن به

 . شوندي)و ارائه خدمات( مربوط م

 یکار یهاحوزه ینحو به:  8يبانیپشت یهاتیمامور یکار یهاحوزه

 .دهنديقرار م تیو حما يبانیبنگاه را مورد پشت ياصل یهاتیمامور

 یاصل یهاتیمامور یکار یهاحوزه

 یهایورود عیانباشت و توز افت،یدر شامل:  9یورود کیلجست

 .است... و  دیملزومات تول ه،یمواد اول رینظ یدیتول ستمیس

 هایورود لیاست که در تبد يفیوظا هیکل شامل:  10یدیتول اتیعمل

 .نقش دارند یيبه محصول نها

 يکیزیف عیو توز رهیذخ ،یآورجمع شامل:  11يخروج کیلجست

 .کنندگان استو مصرف دارانیخر نیمحصوالت ب

است که به آگاه شدن از  يفیوظا هیکل شامل: 12و فروش يابیبازار 

کنندگان، آگاه ساختن آنها از محصوالت و و مصرف انیخواسته مشتر

فروش محصوالت مربوط  نهیفراهم کردن زم زیخدمات بنگاه و ن

 [.18]شود يم

محصوالت، آموزش  یاندازنصب و راه شامل: 13فروشخدمات پس از 

 سیو سرو ریتعم ،يدکیقطعات  نیروش استفاده از محصوالت، تأم

 .است... محصوالت و 

 یبانیپشت یهاتیمامور یکار یهاحوزه

 ،یزیربرنامه رینظ يفیوظا شامل:  14کسب و کار يعموم تیریمد

 .و . . . است ينظارت، امور کالن مال

مانند جذب و استخدام،  يفیوظا شامل:  15يانسان هیسرما تیریمد

 .است يانسان یرویو توسعه ن قیتشو ،يابیآموزش، ارز

است که به خلق  فیاز وظا يعیشامل حوزه وس: 16یتوسعه تکنولوژ

بهبود آنها در  ایو  دیجد يتیریمد ستمیس ای ندیمحصول، فرآ کی

و توسعه، بهبود  قیتحق رینظ يفیکه وظا شونديبنگاه منجر م

 .شوديانجام کار و . . . را شامل می هاو روش هاستمیس

است که در جهت فراهم  یستاد یهاتالش هیشامل کل:  17نیتأم

 د،یتول يمواد خام، اقالم مصرف ری)نظ یدیکردن مواد و ملزومات تول

 .ردیگيصورت م یيو . . .( و اجرا زاتیتجه آالت،نیماش

کاالها  دی، منجر به تولفتدیاگر در داخل سازمان اتفاق ب تیفعال 9 نیا

  [.3] گردنديو خدمات م

را به  فعالیتهای ذکر شده هر چقدر که سازمان این فعالیتها توجهبا 

د. بنابراین ابیيم شیشرکت افزا ژهیانجام دهد ، سود ناو نهینحو به

، را درک کنند خودمحصوالت ارزش  رهیزنج دینه تنها با هاسازمان

، عرضه کنندگان بیرق یارزش شرکت ها رهیزنج بطور دائم دیبلکه با

 ش کنند. پایرا  دارانیو خر

 مدل نیروهای رقابتی پورتر-2-3

مقاله ای با  18، مجله مطالعات کسب و کار هاروارد1979سال  در

، از "چگونه نیروهای رقابت استراتژی را تشکیل مي دهند"عنوان 
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مایکل پورتر به چاپ رساند، در سال های بعد، توصیفات مایکل پورتر 

یک صنعت موجب  از پنج نیروی تعیین کننده سودآوری دراز مدت

ایجاد تحقیقات دانشگاهي فراوان دراین زمینه شد. از دیدگاه پورتر، 

شود. که این وسیله پنج نیرو تعیین ميدر هر صنعت ماهیت رقابت به

 پنج نیرو عبارتند از:

 19گذاران جدیدالف( تهدید خطر ورود سرمایه

 20ب( رقابت در بین رقبای موجود

 21کنندگانتأمینزني ت( قدرت چانه

 22ث( تهدید کاالهای جایگزین

 (2)شکل  23زني خریدارانج( قدرت چانه

 
 پورتر رقابت عام یروینپنج  2شکل 

همه پنج عامل مذکور با یکدیگر، شدت رقابت در صنعت و سودآوری 

ترین نیرو یا نیروها در تدوین استراتژی آن آن را تعیین کرده و قوی

ها و وارد شوندگان کنندگان، جایگزینتأمینمهم هستند. مشتریان، 

های موجود در یک صنعت محسوب بالقوه همگي رقبایي برای بنگاه

شوند که ممکن است، بسته به شرایط خاص، از اهمیت باالتر یا مي

هدف استراتژی رقابتي برای واحد کسب  تری برخوردار باشند.پایین

ر آن شرکت بتواند به و کار در یک صنعت یافتن موقعیتي است که د

بهترین وجه ممکن در مقابل این عوامل رقابتي از خود دفاع کند و یا 

ها را در راستای اهداف خود متأثر سازد. اهم فواید شناخت منابع آن

 اصلي رقابتي و ساختار صنعت هر کسب و کار، به شرح ذیل است:

 کند.الف( نقاط عمده ضعف و قوت شرکت را مشخص مي

 کند.ه آن را در درون صنعت تقویت ميب( جایگا

تواند بیشترین ها ميهایي را که تغییرات استراتژیک در آنت( حوزه

 کند.بازدهي را به همراه داشته باشد، مشخص مي

ترین ها و روند صنعت، مهمگیریث( جاهایي را که در آن جهت

 .کندها یا تهدیدها دارد برجسته ميانداز را در وجود فرصتچشم

 .کندهای تمایز کمک ميج( به بررسي حوزه

با بررسي های انجام شده، پژوهشي که حاوی تمامي مفاهمي مدل 

کسب و کار، زنجیره ارزش پورتر و مدل رقابتي باشد، یافت نشد. در 

این قسمت پژوهش هایي که از حیث هدف با تحقیق حاضر همسو 

 هستند، گردآوری شده اند. 

 در صنعت ساختمان بررسی مدل کسب و کار  -3

با رقابت فشرده و حضور فعال  يصنعت ساختمان در جهان، صنعت

 نیرقابت در ا يطیشرا نیاست. در چن يتیبزرگ فرا مل یشرکت ها

 نیبر فعال یاریبس يرود و فشار رقابت يم يمل یصنعت  فراتر از مرزها

در واقع صنعت ساخت وساز کسب و  [.19]آورد  يحوزه وارد م نیا

 دهیچیپ يرقابت زمان نیباشد. ا يو پر مخاطره م يرقابت اریبس یرکا

 يو مقاطعه کاران فصل مانکاریپ یگردد که اهداف شرکت ها يتر م

 يشیفرسا يساز ارتباط نهیتضاد زم نیکه ا رندیدر مقابل هم قرار گ

در حال  ایران  کشور امروزه .گردد يدر کسب و کار م يغاتیتبل

است.  يتوسعه و سازندگ ریبلند در مس یو برداشتن گام ها شرفتیپ

 جادیگوناگون از جمله ا یطرح ها و پروژه ها یراستا، اجرا نیدر ا

 یيو ... نقش بسزا روگاهیسد، ن شگاه،یپاال ،یدیبزرگ تول یکارخانه ها

پروژه های ساختماني را مي توان  .[20]کنند  يم فایا نهیزم نیدر ا

و خصوصي تقسیم کرد. در بخش دولتي به  به دو بخش دولتي

های مجموعه عملیات و خدمات مشخصي که توسط یکي از دستگاه

اجرایي کشور، طي مدت معین و با اعتبار مشخص برای تحقق 

بخشیدن به اهداف تعیین شده بر اساس برنامه عمراني کشور و به 

. صورت سرمایه گذاری ثابت اجرا مي شود پروژه عمراني مي گویند

بیش از نود درصد از اعتبار پروژه های عمراني در مرحله تدارکات و 

ساخت هزینه مي گردد. بنابراین شرکت های پیمانکاری ساختماني 

به عنوان مجری پروژه های ساختماني نقش مهمي در اجرای پروژه 

های ساختماني ایفا مي کنند. در دو دهه گذشته و با افزایش تعداد 

سختي بین پیمانکاران برای حفظ بقا و بدست پیمانکاران رقابت 

یده تا این های مشاهده شده است، که این امر باعث گردآوردن پروژه

مسئله ایجاد شود که برخي پیمانکاران عماًل توانایي تکمیل 

قراردادهایي که به آنها اعطا گردیده در زمان مقرر و با هزینه مشخص 

رد و این مسئله باعث ضرر و شده و کیفیت مورد نظر کارفرما را ندا

 .[21]زیان های بسیاری برای کارفرمایان گردیده است 

 ابزار و روش ها -4

« تحلیل استنباطي»و« تحلیل توصیفي»در این تحقیق از دو روش 

برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. در روش تحلیل 

طریق توصیفي صرفا به توصیف ویژگیهای نمونه مورد بررسي، از 

 تحقیق، آماری جامعه تنظیم جداول و رسم نمودار اقدام مي گردد.

 مي شیراز درکارشناسان و مدیران شرکت مهندسي سازان  شامل

. با استفاده از روش شد مشخص نفر  10حجم جامعه آماری  د.باشن

پـس از جمـع آوری نفر انتخاب شدند.  5نمونه گیری گلوله برفي 

 ها و گزینهوزن شاخص سلسله مراتبي از روشاطالعـات بـا اسـتفاده 

 ، سـپس بـر اسـاس وزنهای بدست آمده عوامل خواهد شدها تعیین 

گردند. جهت پردازش، از نرم  اولویـت بندی ميموثر در شدت رقابت 

پرسشـنامه ابزار مورد استفاده،  شده است.استفاده  EXCEL افزار

پرسشنامه براساس ین است. اساعتي  1-9مقایسـات زوجـي بـا طیف 

 معیارهای بررسي شده از مدل های پورتر  طراحي شده است.

  :عبارتند از ها در سه گام اجرا شده که تجزیه وتحلیل داده

هـای زوجـي بـین معیارهـای اصـلي موجــود در  انجام مقایسه-1

 نیروهای رقابتيمــدل 

هـای زوجـي بـین معیارهـای اصـلي موجــود در  انجام مقایسه -2

 زنجیره ارزش پورترمــدل 

های زوجي بین معیارهای فرعي هر کدام از  انجام مقایسه -3

زنجیره ارزش پورترمعیارهای اصلي مــدل 
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 مروری بر پژوهش های انجام شده 2جدول 

 نتایج عنوان پژوهشگر

ویرتانن و 

 [1] (2018همکاران)
 ارائه زنجیره ارزش نوین در صنعت ساختمان

استفاده از فناوری اطالعات و مدیریت منابع انساني به منظور بهینه سازی 

 زنجیره ارزش در صنعت ساختمان

 کاک و همکاران

(2017) [22] 

ارزش  رهیبا استفاده از زنج يعملکرد سازمان یسنجش نوآور

 پورتر

 ینوآور يابیارزش پورتر در جهت ارز رهیبراساس زنج نیچارچوب نو کارائه ی

 ي، استفاده از تکنولوژی های نوین جهت تامین سوختعملکرد سازمان

 [2] (2017نگیان)
ارائه مدل کسب و کار براساس زنجیره ارزش پورتر با رویکرد 

 نوآوری و ایجاد مزیت رقابتي

زنجیره ارزش پورتر، ارزیابي بررسي شرکت های کوچک ساخت از زاویه 

 عملکرد و ارائه استراتژی مناسب

آرماندو و همکاران 

(2016) [4] 

  یها رهیکسب و کار و ارتقا در زنج یها یاستراتژ گاهیجا

 يارزش جهان

 رهیشرکت به سمت زنج یاستراتژ یيآن است که همگرا انگریپژوهش ب جنتای

 دهد. يم شیسازمان ر ا افزا يرقابت یها تیمز ،يارزش جهان  یها

هالتمن و همکاران 

(2014)  

عملکرد  یارزش بر رو رهیزنج یساز کپارچهی ریتاث يبررس

 کشور سوئد يصنعت یشرکت ها يمال

بدون توجه به اندازه  نیو همچن يارزش در هر سطح رهیزنج یکپارچه سازی

 دشو¬يمحسوب م تیمز کیشرکت  يعملکرد مال یشرکت برا

 و همکاران ياتسیندیا

(2012) [23] 
 يپورتر در عملکرد سازمان يرقابت یرویکاربرد پنج ن

قرار  يمطلوب تیدر وضع ایکن یدر صنعت بانکدار دارانیخر يقدرت چانه زن

و  انیمشتر یها ازیبرآورده ساختن انتظارات و ن یيندارد. چرا که بانک توانا

 ندارد. يدر آنان را به درست تیرضا جادیا

و همکاران  ویآنتون

(2008،) 
 ارزش رهیزنج یاستراتژ تیریمد

به  ستین کسانیها و در تمام زمان عیهمه صنا یارزش برا رهیزنج تیاهم

 تیاز اهم دیو محصوالت جد یکه نوآور کیعنوان نمونه در صنعت الکترون

 برخوردار است یيباال

رضایي و 

 [3] (1394همکاران)
 ارزش رهیزنج لیو تحل هیتجز

 يبدرست یدیتول یارزش زا یتهایفعال لیوتحل یيبتواند درشناسا يشرکتاگر 

 رهریتاث زانیتواند م يصورت م نیدر ا کند، تیریعمل کند و آن را مد

خاص با  يتیتوسعه فعال ایرا محاسبه و جهت حذف  دیتول یدر فازها تیفعال

 اقدام نمود. يآت جهیموجود و نت تیکامل از وضع يآگاه

 يانتید

(1393) [24] 

و  یریاندازه گ قیاز طر يرقابت کیاستراتژ ماتیتصم نیتدو

 يسلسله مراتب لیپورتر به روش تحل يرقابت روهایین لیتحل

 انیشدت رقابت م شناسایي مهم ترین مولفه های نیروهای رقابتي. از جمله: 

 . هیکنندگان سرما نیتأم يرقبای موجود در صنعت ساختمان، قدرت چانه زن

اصغرزاده و 

 [16] (1393همکاران)

 یپورتر در رشد اقتصاد کلیارزش ما رهیمدل زنج لیتحل

 "يصنعت یواحدها

 جادیهستند تا با ا راهي دنبال به همواره هابنگاه يدر عرصه رقابت جهان

 داشته باشند. یشتریهدف نسبت به رقبا سهم ب یرقابت ، در بازارها تیمز

 عباسیان

(1392) [19] 

فعال در  یدر شرکت ها يرقابت تیعوامل موثر بر مز یيشناسا

 صنعت ساختمان

   39پنج  حوزه  در  قالب   نیتم،  عوامل  مرتبط  با  ا  لیبا  انجام  تحل

 شده  است  یيشناسا  یيتم نها 16مفهوم  و 

 تجزیه و تحلیل  -5

محقق باید اطالعات درمرحله تجزیه و تحلیل، نکته مهم این است که 

ها را در مسیر هدف، پاسخگویي به سؤال یا سؤاالت تحقیق و و داده

های خود جهت داده و مورد تجزیه و تحلیل قرار نیز ارزیابي فرضیه

های شاخصبرای شناسائي روابط و تعیین اولویت . در این تحقیق دهد

 AHPگیری چندمعیاره و مدل های تصمیمتحقیق حاضر از مدل

های بدست آمده از وتحلیل دادهتفاده شده است. برای تجزیهاس

 استفاده شده است. کدنویسي در محیط اکسل

تعیین اولویت عناصر مدل نیروهای رقابتی با استفاده  -1-5

 AHPاز تکنیک 

اصلي نیروهای رقابتي انتخاب شده است.  در گام نخست معیارهای

چانه  قدرت، دارانیخر يقدرت چانه زن اصلي عبارتند از: معیارهای

 دیتهدو  نیگزیمحصوالت و خدمات جا دیتهد، کنندگان نیتام يزن

نمایش داده شده  3. معیارهای نیروی رقابتي در شکل تازه وارد یرقبا

 است.  

 
 مراتبی معیارهای نیروهای رقابتینمایش سلسله 3شکل 

تعیین اولویت معیارهای اصلی مدل نیروهای رقابتی براساس 

 هدف

مراتبي نخست معیارهای اصلي براساس برای انجام تحلیل سلسله

یک تکنیک  AHPاند. تکنیک هدف بصورت زوجي مقایسه شده

های بندی در این تکنیک براساس مقایسهبندی است و رتبهرتبه

گیرد. مقایسه زوجي بسیار ساده است و تمامي زوجي صورت مي

مقایسه شوند. بنابراین اگر  عناصر هر خوشه باید به صورت دو به دو

𝒏(𝒏−𝟏)عنصر وجود داشته باشد  nدر یک خوشه 

𝟐
مقایسه صورت  

های معیار وجود دارد بنابراین تعداد مقایسه 4خواهد گرفت. چون 

 انجام شده برابر است با:
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𝒏(𝒏 − 𝟏)

𝟐
=
𝟒(𝟒 − 𝟏)

𝟐
= 𝟔 

مقایسه زوجي از دیدگاه گروهي از خبرگان انجام شده  6بنابراین 

است و با استفاده از تکنیک میانگین هندسي دیدگاه خبرگان تجمیع 

گردیده است. ماتریس مقایسه زوجي حاصل از تجمیع دیدگاه 

 ارائه شده است:  3خبرگان در جدول 
 تعیین اولویت معیارهای اصلی نیروهای رقابتی 3جدول 

  C1 C2 C3 C4 
میانگین 

 هندسی

C1 1 1.413 0.579 1.243 1.004 

C2 0.815 1 1.727 1.882 1.276 

C3 1.227 0.708 1 2.232 1.180 

C4 0.448 0.531 0.805 1 0.662 

در مرحله بعد به منظور انجام مقایسه بین معیارهای اصلي نیروهای 

رقابتي میانگین های هندسي، با روش متداول، نرمال شده و بردار 

 ویژه هر معیار محاسبه مي شود. 
 نرمال سازی اولویت معیارهای اصلی نیروهای رقابتی-4جدول 

  C1 C2 C3 C4 
میانگین 

 هندسی
 بردارویژه

C1 1 1.413 0.579 1.243 1.004 0.244 

C2 0.815 1 1.727 1.882 1.276 0.310 

C3 1.227 0.708 1 2.232 1.180 0.286 

C4 0.448 0.531 0.805 1 0.662 0.161 

کمتر مي باشد.  0.1به دست امده که از  0.012نرخ ناسارگاری 

بنابراین مقایسات قابل قبول است. در نهایت رتبه هر کدام از 

 ، نشان داده شده است. 4معیارهای نیروهای رقابتي در شکل 

 
 یرقابت یروهاین یاصل یارهایمعرتبه بندی  4شکل 

تعیین اولویت عناصر مدل زنجیره ارزش پورتر با  -2-5

 AHPاستفاده از تکنیک 

انتخاب شده ارزش پورتر  رهیمدل زنجاصلي  در گام نخست معیارهای

است. معیارهای اصلي عبارتند از:فعالیت های اصلي و فعالیت های 

پشتیبان. هر کدام از این معیارها، زیرمعیارهای نیز دارند. معیارها 

نمایش داده شده  3در شکل ارزش پورتر  رهیمدل زنجعیارهای وزیرم

 است.  

 ارزش پورتر رهیمدل زنجتعیین اولویت معیارهای اصلی مدل 

 براساس هدف

مراتبي نخست معیارهای اصلي براساس برای انجام تحلیل سلسله

یک تکنیک  AHPاند. تکنیک هدف بصورت زوجي مقایسه شده

های بندی در این تکنیک براساس مقایسهبندی است و رتبهرتبه

گیرد. مقایسه زوجي بسیار ساده است و تمامي زوجي صورت مي

 عناصر هر خوشه باید به صورت دو به دو مقایسه شوند.

𝒏(𝒏−𝟏)عنصر وجود داشته باشد  nبنابراین اگر در یک خوشه 

𝟐
مقایسه  

معیار وجود دارد بنابراین تعداد  2 صورت خواهد گرفت. چون

 های انجام شده برابر است با:مقایسه

𝒏(𝒏 − 𝟏)

𝟐
=
𝟐(𝟐 − 𝟏)

𝟐
= 𝟏 

 

مقایسه زوجي از دیدگاه گروهي از خبرگان انجام شده است 1بنابراین 

و با استفاده از تکنیک میانگین هندسي دیدگاه خبرگان تجمیع 

میع دیدگاه گردیده است. ماتریس مقایسه زوجي حاصل از تج

 ارائه شده است: 3خبرگان در جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراتبی معیارها و زیرمعیارهای مدل زنجیره ارزش پورترنمایش سلسله-5شکل 

 

 

 

 

 

 شدت رقابت

 فعالیت های پشتیبان فعالیت های اصلي

منابع 

 انساني

تدارکات 

 موثر
فناوری 

 موثر
تدارکات 

 خارجي

 بازاریابي  عملیات ها
 زیرساخت بازرگاني

خدمات پس 

 از فروش
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 تعیین اولویت معیارهای اصلی مدل زنجیره ارزش پورتر 5جدول 
 S1 S2  هندسیمیانگین  

S1 1 3.367 1.834 

S2 0.297 1 0.544 

 

مدل در مرحله بعد به منظور انجام مقایسه بین معیارهای اصلي 

میانگین های هندسي، با روش متداول، نرمال  ارزش پورتر رهیزنج

 شده و بردار ویژه هر معیار محاسبه مي شود. 

 
 نرمال سازی اولویت معیارهای اصلی مدل زنجیره ارزش پورتر 6جدول 
 S1 S2 بردار ویژه میانگین هندسی 

S1 1 3.367 1.834 0.771 

S2 0.297 1 0.544 0.229 

 

کمتر مي باشد.  0.1به دست امده که از  0.003نرخ ناسارگاری 

بنابراین مقایسات قابل قبول است. در نهایت رتبه هر کدام از 

 ، نشان داده شده است. 6معیارهای نیروهای رقابتي در شکل 

 
 رتبه بندی معیارهای اصلی زنجیره ارزش 6شکل

 

مدل تعیین اولویت زیرمعیارهای فعالیت های اصلی -5-2-1

  ارزش پورتر رهیزنج

زیرمعیار مي  5دارای  ارزش پورتر رهیمدل زنجهای اصلي  فعالیت

 خدمات، و قراردادها( نیتام يقراردادها)بازرگان نیو تام يبازرگانباشد: 

پروژه)تدارکات  تیریو مد يفن دفتر، و فروش يابیبازار، پس از فروش

، 5. در ادامه در جدول ها( اتی)عملیو اجرا دیتول اتیعملو (يخارج

معیار نشان  5دیدگاه خبرگان و میانگین هندسي و اولویت بندی این 

 داده شده است. 

تعیین اولویت زیرمعیارهای فعالیت های اصلی در مدل زنجیره -7جدول 

 ارزش پورتر

 S11 S12 S13 S14 S15 
میانگین 

 دسیهن
 بردار ویژه

S11 1 0.266 0.595 0.233 0.234 0.387 0.069 

S12 0.501 1 4.286 2.064 1.870 1.526 0.273 

S13 3.762 0.990 1 1.996 1.649 1.651 0.295 

S14 1.010 1.680 0.485 1 1.977 1.102 0.197 

S15 0.606 4.277 0.506 0.535 1 0.931 0.166 

 

کمتر مي باشد.  0.1دست امده که از به  0.021نرخ ناسارگاری 

بنابراین مقایسات قابل قبول است. در نهایت این رتبه بندی در شکل 

 نشان داده شده است.7

 
 رتبه بندی زیرمعیارهای فعالیت اصلی 7شکل 

پشتیبان  یها تیفعال یارهایرمعیز تیاولو نییتع-5-2-2

 ارزش پورتر رهیمدل زنج

زیرمعیار مي  4دارای  ارزش پورتر رهیزنجمدل فعالیت های پشتببان 

منابع  تیریمد، موثر( یساخت ها ری)زيساختار سازمانباشد: 

و  يمالو موثر( یاطالعات)فناور یفناور، (ي)منابع انسانيانسان

خبرگان و  دگاهی، د6در ادامه در جدول . تدارکات)تدارکات موثر(

 نشان داده شده است. اریمع 4 نیا يهندس نیانگیم

 
تعیین اولویت زیرمعیارهای فعالیت های پشتیبان در مدل زنجیره  -8جدول 

 ارزش پورتر

  S21 S22 S23 S24 
میانگین 

 هندسی
 بردارویژه

S21 1 1.389 0.874 1.405 1.143 0.282 

S22 0.720 1 2.033 1.333 1.182 0.292 

S23 1.144 0.492 1 1.147 0.896 0.221 

S24 0.712 0.750 0.872 1 0.826 0.204 

 

کمتر مي باشد.  0.1به دست امده که از  0.027نرخ ناسارگاری 

بنابراین مقایسات قابل قبول است در نهایت این رتبه بندی در شکل  

 نشان داده شده است. 8

 
 رتبه بندی زیرمعیارهای فعالیت های پشتیبان 8شکل 

 

 نتیجه گیری-6

 کردیعوامل موثر بر مدل کسب و کار با رو زانیم یيشناساهدف این 

بوده است. بررسي ادبیات مدل های کسب  رهیچند متغ یریگ میتصم

و کار، نشان داد که مدل های رقابتي و زنجیره ارزش پورتر نقش 

پژوهش  نیدر امهمي در مدل های کسب و کار ایفا مي کنند. 

 يسازان، با بررس يکارشناسان شرکت ساختمان و فروش مهندس

ارزش پورتر و مولفه  رهیزنج تیمدل کسب و کار، اهم یضرور يمبان

به بررسي و اولویت بندی مدل های رقابتي و زنجیره  ،يرقابت یها
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براساس نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل  .ارزش پورتر پرداختند

خبره، در مدل رقابتي، قدرت چانه  5داده های جمع آوری شده از 

 زني تامین کنندگان در باالترین اولویت قرار داشته است. به طور کلي

 کند،يم تیفعال یکننده به صورت انحصار نیکه تأم یيدر بارازها

که تقاضا  دیآيم شیپ یمورد در بازار نیبا او است و ا يزنقدرت چانه

خوب است که در  یمنابع کم. کسب و کار يباشد ول ادیمنابع ز یبرا

 .کننده کم باشد نیتأم يزنچانهآن قدرت 

همچنین نشان داده شد که در مدل زنجیره ارزش، فعالیت های  

اصلي، اهمیت باالتری نسبت به فعالیت های پشتیبان دارند. فعالیت 

دهند و شامل تولید محصول که حوزه اصلي را تشکیل مي های اصلي

 .وش هستندیا ارائه خدمت، بازاریابي و پشتیباني و خدمات پس از فر

ها در زنجیره ارزشي شرکت، مستقل نبوده و از طریق فعالیت

شوند. روش انجام یک فعالیت بر هزینه یا هایي به هم مرتبط ميرابط

های ها، تنها به فعالیتها مؤثر است. این رابطاثربخشي دیگر فعالیت

های توزیع و کنندگان، کانالدرون شرکت مربوط نبوده و تأمین

توان گیرند. لذا، این زنجیره را مينهایي را نیز دربر ميخریدار 

 نیز نام نهاد.« سیستم ارزشي»

ها نیز در این برای برخورداری از مزیت رقابتي، نوع ارتباط فعالیت

سیستم مهم است. مثالً نحوه و نوع انجام فعالیتي خاص توسط 

ون شرکت، های درتواند بر هزینه یا اثربخشي فعالیتکننده، ميتأمین

 مؤثر باشد.

در بررسي زیرمعیارهای فعالیت های اصلي، بازاریابي در باالترین 

همان حلقه مفقود شده  دیموضوع شا نیا اولویت قرار گرفت.

 نیحالت ا نیکه در بهتر یيهاساخت باشد، شرکت یهاشرکت

مهم  اریبس ریمتغ نیبه ا يو توجه کاف کننديم یسپارموضوع را برون

مذکور به موارد از  یهاشرکت گردديم شنهادیپ جهیندارند. در نت

و فروش  يابیزاربا ،يازسنجین ،يابیبازار قاتیتحق ،یبرندساز لیقب

کار بر شدت رقابت  نیداشته باشند و با ا ژهیتوجه و يو اصول یاحرفه

. همچنین در بررسي زیرمعیارهای را بگذارند يمهم اریبس ریتاث

ی پشتیبان، ساختار سازماني، بیشترین وزن را کسب نمود. فعالیت ها

امری  -مشي عملیاتيهمان خط -های انسانيساختار در سیستم

-ميساختار، اغلب بیش از آنچه که تصور . بسیار لطیف و دقیق است

به سازمان  کیگذارد. ساختار تأثیر مي کارکنان، بر رفتار شود

 تیفیو ک يامور مال ،یحسابدار ،یزیربرنامه ت،یریمد یهازمیمکان

کنترل آن اشاره دارد. نیروهای بیروني یا اشتباهات فردی، 

 آفرینند.ها هستند که بحران ميآفرین نیستند بلکه این سیستمبحران

بنابراین ارزیابي ساختار سازماني، از ضرورت بسیار باالیي برخوردار 

 است.
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