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چکیده:

 سرعت فزاینده تغییرات تکنولوژیکی و بازارها از یک سو و تغییر ماهیت مشتریان و تشدید رقابت بین سازمان ها از سوی دیگر، باعث شده 
که شرکت ها به شدت به دنبال کسب مزیت های رقابتی جدید برای برتری بر رقبا و تامین بهتر نیازها و خواسته های مشتریان باشند. با توجه 
به مطالعات جامع صورت گرفته در رابطه با توان رقابتی شرکت های پیمانکاری و مولفه های چابک سازی سازمان و مهندسی ارزش و ادغام آنها 
به وضوح مشخص شد که فقدان مطالعات کافی در زمینه توان رقابتی در ایران و به خصوص در صنعت مهم ساخت که مبالغ بسیار زیادی 
از بودجه های عمرانی هر ساله در این صنعت هزینه می شود از عوامل اصلی ضعف در رقابت شرکت های پیمانکاری در این صنعت با دیگر 
رقبای بین المللی می باشد. بقای شرکت های پیمانکاری ملزم به شناخت کامل شاخص های توان رقابتی و عواملی که این شاخص ها را ارتقاء 

می دهند، می باشند.
ابتدا پس  چابکی،  و  ارزش  مهندسی  رویکردهای  از  بهره گیری  با  ایران  پیمانکاری  رقابتی شرکت های  توان  ارتقای  دنبال  به  مقاله  این  در 
غربال گیری  و  خبرگان  با  مصاحبه  انجام  از  پس  و  شدند  اورده  آنها  بر  موثر  عوامل  و  رقابتی  توان  شاخص های  کتابخانه ای،  مطالعات  از 
چابک سازی  سازمان   بر  موثر  مولفه های  سپس  شدند.  رتبه بندی  فاکتورها  پرسشنامه ای  با  آنها،  بر  موثر  فاکتورهای  و  ها  شاخص  این 
می باشند  موثر  نیز  شرکت ها  رقابتی  توان  بر  که  پروژه ها  در  ارزش  مهندسی  از  حاصل  بهبودهای  نهایت  در  و  گردیدند  مشخص 
شدند.. داده  پاسخ  شده  مطرح  فرضیه های  مدل  این  در  که  است  شده  ارائه  موضوع  سه  ترکیب  از  مفهومی  مدل  و  شدند   مشخص 

کلمات کلیدی :توان رقابتی، چابکی سازمان، مهندسی ارزش، شرکت های پیمانکاری

در  سازمان  چابکی  و  ارزش  مهندسی  تاثیر  از  مدلی  ارائه 
ارتقای توان رقابتی شرکت های پیمانکاری صنعت ساخت

       محمد جهانکهن
              دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه هنر تهران   

          
               دکتر سید علیرضا میرمحمدصادقی

              استادیار دانشگاه جامع امام حسین )ع(
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1-مقدمه

در  زیادی  تاثیر  بازار  شدن  جهانی  و  فناوری  سریع  تغییر 
برای  جدید  امکانات  ایجاد  و  کارها  و  کسب  رقابتی  محیط 
Ah� دارد متوسط  و  کوچک  های  شرکت  توسعه  )تقویت 

ارتقای  به  دستیابی  برای  ها  سازمان   .)medova. 2015
عملکردی بایستی با انجام اقداماتی چون اتخاذ استراتژی ها 
و  ها  تکنولوژی  و  محصوالت  معرفی  نوین،  های  فرهنگ  و 
بکر،  بازارهای  از  برداری  بهره  و  جدید،  تولیدی  فرایندهای 
پیوسته در حال تحول باشند. حتی اگر در کار خود بهترین 
بزنند،  تغییر  به  مقام، دست  این  برای حفظ  باید  نیز  باشند 
سازمان   . شوند  می  رقبایشان  مغلوب  صورت  این  غیر  در 
هستند  مجبور  تغییر،  حال  در  محیط  به  واکنش  برای  ها 
به  یافتن  دست  برای  کنند.  پذیر  انعطاف  را  ساختارهایشان 
مزایای رقابتی، به تغییرات پی در پی و مداوم نیاز دارند تا 
را  خود  وکار  فرایندهای کسب  و  بازارها  محصوالت،  بتوانند 
ها  سازمان  اینکه  مساله   .)Turner. 2014(ببخشند بهبود 
قابل پیش  با محیط های غیر  با موفقیت  توانند  چگونه می 
بینی، پویا، و همواره در حال تغییر برخورد کنند . این یک 
اخیر  دهه  چند  در  دانشگاه  و  صنعت  برای  غالب  موضوع 

بوده است )Sherehiy et al.. 2007(. موفقیت و بقای 
شرکت ها در حالی که رقابت در حال افزایش و محیط کار 
از آغاز  باشد به شدت دشوار شده است.  در حال تغییر می 
کرده  تغییر  سرعت  به  جهانی  بازارهای  یکم،  و  بیست  قرن 
اند، و به طور فزاینده ای در حال رقابتی شدن هستند. برای 
پاسخ سریع و موثر به تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش بینی، 
عرصه  در  رقابت  از  باالیی  سطح  حفظ  و  مشتری  نیازهای 
جهانی، شرکت ها باید از رویکردهای جدید مانند چابکی و 
مهندسی ارزش بهره گیری نمایند و توان رقابتی خود را برای 
به همین  دهند.  افزایش  باال  تغییرات  با  های  در محیط  بقا 
و  از سرعت  که  هایی  ایجاد سازمان  به سوی  جهت حرکت 
و  ناپایدار  متغیر،  محیط  به  پاسخ  در  باالیی  پذیری  انعطاف 
پیش بینی ناپذیر برخوردارند، راه حلی حیاتی و جدید است. 

2-تعاریف توان- مزیت رقابتی
استراتژي  بحث  مرکز  در  رقابتی  مزیت  اخیر،  هاي  سال  در 
مزیت  درباره  زیادي  هاي  بحث  و  گرفتـه  قرار  رقابتی  هاي 
تعریف  یک  ارائه  وجود،  این  با  است.  شده  مطرح  رقابتی 
به  است. در جدول شماره 1  رقابتی مشکل  از مزیت  دقیق 
صورت خالصه چند تعریف کلی از مزیت رقابتی آمده است:

جدول -1 تعاریف توان و مزیت رقابتی

-پیشینه توان-مزیت رقابتی
ایده  مکمل  و  است   1980 سال  در  رقابت  تئوری  منشاء 
کالسیک  اقتصاد  بنیانگذاران  توسط  شده  ایجاد  های 

پیتر  اسلون،  شومپیتر،  وبر،  ریکاردو،  دیوید  اسمیت،  آدام 
پیشینه   2 جدولشماره  در  است.  دیگران  و  سولو  دراکر، 
اند: شده  اورده  پیمانکاری  های  شرکت  رقابتی  توان 

جدول -2 پیشینه توان رقابتی

-1-3شاخص ها و فاکتورهای موثر بر  توان رقابتی 
رقابتی  توان  بر  موثر  فاکتورهای  و  ها  شاخص  ترین  مهم 
شرکت های پیمانکاری ایران با توجه به مطالعات کتابخانه 
و  مصاحبه  و  است(  شده  اشاره  انها  به  منابع  در  ای(که 
است.  شده  داده  نمایش   3 شماره  جدول  در  پرسشنامه 
و  ها  از شاخص  زیادی  تعداد  انجام شده  های  در مصاحبه 
ای  کتابحانه  مطالعات  بخش  از  آمده  دست  به  فاکتورهای 
حذف ، برخی ترکیب و جمع بندی شدند. در نهایت از بین 

جدول  در  که  مهم  شاخص   9 شده،  شناسایی  شاخص   14
های  شاخص  عنوان  به  است  شده  داده  نمایش   3 شماره 
اصلی توان رقابتی تعیین گردیدند. و از بین 54 فاکتور نهایی 
گردیدند. مشخص  تر  مهم  فاکتور   18 ها،  شاخص  بر  موثر 

4-سازمان چابک
بی  عصر  و  مداوم  تغییرات  و  تحوالت  دنیای  امروزی  دنیای 
این  از  دارند.  عمیقی  تاثیر  ها  سازمان  بر  که  هاست  ثباتی 
رو، ضرورت دارد سازمان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم
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جدول -3 مهم ترین شاخص ها و فاکتورهای توان رقابتی شرکت های پیمانکاری ایران

 برای حفظ حیات خود، با تغییراتی که سازمان را با تهدید 
مواجه می کند تطبیق یابد. در بازارهای رقابتی، نیاز مبرمی 
به توسعه و بهبود انعطاف پذیری و نیز پاسخ گویی سازمان 
وجود دارد؛ اولین گام در راستای دستیابی به چابکی سازمانی، 
کسب  وکار  محیط  از  وارده  فشارهای  و  تغییرات  شناسایی 
کرده  عمل  محرکی  نیروهای  به عنوان  که  می باشد  سازمان 

اتخاذ استراتژی چابکی پیش می رانند  و سازمان را به سمت 
)Baskerville, et al.. 2005(. مدیریت سازمان باید به 
سطح  ارزیابی   1- بگیرد:  نظر  در  را  مرحله  سه  مداوم  طور 
فعلی چابکی سازمانی -2 شناسایی مناطق بالقوه براي بهبود 
مناسب.  بهبود  اقدامات  بر  نظارت  و  اجرا  ریزي،  برنامه   3-
سازمان چابک، سازمانی با نگرش وسیع به نظم جدید دنیای 
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کسب وکار، و با دستی پر از توانایی و قابلیت ها برای مواجهه 
با آشفتگی و تالطم و استفاده از جنبه ی مزیتی اوضاع در 
حال تغییر است )A. Brown. 2015(. محیط کسب وکار 
فشارهای  تغییر،  و  عدم اطمینان  آشفتگی،  عامل  به عنوان 
زیادی را بر فعالیت های تجاری سازمان تحمیل می کند. این 
وادار  را  سازمان ها  بینی،  پیش  غیرقابل  تغییرات  و  ابهامات 
بتوانند یک  تا  آورند  مناسبی روی  به روش های  تا  می کند 
Ahme� )موقعیت پایدار و مطمئن برای آنان ایجاد نمایند 

بسیاري  بر  محیطي  تغییرات  که  آنجا  از   )dova. 2015
از  استفاده  با  باید  ها  سازمان  گذاشته،  اثر  سازمان  وجوه  از 
راهکارهاي مناسب خود را به صورت پویا با تغییرات محیطي 
وفق دهند تا قادر به بقاي خود شوند. یکي از بهترین روش 
به  سازمان  هدایت  محیطي،  تغییرات  با  مقابله  براي  ها 
 )Ahmedova. 2015( باشد.   مي  بودن  چابک  سمت 
شرح  به  چابک  سازمان  با  رابطه  در  کلی  تعریف  دو 
:)Baskerville, et al.. 2005( است   زیر 

و  اتفاقات  با  چابک،  سازمان  یک   .1
آید. نمی  در  پا  از  سادگی  به  ناگهانی،  تغییرات 

و  سازگار  السیر،  سریع  چابک،  سازمان  یک   .2
جدید  های  فرصت  ناگهانی،  تغییرات  به  و  است  قدرتمند 
دهد. می  سریع  پاسخ  مشتری  نیازمندی-های  و  بازار 

4-1-مولفه های موثر بر چابکی سازمان
چابک،  سازمان  چابکی،  به  مربوط  ادبیات  جامع  بررسی 
الگوهای  مطالعه  و همچنین  به روش چابک  پروژه  مدیریت 
توسط  شده  ارائه  های  مدل  به  توجه  با  سازمانی  چابکی 
محققان حوزه چابکی مهم ترین مولفه های موثر بر چابکی 
سازمان،  که در مقاالت مختلف بیشترین تکرارها را داشته اند 
و محققان بیشترین استفاده را از آنها کرده بودند در جدول 
برای  این تحقیق  ما در  نمایش داده شده است.  )شماره 4( 
در  پیمانکاری  های  شرکت  فعلی  وضعیت  آوردن  دست  به 
ایران به لحاظ چابکی و نیز تاثیر این مولفه ها بر توان رقابتی 
نمودیم. استفاده  ها  مولفه  این  از  پیمانکاری  های  شرکت 

جدول -4مولفه های چابکی سازمان و گویه های پرسشنامه
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5-مهندسی ارزش

نیاز  به  توجه  با  که   ، هستند  موفق   هایي  شرکت  امروزه 
کارفرما و با کیفیت و هزینه مناسب به عرضه تولید محصول 
یا ارائه خدمت بپردازند. رقابت میان شرکت های پیمانکاری 
به صورت مداوم در حال افزایش است. مهم ترین هدف این 
رضایت  و کسب  مشتریان  هاي  نیازمندي  تامین  ها  شرکت 
با روش ها  آنها  نیازهاي متنوع  تامین  باشد.  آنها مي  مندي 
و عملیات سنتي امکان پذیر نیست. در نتیجه بنگاه ها براي 
جلب رضایت مشتریان خود و تامین به موقع نیازها، سیستم 
بر پروژه تبدیل کرده  را به سیستم هاي مبتنی  کاري خود 
هایي،  سازمان  در چنین  همکاران، 1389(.  و  اند)پورعباس 
سبب  تواند  مي  پروژه  مدیریت  هاي  متدولوژي  از  استفاده 
گردد.  مشتري  نیازهاي  تامین  و  پروژه  اهداف  به  دستیابي 
مورد  امروزه  که  است  ابزارهایي  از  یکي  ارزش  مهندسي 
ارزش شامل  قرار گرفته است. مهندسي  استفاده شرکت ها 
تکنیک هایي است که سعي دارد با کاهش هزینه ها و بدون 
کاهش سطح کیفیت، محصول ، خدمت و پ روژه را بهبود 
بخشد. مهندسي ارزش ابزاری است براي باالبردن ارزش یک 
پروژه، ارضاي نیازکارفرما با حداقل هزینه و نیز اجراي پروژه 
باشد. موردنظر می  با کیفیت  و  زمان ممکن  کوتاهترین  در 

است:  معتقد  ارزش  مهندسی  کننده  ابداع  مایلز  الرنس دی 
که  است  یافته  سازمان  و  خالق  روش  یک  ارزش،  »آنالیز 
هزینه  است.  غیرضروری  های  هزینه  شناسایی  آن  هدف 
را  عمر محصول  نه طول  و  کارآیی  نه  کیفیت،  نه  که  هایی 
عالقه  مورد  نه  و  آیند  می  چشم  به  نه  می-دهند،  افزایش 
انجمن  تعریف  در   .)Miles. 1961( هستند  مشتری 
مهندسی ارزش آمریکا آمده است: »مهندسی ارزش، مجموعه 
تشخیص  برای  که  است  کاربردی  و  مند  نظام  های  تکنیک 
با  تولید/ایجاد آن کارکرد  و  یا خدمت  کارکرد یک محصول 
رویکردي  ارزش  مهندسی  رود«.  می  کار  به  هزینه  حداقل 
حرفه  کاربرد  داراي  و  کارکردگرا  مند،  نظام  گروهی،  است 
طراحی  محصول،  یک  ارزش  بهبود  و  ارزیابی  براي  که  اي 
صنعتی،  هاي  پروژه  اجراي  یا  و  سیستم  یک  وسیله،  یک 
 .)SAVE.1972(.یشود گرفته  کار  به  خدماتی  و  عمرانی 

5-1- شمای کلی فرآیند مهندسی ارزش
با دریافت اطالعات پروژه یا محصول، ورودی مورد نیاز مطالعات 
مهندسی ارزش فراهم شده و پی از انجام آن، راه حل های و 
به  ارزش  مهندسی  خروجی  عنوان  به  جایگزین  گزینه های 
منظور کاهش هزینه و ارتقای کیفیت پروژه یا محصول ارایه 
کلی  هدف  واقع  در   .)1392 همکارن،  و  می گردد)پوررضا 
مهندسی ارزش، ارتقای کیفیت و بهره وری و کاهش هزینه 
های پروژه است همانند انچه در شکل 1مشاهده می گردد.

شکل -1 شمای کلی مطالعه ارزش

5-2- برنامه کار مهندسی ارزش
انجام  عمده  گام  سه  قالب  در  ارزش  مهندسی  فرآیند 
گام   2- پیش مطالعه  گام   1- از:  عبارتند  که  می شود 

تکمیلی(.  )مطالعه  پس مطالعه  گام   3- اصلی  مطالعه 
مهمی  فعالیت های  به  فازها  به  گام  سه  این  از  یک  هر 
:)Miles. 1961(  )2 )شکل  می شوند.  تقسیم 

)Miles. 1961( شکل -2 مراحل مطالعه ارزش
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5-3- مزایای حاصل از به کارگیری مهندسی ارزش 
در شرکت های پیمانکاری

کارا  و  موثر  رقابت  به  قادر  را  سازمان   ، ارزش  متدولوژي 
بکارگیری  با  ها  و سازمان  ها  ؛ شرکت  کرد  بازار خواهد  در 
 5 یابد..  دست  زیر  اهداف  به  تواند  مي  ارزش  مهندسي 

این  از  حاصل  مزایای  و  ارزش  مهندسی  در  اساسی  مولفه 
های  شرکت  رقابتی  توان  ارتقای  در  سازمان  در  ها  مولفه 
پیمانکاری در جدول شماره 5 مشخص شده اند. این جدول 
می  ارزش  مهندسی  به  مربوط  که  سوم  پرسشنامه  زیربنای 
است. شده  استفاده  پرسشنامه  در  ان  های  گویه  از  و  باشد 

جدول -5 مزایای حاصل از به کارگیری مهندسی ارزش در ارتقای توان رقابتی شرکت های پیمانکاری ایران

6-روش تحقیق

ها  داده  تلخیص  و  آوری  جمع  از  پس  تحقیق  این  در 
از   Spss 21 و    Lisrel 8/8افزارهای نرم  از  استفاده  با 
تجزیه  به  استنباطی  آمار  و  توصیفی  های  شاخص  طریق 
های  داده  نخست،  بخش  در  پردازیم.  می  ها  داده  تحلیل 
توصیفی،  آمار  های  شاخص  از  استفاده  با  شده  آوری  جمع 
برازنده  اندازه گیری  ایجاد مدل  منظور  به  و سپس  توصیف 
افزار  نرم  از  استفاده  با  تاییدی  عامل  تحلیل  قبول،  قابل  و 
انجام  نهفته متغیرهای تحقیق  لیزرل، در مورد کلیه عوامل 
می گیرد. در ادامه پس از بررسی نرمال بودن توزیع آماری 
روابط  مسیر،  تحلیل  از  استفاده  با   ،SPSS از  استفاده  با 
گیرند.  می  قرار  آزمون  مورد  تحقیق  های  فرضیه  بین  علی 

7- مدل معادالت ساختاری

بسیار  چندمتغیری  تحلیل  یک  ساختاری،  معادالت  مدل 
بیان  به  و  چندمتغیری  رگرسیون  خانواده  از  نیرومند 

امکان  محقق  به  که  است  کلی  خطی  مدل  بسط  دیگر 
طور  به  را  رگرسیون  معادالت  از  ای  مجموعه  دهد  می  
معادالت  مدل  تحلیل  دهد.  قرار  ازمون  مورد  همزمان 
داد: انجام  تکنیک  دو  توسط  توان  می  را  ساختاری 

1- تحلیل ساختاری کوواریانس یا روابط خطی ساختاری 
.)LISREL(

.)PLS( 2- حداقل مربعات جزئی
شد. خواهد  استفاده  لیزرل  تکنیک  از  تحقیق  این  در  که 

7-1- تکنیک لیزرل
تکنیک لیزرل آمیزه دو تحلیل است:

تحلیل عامل تاییدی )مدل اندازه گیری(
تحلیل مسیر   تعمیم تحلیل رگرسیون )مدل ساختاری(

که در این تحقیق از تحلیل عامل تاییدی استفاده خواهد شد.
7-2- تحلیل عامل تاییدی )مدل اندازه گیری(

می  ها  فرضیه  آزمون  از  پیش  استنباطی،  تحلیل  تجزیه  در 
روایی  تاییدی  عاملی  تحلیل  آزمون  از  استفاده  با  بایست 
برازندگی در تحلیل  سازه را مورد آزمون قرار دهیم. آزمون 
تاییدی و مسیر، شاخص RMSEA، یا جذر برآورد واریانس 
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 x^2/df شاخص  درصد  هشت  از  کمتر  تقریب  خطای 
 90 از  باالتر   )GFH,CFL,IFI,NNFI( و  سه  از  کمتر 
داری  معنی  ضرایب   )T�Value( مقدار  باشد.  می  درصد 
از  مدل  باشد،   2- از  کوچکتر  و   2 از  بزرگتر  نیز  متغیر  هر 
معقولی  تقریبی  عبارتی  به  یا  است  برخوردار  خوبی  برازش 
ساختاری  معادالت  مدل  در  باشد.  می  برخوردار  جامعه  از 
شاخص های  که  دارند  وجود  برازش  های  شاخص  تعدادی 

RM� و x^2/df ، P value )خوب بودن برازش مدل  
افزار  نرم  در  مناسب  شاخص  بهترین  می باشند.   )SEA
لیزرل x^2/df )کای دو به درجه آزادی( می باشد که هرچه 
کوچکتر از 3 باشد مدل دارای برازش)تناسب( بهتری است. 
RMSEA، همان میانگین مجذور خطاهای مدل  شاخص 
است. این شاخص بر اساس خطاهای مدل ساخته می شود. 
باشد   80/0 زیر  اگر  یعنی  است   80/0 مقدار  این  مجاز  حد 
است. خوب  خیلی  باشد   05/0 زیر  اگر  است،  قبول  قابل 

جدول -6 حالت های برازش مدل در نرم افزار لیزرل

تحلیل عاملی تاییدی خود دو دسته اصلی دارد:
1- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول
2- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم

1- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول:  در تحلیل عاملی تاییدی 
مرتبه اول رابطه عامل یا عامل ها )متغیرهای پنهان( با گویه ها 
)متغیرهای مشاهده پذیر( مورد سنجش قرار می گیرد. در این 
روش هیچ گونه رابطه ای بین متغیرهای پنهان مورد بررسی 
قرار نمی گیرد. این نوع مدل اندازه گیری صرفاً برای اطمینان 
از آن است که متغیرهای پنهان درست اندازه گیری شده اند. 
در تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول می توان رابطه یک عامل 
با چند گویه یا چندعامل با چند گویه را مورد بررسی قرار داد.

سازه  یک  که  زمانی  دوم:  مرتبه  تاییدی  عاملی  تحلیل   -2
از  باشد،  شده  تشکیل  پنهان  متغیر  چند  از  خود  بزرگ 
در  می شود.  استفاده  دوم  مرتبه  تاییدی  عاملی  تحلیل 
رابطه  بررسی  بر  عالوه  دوم  مرتبه  تاییدی  عاملی  تحلیل 
رابطه  پنهان،  متغیرهای  با  مشاهده پذیر  متغیرهای 
می شود. بررسی  نیز  خود  اصلی  سازه  با  پنهان  متغیرهای 
در این تحقیق از تحلیل عاملی مرتبه دوم استفاده گردیده است.

7-3- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم برای 
متغیرهای تحقیق حاضر

اندازه گیری( سنجش  منظور از تحلیل عامل تاییدی )مدل 
پرسشنامه(  های  )گویه  شده  شاهده  متغبرهای  بین  روابط 
و متغیرهای مکنون )شاخص های توان رقابتی، مولفه های 
ارزش(  مهندسی  در  اساسی  های  مولفه  سازمان،  چابکی 
چابکی،  رقابتی،  )توان  مکنون  متغیرهای  های  سازه  توسط 
مشخص  مدل  این  دیگر  بیان  به  است.  ارزش(  مهندسی 
قابل  متغیرهای  با  چگونه  مکنون  متغیرهای  که  کند  می 
شوند  می  سنجیده  آنها  طریق  از  و  اند  مرتبط  مشاهده 
ابعاد  مفهوم  متضمن  حد  چه  تا  ها  شاخص  از  هریک  و 

مکنون  متغیرهای  حاضر  تحقیق  در  هستند.  مکنون  متغیر 
چابکی  های  مولفه  رقابتی،  توان  های  )شاخص  شامل 
سازمان، مولفه های اصلی در مهندسی ارزش( می باشند و 
متغیرهای مشاهده شده گویه های پرسشنامه ها می باشند.

7-3-1-پرسشنامه و جامعه اماری
نهایی  مدل  ارائه  برای  پرسشنامه   3 مقاله  این  در 
گردید.  طراحی  تحقیق  فرضیات  به  پاسخگویی  و 
رقابتی  توان  به  مربوط  که  اول  پرسشنامه  اول:  پرسشنامه 
بود، برای 9 شاخص تعداد 54 سوال مطرح گردید. که این 
پیمانکاران  اختیار  در  لینک  و  دستی  صورت  به  پرسشنامه 
گرفت. قرار  ساخت  صنعت  پیمانکاری  های  شرکت 

تاثیر  بررسی  به  مربوط  که  دوم  پرسشنامه  دوم:  پرسشنامه 
های  شرکت  رقابتی  توان  بر  سازمان  چابکی  های  مولفه 
مطرح  سوال   29 تعداد  مولفه   7 برای  بود،  پیمانکاری 
در  لینک  و  دستی  صورت  به  پرسشنامه  این  که  گردید. 
گرفت. قرار  پیمانکاری  های  شرکت  پیمانکاران  اختیار 

بررسی  به  مربوط  که  سوم  پرسشنامه  سوم:  پرسشنامه 
ارزش   مهندسی  کارگیری  به  از  حاصل  های  مزیت  تاثیر 
مولفه   5 برای  بود،  پیمانکاری  های  شرکت  رقابتی  توان  بر 
مطرح  سوال   21 تعداد  سازمان  در  ارزش  مهندسی  اساسی 
اختیار  در  دستی  صورت  به  پرسشنامه  این  که  گردید. 
و  ارزش  مهندسی  کنفرانس  سومین  در  کنندگان  شرکت 
کاهش هزینه که در دی ماه 95 برگزار گردید، قرار گرفت.

7-4-روایی و پایایی تحقیق
نرم  از  استفاده  با  تحقیق  این  های  پرسشنامه  پایایی  برای 
گیری  اندازه  کرونباخ  آلفای  ضریب  مقدار   SPSS افزار 
یا  پایایی  از ضرایب  آلفای کرونباخ یکی  خواهد شد. ضریب 
قابلیت اعتماد می باشد. ضریب پایایی تا 7/0 مناسب است.
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7-5-آمار توصیفی
7-5-1-ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 

و جامعه آماری

جدول -7 ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان

7-6-آزمون فرضیه ها با استفاده از روابط ساختاریافته خطی
پس از تعیین مدل های اندازه گیری به منظور ارزیابی مدل 
مفهومی تحقیق و همچنین اطمینان یافتن از وجود یا عدم 

تناسب  بررسی  و  تحقیق  متغیرهای  میان  علی  رابطه  وجود 
فرضیه  تحقیق،  مفهومی  مدل  با  شده  مشاهده  های  داده 
های تحقیق با استفاده از مدل معادالت ساختاری نیز آزمون 
اند. منعکس شده  نمودار  در  ها  فرضیه  آزمون  نتایج  شدند. 

نمودار -1 مدل نهایی تحقیق در حالت استاندارد
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نمودار -2 اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه ها در حالت استاندارد

نمودار -3 مدل نهایی تحقیق در حالت معنی داری
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نمودار -4  اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه ها در حالت معنی داری

-8نتایج بدست آمده از تحلیل آماری
که  آنجایی  از  کردیم،  ثابت  قبلی  قسمت  در  که  همانطور 
توزیع ما نرمال تشخیص داده شد )نتایج آزمون کولموگروف-

اسمیرنوف( با استفاده از نرم افزار لیزرل، همبستگی متغیرها 
متغیرهای  بین  علی  رابطه  بررسی  برای  است.  شده  آزمون 
مسیر  تحلیل  روش  از  مدل  کل  تایید  و  وابسته  و  مستقل 
استفاده شده است. تحلیل مسیر در این پژوهش با استفاده 

حاصل  نتایج  است.  شده  انجام   LISREL8/8 افزار  نرم  از 
می  نشان   10 شماره  جدول  در  لیزرل  های  خروجی  از 
سه  از  کمتر  آزادی  درجه  به  کای  مجذور  نسبت  که  دهد 
مورد  را  مدل  برازش  برازندگی  های  شاخص  سایر  و  است 
نتایج  و  معناداری  ضریب  زیر  جدول  دهند.  می  قرار  تایید 
دهد. نشان می  به طور خالصه  را  مطرح شده  های  فرضیه 

جدول -8 شاخص های برازندگی مدل مفهومی تحقیق
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جدول -9 نتایج فرضیه ها

9-بررسی فرضیه ها

که  بود  شده  ادعا  پژوهش   1 شماره  اصلی  فرضیه  در 
تحلیل  تجزیه  که  تاثیردارد  رقابتی  برتوان  ارزش   مهندسی 
با توجه به جدول9 عدد  این دو نشان می دهد  آماری بین 
و  باشد  می  متغیربرابر)2.60(  دو  مابین  مسیر  داری  معنی 
این  رو  این  از  باشد،  می   1.96 از  بزرگتر  مقدار  این  چون 
داری  معنی  عدد  چون  طرفی  از  است.  شده  تایید  فرضیه 
باشد. می  مستقیم  اثر  این  باشد  می  مثبت  آمده  دست  به 

که  بود  شده  ادعا  پژوهش   2 شماره  اصلی  فرضیه  در 
آماری  تحلیل  تجزیه  که  تاثیردارد  رقابتی  برتوان  چابکی 
معنی  عدد  جدول  به  توجه  با  دهد  می  نشان  دو  این  بین 
چون  و  باشد  می  متغیربرابر)14.53(  دو  مابین  مسیر  داری 
فرضیه  این  رو  این  از  باشد،  می   1.96 از  بزرگتر  مقدار  این 
داری  معنی  از طرفی چون عدد  گیرد.  قرار می  تایید  مورد 
باشد. می  مستقیم  اثر  این  باشد  می  مثبت  آمده  دست  به 

محدود  در  همگی  جدول  در  شده  ادعا  فرعی  فرضیات  
بازه  از  خارج  متغیر  دو  مابین  مسیر  داری  معنی  عدد 
در  فرضیات   این  بنابراین؛  گرفته  قرار   1.96+ و   1.96-
گیرند. می  قرار  تایید  مورد  درصد   95 اطمینان  سطح 

10-نتیجه گیری

کنند  می  فعالیت  پویا  و  رقابتی  محیط  در  سازمانها  امروزه 
که با چالش های گوناگونی مواجه هستند. در واقع، محیط 
های پیچیده و دائماً در حال تغییر امروزی ضرورت خالقیت 
رقابت  افزایش  برای  ها،  شرکت  و  ها  سازمان  در  نوآوری  و 
مقاله  این  در  است.  کرده  انکارناپذیر  کاری  شرایط  بهبود  و 
رقابتی  توان  های  فاکتورهای  و  ها  شاخص  ابتدا  تحقیق  و 
با  آ  آمدند. سپس  به دست  ای  کتابخانه  مطالعات  از طریق 
مصاحبه با نخبگان غربال شدند و در نهایت با پرسسشنامه 
به  رقابتی  توان  بر شاخص های  فاکتورهای موثر  ترین  مهم 

دست امد. در ادامه  مولفه های چابکی سازمان را از الگوهای 
چابکی سازمان استخراج کردیم و برای هر مولفه 4 تا از مهم 
شدن،  چابک  صورت  در  سازمان  در  که  هایی  مزیت  ترین 
های  گویه  عنوان  به  و  شدند  اورده  برد  خواهد  بهره  آنها  از 
پرسشنامه نیز استفاده گردیدند. در نهایت 5 مولفه اساسی در 
مهندسی ارزش و مزیت های حاصل از به کارگیری مهندسی 
از هر مولفه مشخص شدند.  ارزش در سازمان نشات گرفته 
ها  فرضیه  به  پاسخ  و  مدل  به  رسیدن  برای  پرسشنامه  سه 
طراحی گردید. پرسشنامه اول مربوط به شاخص های توان 
با 54 گویه بود. پرسشنامه دوم مربوط به 7 مولفه  رقابتی  
 29 سازمان  در  آن  از  حاصل  مزایای  و  بود  سازمان  چابکی 
نیز  پرسشنامه  های  گویه  عنوان  به  که  بودند  اساسی  مورد 
به  مربوط  سوم  پرسشنامه  شدند.  میکینگرفته  کاربازش  به 
سازمان  برای  مولفه  هر  مزایای  و  ارزش  مهندسی  مولفه   5
بود که 21 مزیت اصلی به عنوان گویه های این پرسشنامه 
ها  پرسشنامه  به  آماری  جامعه  از  نفر   106 شدند.  انتخاب 
 spss افزار  نرم  با  ها  پاسخ  تحلیل  نهایت  در  دادند.  پاسخ 
سه  این  ترکیب  از  نهایی  مدل  و  شدند.  تحلیل  لیزرل  و 
نهایی  نتیجه  آمد.  دست  به  لیزرل  افزار  نزم  وسیله  موضوع 
این تحقیق تاثیر مزیت های به دست امده از 5 مولفه مهم 
 7 های  مزیت  همچنین  و  ارزش  مهندسی  در  اساسی  و 
های  شرکت  رقابتی  توان  بروی  سازمان  چابکی  مهم  مولفه 
مولفه  این  از  استفاده درست  در صورت  که  بود.  پیمانکاری 
ها و دقت کامل به مزایای انها، سازمان قادر خواهد بود توان 
رقابتی خود را در عرصه های داخلی و خارجی ارتقاء دهد.

11-منابع

فخری  و  محمد  طالقانی،  و  اسماعیل  اخالق،  ملک 
جهت  نوین  رویکردهای  تبیین  )1387(؛  علی  لرکرق، 
مدل  تکاملی  روند  ملل  رقابتی  های  مزیت  ارزیابی 
مدیریت  المللی  بین  کنفرانس  سومین  الماس،  های 
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توسعه. و  مدیریت  موسسه  ناب،  گروه  تهران،  استراتژیک، 
جلودار  ابراهیمیان  سیدیاسر،  جلودار  ابراهیمیان 
سـیدمحمود)1390(. چـابکي سـازماني: سـرعت پاسـخگویي 
پلیس انساني  توسعه  دوماهنامه  سازماني،  انعطافپذیري  و 

 .)1386( علی  قیومی،  فعال  و  منصور  مومنی، 
نو. نشر  تهران:   .”SPSS با  اماری  “تحلیل 

 “ )اسفند  بهاره.  برهاني،  نورالهدي،  پورعباس، 
ها  هزینه  مدیریت  براي  ابزاري  ارزش  )1389مهندسي 
.5 شماره  کارآفریني،  و  صنعت  ماهنامه  درسازمانها”. 

جویباري،  ناصر،گلدوست  هرسیني،  جمالي  احد،  نظري، 
پروژه  در  ارزش  مهندسي  “کاربرد   )1389( یاسر. 
49-60  ،51 شماره  صفه،  نشریه   .“ ساختماني  هاي 

و  ارزش  یکپارچه  “مدیریت   .)1391( مایکل.  داالس، 
اصالنی/ف  علیرضا،  صادقی،  میرمحمد  )مترجمان:  ریسک” 
اندیشه. سوم  هزاره  انتشارات  تهران.  الدین(  حسام 

 .)1389( ا.  ابوالحسنی،  جلیلی  م.  آبادی،  نیک  شفیعی 
انتخاب مدل کسب و کار  “نقش نیرو های رقابتی پورتر در 
ایران  شرکت  موردی  مطالعه  خودرو  صنعت  در  الکترونیک 
خودرو”. فصلنامه تخصصی پارك ها و مراکز رشد، شماره 33.

 .)1384( حمید.  حسینی،  وخداداد  علی  مهري، 
صنعت  براي  رقابتی  مزیت  مدل  “طراحی 
انسانی. علوم  مدرس  فصلنامه  ایران”  خودرو 
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