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 صنعتی انداز مديريت چشم                                                                       

 9319 پائيزـ  7 شماره                                                                                       

  1- 77ص  ص                                                                                       

 

شناسايی عوامل کلیدی موفقیت در انجام مطالعات مهندسی 

 ارزش

 
 1***اردستانی مینا فدوی ،**بهرنگ خسرو نوبری ،*داود طالبی

 

 هچكید

 
در ایران  "رزشامهندسی "هدف این پژوهش، شناسایی عوامل کليدی موفقيت در انجام مطالعات      

متغير  33این دو مدل،  است. بدین منظور از مدل ماورر و پوکتاس جهت شناسایی عوامل بهره گرفته شد.
این  ی آماری عوامل اصلی مؤثر درانجام مطالعات مهندسی ارزش معرفی کردند. جامعه عنوان بهرا 

نفر از افراد درگير،  752ی آماری، شامل  سازمان توليدی و خدماتی استان تهران و نمونه 37 پژوهش،
ی ها دادهبودند. بر این اساس  ها سازمانفعال و یا مرتبط با موضوع مطالعات مهندسی ارزش این 

ای و تحليل عاملی، در  ی آماری آزمون دو جملهها روشاز  بااستفادهو  ها نامهگردآوری شده از پرسش 
 عنوان بهمتغير بر آمده از ادبيات تحقيق  33نهایت هشت عامل کليدی در قالب سه گروه اصلی از بين 

ی توليدی و خدماتی ها سازمانعوامل اصلی موفقيت در انجام مطالعات مهندسی ارزش، در شرایط کنونی 
 استان تهران شناسایی شدند.

 

 .تحلیل عاملی ؛وامل موفقیتع ؛مهندسی ارزش ها: کلیدواژه
 

 

 
 

                                                 
 .25/23/12، تاریخ پذیرش مقاله: 20/97/91دریافت مقاله: تاریخ 

 .دانشگاه شهيد بهشتی ی پژوهشی توليد در کالس جهانی، و عضو هسته استادیار* 
E-mail: d-talebi@sbu.ac.ir 

 ** کارشناس ارشد، دانشگاه شهيد بهشتی.

*** کارشناس ارشد، دانشگاه شهيد بهشتی
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 .مقدمه1

در شرایط کنونی که مفهوم رقابت سایۀ سنگين خود را بر عرصۀ کسب و کار افکنده است،      
ای خویش، سعی در کمينه  های اقتصادی با انگيزه بقا و پایداری در دنيای حرفه ها و بنگاه سازمان
ی ها محدودیتبه وجود  باتوجهآوری دارند، چرا که ها و بيشينه کردن کيفيت و سود هزینهکردن 
هایی توان رقابت در این کارزار را  تنها سازمان ای و زمانی و پيچيدگی شرایط رقابتی، بودجه

ضروری خود را های غير هزینهخواهند داشت که کارایی محصول یا خدمات خود را افزایش و 
 [.7] کاهش دهند

ها،  ها، ایده ها، همراه با گسترش فناوری روز و تغيير نگرش انسان برای بهبود کارایی پروژه     
ای پيشنهاد  ی ویژهها روشو  3، هرزبرگ7، دراکر9. فرویدوجود آمدند بهی جدیدی ها روشابزار و 
های جدید  در گذر زمان از یاد رفتند و بسياری دیگر در تکنيک ها روشبسياری از  [9] نمودند

)تجزیه و  3آمده، تکنيک مهندسی ارزش وجود بههای  ها و تکنيک ه ایدهمحو شدند. اما بين انبو
بسط و توسعه داده شده  7است که توسط الرنس دی مایلز 0یا مدیریت ارزش( 5تحليل ارزش

ی صنعتی کشور ها سازمانکنون چندین سال از اجرا مهندسی ارزش در هرچند تا .[7] است
بوده است، فاصله چشمگيری دارد. مطالعه منابع خارجی و گذرد، نتایج با آن چه مورد انتظار  می

تجربيات مشابه در کشورهای صنعتی گواه این مدعاست که عوامل کليدی متعددی در انجام 
توان موفقيتی را برای این  مطالعات مهندسی ارزش نقش دارند که بدون وجود این عوامل، نمی

ن بيانگر این حقيقت است که در سابقه کوتاه ها و مصاحبه با اهل ف متصور بود. بررسی فرایند
ای از موارد نادیده گرفتن  ارزش در ایران، در اکثر موارد، ردپای عدم اگاهی و در پارهمهندسی 

چه بسياری از مراکز صنعتی بزرگ معنا که گر خورد. بدین عوامل کليدی موفقيت به چشم می
اند و  ی کليدی در سازمان دریافتهفرایند عنوان بهکارگيری مهندسی ارزش را  کشور ضرورت به

کافی مدیران اجرایی اند، اما به دليل آشنایی نا سازی آن در سازمان متبوعشان کرده اقدام به پياده
 ، نتایج دل خواه حاصل نشده است.فرایندبا عوامل اصلی موفقيت در اجرای این 

به هر کشوری نياز است تا انطباقی بين جدید  فرایندهای ابتدایی ورود هر روش و  در گام     
صورت گيرد. اما  فرایندو شرایط و مقتضيات موجود در صنعت کشور پذیرندۀ  فرایندمفاهيم آن 

های اساسی در جهت ترجمۀ صحيح و کاربردی  به جدید بودن موضوع در کشور، هنوز گام باتوجه
ناصحيح موضوع و ایجاد  رگيریکا بهمفاهيم مهندسی ارزش صورت نگرفته است. بنابراین خطر 

                                                 
1. Sigmund Freud 

2. Peter Druker 

3. Herzberg 
4. Value Engineering 

5. Value Analysis 

6. Value Management 
7. Laurence.D.Miles 
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  ... در انجام مطالعات تيموفق یديعوامل کل يیشناسا

دنبال آن هستيم که با شناسایی عوامل  لذا در این پژوهش به بسترهای نامناسب وجود دارد.
بندی هر یک  کليدی موفقيت در انجام مطالعات مهندسی ارزش در گام نخست، و سپس اولویت

 این ابزار توانمند مدیریتی گامی برداریم. کارگيری بهاز این عوامل اصلی، در مسير توسعۀ 
 

 . مبانی نظری تحقیق2

ی ها روش مند نظام کارگيری بهمهندسی ارزش عبارت است از  .مفهوم مهندسی ارزش
ی غيرضروری و ها هزینهمشخص، خالقانه و بر پایۀ کار تيمی که هدف از آن، شناسایی و حذف 

 .[3] عمر آن استافزایش کيفيت و کارایی یک محصول یا خدمت 
ای که کيفيت،  گونه یابی به بهترین نتيجه ممکن است؛ به ی برای دستفرایندمهندسی ارزش      

بهبود از آن چه که  ، بهبود یابد.شود میبه هر واحد پولی که هزینه  باتوجهایمنی و قابليت تغيير، 
9تحليل کارکرد"مطالعات  کنون بوده است، به آن چه که باید باشد. هسته اصلی اینتا

است آن  "
ن آکه بر اساس هر جزء خاص از مقوله مورد بررسی باید یک هدف خاص را دربرگيرد )که به 

مؤثر با بازه باال و هزینۀ کم تأمين  صورت بهگویم(. اگر محصول، کارکرد مورد نظر را  کارکرد می
 .[1] بودکند، در این صورت مشتری راضی خواهد 

 
ای از اجزاء  دانيم، هر سيستم از مجموعه طور که می همان .ارزشبرنامۀ کاری مهندسی 

کنند و دارای زمان شروع و پایان  تشکيل شده است که همگی هدف خاصی را دنبال می
مشخصی هستند. اجزای تشکيل دهندۀ مهندسی ارزش همان برنامۀ کاری است که هدف آن، 
باال بردن شاخص ارزش در پروژۀ مورد نظر است. حال برای درک بهتر موضوع، مراحل کاری را 

 .[3] کنيم بسيار خالصه بازنگری می صورت به
 :مرحله مطالعات مقدماتی. 9

هدف اصلی این بخش انتقال اطالعات پروژه به گروه ارزش است تا با پروژه و اهداف آن      
بيشتر آشنا شوند. در این بخش، اعضای گروه ارزش با روش کاری مهندسی ارزش بيشتر آشنا 

 می شوند و اهداف و محدودۀ مطالعات مهندسی ارزش را مشخص می کنند.

 :مرحله مطالعات ارزش. 7

 ه شامل مراحل زیر است:این مرحل
یی است که تهيۀ ها دادهمرحلۀ گردآوری اطالعات: اهداف اصلی این مرحله تکميل مجموعه  -

آن ها از مرحله مطالعات مقدماتی آغاز شده است. این مرحله، اساسی ترین وجه تمایز روش 
. هدف آن، تعيين سودمندترین اقالم و شود میی بهبود محسوب ها روششناسی ارزش از سایر 

                                                 
1. Function Analysis 
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 محدوده ها برای ادامۀ مطالعات است.
حقق کارکردهای ها برای ت ارائه شمار زیادی از گزینه هدف این مرحله،توليد و مرحلۀ خالقيت: -

 انتخاب شده است.
مرحله ها و مفاهيم ارائه شده در  مرحلۀ ارزیابی پيشنهادات هدف مرحلۀ ارزیابی، ترکيب ایده -

 پذیر، برای توسعه است. خالقيت و انتخاب کارکردهای امکان

برای  ها توسعه، انتخاب و تفصيلی کردن بهترین گزینه مرحلۀ توسعه پيشنهادات: هدف مرحلۀ -
 بهبود ارزش است.

مرحله ارائه گزارش نتایج مطالعات: هدف این مرحله، جلب نظر و توافق طراح، کارفرما و سایر  -
 ر در پروژه، برای اجرای پيشنهادات است.عوامل مؤث

 :مرحلۀ مطالعات تکميلی. 3
ف از این مرحله دریافت اطالعات از روند اجرایی نتایج کارگاه مهندسی ارزش است. در هد     

های صورت گرفته مورد پيگيری و  مرحلۀ مطالعات تکميلی، پيشنهادات مورد تایيد و طراحی
صحيح و درست  صورت بهمهندسی ارزش  فرایندگيرند تا نتيجه و خروجی  پشتيبانی قرار می

 محقق شود.

 

)عوامل کليدی  فرایندشناسایی عوامل مؤثر بر هر  .عوامل کلیدی موفقیت مهندسی ارزش
معنا که در صورت نادیده  است. بدین فرایندموفقيت(، گامی ضروری در تضمين موفقيت آن 

. [5] را باید به فراموشی سپرد فرایندموفقيت آن  ،فرایندانگاشتن هر یک از این عوامل کليدی در 
مطالعات صورت گرفته و مرور پيشينه تحقيق مرتبط با موضوع، به شناسایی دو مذل اصلی ماورر 

ی عوامل کليدی موفقيت در و پوکتاس انجاميد که هر یک با نگاهی نسبتاً متفاوت، به شناسای
 انجام مطالعات مهندسی ارزش پرداخته است.

 

 اولين تحقيقات بهبود کيفيت و 9199ای بود که در سال  تيم پروژه ماورر عضو .مدل ماورر
وستينگ "روی را در شرکت  بهره اولين تحقيقات بهبود کيفيت 9199وری بود که در سال  بهره

"هاوس
کارگاه مهندسی  922بيش از  مدیر ارزش، عنوان بهآغاز کردند. او در ساليان گذشته  9

ها مطالعات و تجربيات ایشان ارائه مدلی  )همان(. نتایج سال ارزش را رهبری و هدایت کرده است
ماورر در . [92] بوده است"عوامل کليدی مؤثر بر انجام مطالعات مهندسی ارزش "عنوان  تحت
های خود عوامل کليدی مؤثر در انجام مطالعات مهندسی ارزش را در به ترتيبی که در  یافته

 کند. بندی می ، تقسيمشود میمشاهده  9جدول 
 

                                                 
1. Westing house 
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  ... در انجام مطالعات تيموفق یديعوامل کل يیشناسا

 .عوامل کليدی موفقيت در انجام مطالعات مهندسی در مدل ماورر9جدول 

ف
دي

ر
 

عوامل کلیدی موفقیت در مرحله مطالعات 

ف مقدماتی برنامه مهندسی ارزش
دي

ر
 

عوامل کلیدی موفقیت در مرحله 

 مطالعات برنامه مهندسی ارزش

اعتقاد مدیریت سازمان به بهبود نتایج حاصل از  9
 مطالعات مهندسی ارزش

انتخاب محدوده مشخص جهت مطالعات  9
 مهندسی ارزش

 نحوه انتخاب اعضای تيم مهندسی ارزش 7 عملکرد رهبر تيم مهندسی ارزش 7

 و اطالعات موجود ها دادهکيفيت و صحت  3 گر تيم مهندسی ارزش تسهيل عملکرد 3

ها و انتظارات و  شفافيت کارفرما در اعالم خواسته 3
 ها تعيين محدودیت

وجود روحيه کار تيمی در بين اعضای تيم  3
 مهندسی ارزش

موقع مطالعات  ریزی کارفرما برای انجام به برنامه 5
 مهندسی ارزش

 مطالعات در قالب کتاب کارمستند سازی  5

کارگيری صحيح متدولوژی مهندسی  هب 0 وجود انگيزه در بين اعضای تيم مهندسی ارزش 0
 ارزش

 پيروی از برنامه زمانی 7 

تدوین رویه جهت اجرای مستمر فرایند  9
 مهندسی ارزش

 

برانجام  عوامل اصلی مؤثر عنوان بهعامل  93، در مدل ماورر شود میگونه که مشاهده  همان     
مطالعات مهندسی ارزش معرفی شده ان که در بين شش عامل در مرحله مطالعات مقدماتی و 

امۀ مهندسی ارزش نهشت عامل در مرحلۀ مطالعات مقدماتی و هشت عامل در مرحلۀ مطالعات بر
 نقش داشته اند.

 

"ترایدر هان"پوکتاس مدیر بخش مهندسی ارزش شرکت  .مدل پوکتاس
و از اعضای جامعۀ  9

مدل ارائه شده توسط او، محوریت توجه به عوامل انسانی،  .[5] مهندسين ارزش آمریکاست
کوشد تا عوامل اصلی و کليدی موفقيت در انجام مطالعات مهندسی ارزش را معرفی کند.  می

عوامل کليدی ذکر شده در  کارگيری بهکند که در صورت  مدل خود ادعا می بر اساسپوکتاس 
مطالعات  این مدل و استفاده از پيشنهادهایی که این مدل برای سه مرحلۀ: مطالعات مقدماتی،

توان برگشت سرمایه و بهبود ارزش را پس از مطالعات  کند، می ارزش و مطالعات تکميلی ارائه می
طالعات مهندسی ارزش مدل پوکتاس عوامل کليدی موفقيت در انجام م بر اساسانتظار کشيد. 

 .[92] عبارتند از
 
 

                                                 
1. Rider hunt 
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 عوامل کليدی موفقيت در انجام مطالعات مهندسی ارزش در مدل پوکتاس .7 جدول

عوامل کلیدی موفقیت در مرحله 

 مطالعات مقدماتی

عوامل کلیدی موفقیت در مرحله 

 مطالعات ارزش

عوامل کلیدی موفقیت در 

 مرحله مطالعات تكمیلی

آوری کارفرما در گرد همکاری -
 اطالعات تکميلی

های علمی در  پيروی کارفرما از شيوه -
ارزیابی و انتخاب واحد خدمات مهندسی 

 ارزشی
ها و  شفافيت در اعالم خواسته -

توسط  ها محدودیتانتظارات و تعيين 
 کارفرما

تأمين بودجۀ الزم و اخذ مجوزهای  -
 الزم از سوی کارفرما

ليۀ تهيه شده بررسی کيفيت طرح او -
 از سوی مشاور

ها برای حضور در  تعيين متخصص -
 کارگاه مهندسی ارزش

نحوۀ انتخاب اعضای تيم مهندسی  -
 ارزش

نفعان پروژه  مشارکت مؤثر تمامی ذی -
 در کارگاه

سازی اطالعات پایه، محاسبات مستند -
 و سایر موارد

 گر مستقل گيری از یک تسهيل بهره -
های  افراد و گروههای  مالحظه گرایش -

 از سوی مشاور نفع در پروژه، ذی
همکاری تيم مهندسی ارزش با  -

 کارفرما
 رعایت برنامه -
 محل جلسات -

مبلمان، لوازم اداری و تسهيالت  -
 ارتباطی

های مطرح شده در کارگاه  تعداد ایده -
 مهندسی

طرفی مشاور در  دقت و بی -
بررسی فنی و اقتصادی مطالعه 

 مهندسی ارزش
 ها محدودیتتوجه پيمانکار به  -

و الزامات تعيين شده از سوی 
 کارفرما

سهم پيشنهادات مطلوب از  -
 کل پيشنهادات

تعيين راهکارهای اجرایی  -
 مطالعات

ميزان بازگشت سرمایه حاصل  -
 از مطالعات مهندسی ارزش

 

 
مدل پوکتاس با مدل قبلی، نوع نگاه این مدل به مرحلۀ نهایی  های اصلی یکی از تفاوت     

 است؛ به نحوی که بر خالف مدل ماورر، پوکتاس در مدل خود از مرحلۀ مطالعات تکميلی،
کند و بر همين اساس،  مرحله هميشه فراموش شده در مطالعات مهندسی ارزش یاد می عنوان به

ای را برای آن در نظر ميگيرد، مرحله  رحلۀ جداگانهدر مدل خود با هدف تأکيد بر این موضوع، م
باید کل اراده، تيم مهندسی ارزش  واقع جایی است که میدرمطالعات تکميلی از منظر پوکتاس 

 متوجه اجرای پيشنهادهای استخراج شده از کارگاه شود.

 

از  های قبلی تشریح شد، این دو مدل گونه که در بخش همان .پوکتاس-مدل تلفیقی ماورر
هایی هستند که به شناسایی عوامل کليدی موفقيت در انجام مطالعات  ترین مدل جمله اصلی

)مدل ماورر با نگاهی کالن به  دليل تفاوت نگاه این دو مدل پردازند. به مهندسی ارزش می
پردازد و مدل پوکتاس نگاهی ویژه  بسترهای سازمانی مورد نياز در مطالعات مهندسی ارزش می

مدل مورد استفاده در این  نحوی مکمل یکدیگرند، ل انسانی دارد( و این که دو مدل بهبه عوام
تواند  پژوهش تلفيقی از دو مدل یاد شده است تا بتواند عوامل کليدی مؤثرتری را که هر یک می
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  ... در انجام مطالعات تيموفق یديعوامل کل يیشناسا

عامل اصلی در این مدل  33 پوشش دهد، بر این اساس، نحوی در مطالعات نقش ایفا کند، به
 شوند. مشاهده می 3اند که این عوامل در جدول  ده شدهتلفيقی گنجان

 
 پوکتاس-عوامل کليدی موفقيت درانجام مطالعات مهندسی ارزش در مدل تلفيقی ماورر .3 جدول

 
 

 تحقیقشناسی  روش. 3

به ماهيت موضوع، تحقيق حاضر از نوع تحقيقاتی است که با روش ميدانی انجام  باتوجه     
ها و جستجو در شبکه جهانی  پذیرفته است. البته برای بررسی مبانی نظری از روش کتابخانه

های ماورر و  عمل برآمده از مدل 33 گونه که در چکيده تحقيق ذکر شد، استفاده شد. همان
نامه  ارزش، شناسایی و در پرسش در انجام مطالعات مهندسی 9موفقيتعوامل  عنوان بهپوکتاس 

بينی محدودیت این  دليل پيش دهندگان قرار گرفتند. به گنجانده شدند و در معرض قضاوت پاسخ
تخصص و تجربه کافی در زمينه مهندسی  وجود  )عدم ی مورد نيازها دادهپژوهش در گردآوری 

بندی عوامل کليدی موفقيت در انجام  شناسایی و اولویتکه هدف تحقيق،  ارزش( و نيز این
گرفت که با  تحليل مورد استفاده قرار می و مطالعات مهندسی ارزش بود، لذا ابزاری برای تجزیه

نامه بتوان تحليل الزم را صورت داد. پس از مشاوره با استادان  های برآمده از یک پرشس پاسخ

                                                 
1. Success Factor 
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ی ها دادهتحليل  و ترین روش برای تجزیه آماری، مناسبی متفاوت ها روشصاحب نظر و مطالعه 
دليل استفاده از  . بدیهی است که به[0] تشخيص داده شد 9 "تحليل عامل"این تحقيق، روش

عوامل اصلی  نامه، عامل ذکر شده در پرسش 33از بين  باید ابتدا می ،7روش تحليل عاملی
شدند. لذا در این  تحليل عاملی وارد میبندی، در  ، و سپس برای شناسایی و اولویتتفکيک

ای، درصدد شناسایی عواملی برآمدیم که از منظر  گيری از آزمون دو جمله پژوهش با بهره
نامه این پژوهش، عوامل موفقيت در انجام مطالعات مهندسی ارزش  دهندگان به پرسش پاسخ
های صورت  تحليل و اطالعات و تجزیهآوری  انجام تحقيق، نحوه جمع فراینددر نمودار،  اند. بوده

 کلی ارائه شده است. صورت بهگرفته 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 . مراحل انجام تحقيق9نمودار

 

بر نامه  پرسش سواالت بود و )بسته( گيری در این تحقيق پرسش ابزار اندازه .گیری ابزار اندازه
3ليکرت"ای  طيف پنج درجه اساس

متغيرهای برآمده از  بر اساسنامه  ریزی شد. این پرسش طرح"
3تعيين روایی"مدل ماوررو پوکتاس تنظيم گردید و پس از تنظيم برای

به متخصصان مربوطه "
ایی نامه نه پرسش برای بررسی و اظهار نظر ارجاع شد. پس از تایيد و اعمال اصالحات الزم،

5اعتبار"کار رفته در این پژوهش برای محاسبه  تدوین گردید. روش به
روش آلفای  نامه، پرسش "

                                                 
توان برای تحليل روابط متقابل ميـان گـروه بزرگـی از متغيرهـا و بـرای       تحليلی عاملی یک شيوه آماری است که ار آن می

توصيف این متغيرها بر اساس ابعاد مشترک پنهان ميان عوامل، بهره گرفت این شيوه آماری بـه یـافتن راهـی بـرای خالصـه      
تر با کمتـرین ميـزان    های کوچک ها را به یک سلسله عامل پردازد و آن تعدادی متغيرهای اصلی میسازی اطالعات موجود در 
 (9379کند )جانسون،  ریزش اطالعات تبدیل می

2. Factor Analysis 
3. Likert 

4. Validity 
5. Reliability 

بررسی مدل های شناسایی عوامل کليدی 
 موفقيت در انجام مطالعات مهندسی ارزش

استخراج مبانی 
 نظری تحقيق

کليات پژوهش و 
 بيان اهداف

عامل اصلی به عنوان  33شناسایی 
 عوامل موفقيت در مهندسی ارزش

تدوین سواالت 
پرسشنامه و انجام 

 مطالعات ميدانی

تجزیه و تحليل آماری روی 
نتایج پرسشنامه ها و استخراج 

 معيارهای اصلی

نتيجه گيری و 
 پيشنهادات تحقيق
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  ... در انجام مطالعات تيموفق یديعوامل کل يیشناسا

درصد  39/90محاسبه شد که برابر با  SPSSافزار  از نرم بااستفادهکرونباخ بود. اعتبار پرسش نامه 
گفت که  توان درصد مطلوب است، لذا می 72که معموالً اعتبار فراتر از  به این باتوجهاست. 
 نامه طراحی شده از اعتبار باالیی برخوردار است. پرسش

 
 37در این تحقيق جامعۀ آماری مورد بررسی  .جامعۀ آماری تحقیق و فضای نمونه

سازی  مهندسی ارزش را پياده فرایندکنون خدماتی استان تهران بودند که تا ی توليدی وها سازمان
فعال و یا مرتبط با موضوع مطالعات  فر از افراد درگير،ن 752اند و نمونه آماری نيز شامل  کرده

نشان داده شده  5تا  7 ها در نمودارهای بود که مشخصات آن ها سازمانمهندسی ارزش این 
 است.

 

 
 توزیع سنی پرسش شوندگان. 7نمودار

 

 

 

 

 

 
 

 . توزیع تحصيالت پرسش شوندگان3نمودار 
 

25-35

35-45

45-55

63% 29% 

9% 
 دکترا کارشناسی ارشد کارشناسی
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 شوندگان با فرایند مهندسی ارزش زمينه کاری پرسش شوندگان. ميزان آشنایی پرسش 3نمودار

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ای پرسش شوندگان . سوابق حرفه5نمودار 

 
  ها دادهتحلیل  و تجزيه. 4

صورت بوده است که با قرار  در آزمون دو جمله ای مورد استفاده در این پژوهش، روش بدین     
ای که فرض صفر  آزمون دوجمله بودیم، درواقع،دنبال تفکيک عوامل  به ≥5/0pدادن فرض صفر

 3های پایين تر از  به پاسخ 3های باالتر از  باشد، عواملی را که نسبت تعداد پاسخ ≥5/0pآن 
عوامل بدون اهميت  عنوان بهعوامل با اهميت وبقيه را  عنوان به)نصف( بيشتر باشد،  5/2ها از  آن

 آمده است. 3نتایج آزمون در جدول  کند. شناسایی می

 
 
 
 
 
 
 

 

79% 

97% 

97% 
شرکت در کارگاه فرایند 

 مهندسی ارزش

در حد شرکت در کالسهای 
 آموزشی وکنفرانس

آشنایی حرفه ای با مهندسی 
 ارزش

79% 

33% 

75% 

 پيمانکار 13%

 مشاور طرح

 کارفرمای دولتی

تسهيل گر مهندسی 
 ارزش
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 مهندسی ارزش فرایندفرضيات آماری عوامل مؤثر بر اجرای مستمر  .3جدول
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نامه،  متغير حاضر در پرسش 33ای پيداست، از بين  گونه که در نمودار آزمون دو جمله همان      
عبارت  به% بيشتر باشد یا 52( از p>=5ها ) آن 7متغير بودند که در آزمون سهم گروه  92تنها 
بوده  5/2این متغيرها بيش از  3های پایين  به تعداد پاسخ 3های باالی  تر نسبت تعداد پاسخ ساده
متغير تفکيک  92ای شناسایی  توسط آزمون دوجمله ها دادهتحليل  و بنابراین حاصل تجزیه است.
متغيرهای بر آمده واقع جام مطالعات مهندسی ارزش بود. درمتغيرهای مؤثر برای ان عنوان بهشده 

ها جهت تحليل در تحليل عاملی  توانستيم از آن ای متغيرهایی بودند که می از آزمون دوجمله
 استفاده کنيم.
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  ... در انجام مطالعات تيموفق یديعوامل کل يیشناسا

 :ای جمله های شناسایی شده از آزمون دومتغير
 اعتقاد مدیریت سازمان به بهبود نتایج حاصل از مهندسی ارزش .9متغير 
 طالعات مهندسی ارزشانتخاب محدودۀ مشخص برای م .7متغير 
 همکاری کارفرما در گردآوری اطالعات تکميلی .3متغير 
 توسط کارفرما ها محدودیتای و انتظارات وتعيين  شفافيت در اعالم خواسته .9متغير 
 و اطالعات موجود ها دادهکيفيت و صحت  .93متغير 
 شناسی مهندسی ارزش صحيح روش کارگيری به .97متغير 
 رهبر تيم مهندسی ارزش عملکرد .99متغير 
 گر تيم مهندسی ارزش عملکرد آسان .91متغير 
 وجود روحيۀ کار تيمی بين اعضای تيم مهندسی ارزش .72متغير 
 ميزان بازگشت سرمایۀ حاصل از مطالعات مهندسی ارزش .33متغير 

 

 33از بين ای،  جملهپس از انجام آزمون دو .از تحلیل عاملی بااستفاده ها دادهتحلیل  و تجزيه
متغيرهایی شناسایی شدند که از دید  عنوان بهمتغير  92 نامه، متغير موجود در پرسش

در انجام مطالعات مهندسی ارزش برخوردار بودند. حال در داری  دهندگان، از اهميت معنی پاسخ
 به بررسی عوامل از تحليل عاملی، عوامل اصلی شناسایی شوند و سپس بااستفادهگام بعدی باید 

 پرداختيم. اصلی تحقيق می
 

 . ماتریس متغيرها5جدول 
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، مؤید این نکته است که تحليل عاملی، سه 0بررسی ماتریس هم بستگی عوامل فوق جدول      
های انتهایی  اصلی شناسایی کرده است. )ستون "های گروه" عوامل عنوان به)گروه( را  عامل
 0گونه که در نمودار  همان استخراج شده است(. "های گروه" دهنده تعداد عوامل نشان 5 جدول

 کنند. درصد واریانس جامعه را تبيين می 07)گروه( اصلی به تنهایی حدود  پيداست این سه عامل

 

 
 Screen Plot. 0نمودار 

 
 )گروه( اصلی بودند درگام بعدی باید متغيرهایی را که تشکيل دهنده این سه عامل     

شيوۀ کار به این ترتيب است باید  کردیم. عامل اصلی( شناسایی می 3های زیرمجموعه )متغير
های موجود در ستون سمت راست ماتریس ام یک ازمتغيرهای ده گانه )متغيرکد بررسی کرد،

)گروه( اصلی استخراج شده توسط  ( بيشترین ضریب همبستگی را با هر یک از سه عامل5جدول 
 تحليل عاملی ایجاد کرده است.

 

)گروه( اصلی اول: بررسی ماتریس  بررسی عامل .اصلی های( امل های )گروهسی عربر
 دهد که متغيرهای سازنده: برای شناسایی متغيرهای سازنده عامل اصلی اول نشان می 9متغيرها

 .99و متغير  93، متغير 9، متغير 97عامل اصلی اول عبارتند از: متغير  
 .72متغيرو  33 متغير عامل اصلی دوم عبارتند از:
 9 و متغير 91 متغير عامل اصلی سوم عبارتند از:

 
برای تعيين  .تعیین اولويت عوامل اصلی موفقیت در انجام مطالعات مهندسی ارزش

                                                 
 تحليل عاملی روش استخراج عوامل:. 9
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باید بررسی کرد که هر یک  اولویت عوامل اصلی موفقيت در انجام مطالعات مهندسی ارزش، می
 0کنند. این امر در جدول واریانس کل را تبيين میهای اصلی شناسایی شده چه ميزانی از  از گروه

 نشان داده شده است.

 
 . واریانس متغيرها0جدول 

 
 

درصد  37دهد که گروه اصلی اول بيشترین اولویت را با حدود  نشان می 0بررسی جدول      
 91پوشش واریانس کل دارد و به همين ترتيب اولویت بعدی مربوط به گروه اصلی دوم با حدود 

درصد  92ترین اولویت را با حدود  درصد پوشش واریانس کل و در نهایت گروه اصلی سوم، پائين
درصد واریانس کل  07پوشش واریانس کل در اختيار دارد. بنابراین این سه گروه مجموعاً حدود 

های اصلی شناسایی شده،  دهنده گروه نشان 7 (. مندرجات جدول0کنند )نمودار  می را تبيين
هاست. شایان ذکر است که متغيرهای یاد شده در  ها و نيز متغيرهای زیر مجموعه آن یت آناولو

بندی نهایی از عوامل کليدی موفقيت در انجام مطالعات مهندسی ارزش از منظر  واقع جمع
 شوند. تحقيق محسوب می
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 ارزش بندی نهایی از عوامل کليدی موفقيت در انجام مطالعات مهندسی . جمع7جدول 

 رديف عوامل متغیرها

گروه اول:عوامل دارای  صحيح روش شناسی مهندسی ارزش کارگيری به
 اولویت اول

9 

شناسایی در اعالم خواسته ها و انتظارات و تعيين محدودیت ها توسط 
 کارفرما

گروه دوم:عوامل دارای 
 اولویت دوم

7 

 3 و اطالعات موجود ها دادهکيفيت و صحت 

 3 تيم مهندسی ارزشعملکرد رهبر 

گروه سوم:عوامل دارای  بازگشت سرمایۀ حاصل از مطالعه مهندسی ارزش
 اولویت سوم

5 

 0 وجود روحيۀ کار تيمی بين اعضای تيم مهندسی ارزش

 7 اعتقاد مدیریت سازمان به بهبود نتایج حاصل از مهندسی ارزش

 9 عملکرد تسهيلگر تيم مهندسی ارزش

 
 و پیشنهادها گیری نتیجه. 5

جویی کالن حاصل از اجرا، دورنمایی روشن و  ، نتایج ملموس و صرفهفرایندسادگی اجرای . 9
به  باتوجهدهد. بنابراین  کارگيری مهندسی ارزش را نوید می هاميدوار کننده را در مورد گسترش ب

مهندسی  کارگيری مهندسی ارزش، شناسایی عوامل کليدی موفقيت در انجام مطالعات هروند ب
ارزش از الزامات مسير توسعه است. زیرا مطالعۀ تاریخچۀ توسعه و تکامل مهندسی ارزش در سایر 

با همان شتابی که مهندسی ارزش گسترش و عموميت "کند:  کشورها، این نکته را تایيد می
 . از سوی دیگر، غالباً مطالعات مهندسی ارزش با"یابد، ممکن است دچار زوال و افول شود می

کمبود منابع و زمان مواجه است. بنابراین، شناسایی عوامل کليدی موفقيت در انجام مطالعات 
از منابع و زمان محدود  بااستفادهل را ا یابی به نتایج معتبر و ایده مهندسی ارزش، امکان دست

 آورد. فراهم می
عامـل ذکـر شـده در     33تمامی  مطالعه منابع متعدد در زمينه مهندسی ارزش، حکایت از تأثير .7

نامه بر مطالعات مهندسی ارزش دارد و حتی تجربيات متخصصين امر در کشور نيز بر تأثير  پرسش
گانه این تحقيـق، عوامـل    73چند در پژوهش حاضر عوامل گذارد. یعنی هر این عوامل صحه می

ن شناسـانده  عواملی بدون اهميت معنادار بـه خواننـدگا   عنوان به، یا جمله حذف شده در آزمون دو
گر بر این نکته است که گرچه تأثير این عوامل بر مطالعات قطعا به اندازه  شدند، اما تأکيد پژوهش

تواند صدماتی را بـر   ها نيز می عوامل اصلی شناسایی شده نيست، در عين حال نادیده انگاشتن آن
ين عوامل اصلی مـوثر  گانه را در ب 73گر عدم جایگيری عوامل  پيکره مطالعات وارد آورد. پژوهش

 داند: بر مطالعات مهندسی ارزش را به دو دليل می
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  ... در انجام مطالعات تيموفق یديعوامل کل يیشناسا

اطالق صفت مهم به هر عاملی در شرایط متفاوت زمانی و مکانی و نيز مقتضيات صنعت  اساسا -
 تواند زایيده شرایط و بستر متفاوت صنعت آن کشور باشد. هر کشور می

اجرای مستمر فرایند مهندسی ارزش قرار  زمانی که هدف پژوهش را شناسایی عوامل مؤثر بر -

عوامل  عنوان بهها  دهيم، غرض این نيست تا با فهرست کردن عواملی خاص و اطالق آن می
مؤثر بر اجرای مستمر فرایند مهندسی ارزش، تأثير دیگر عوامل نادیده انگاشته شود. بلکه هدف 

ای، ذهن  سر راه هر نوع مطالعههای زمانی و مکانی موجود بر  تیدليل محدود هاین است که ب
ها اميدی به موفقيت مطالعات  محققان بيشتر متوجه عواملی باشد که: اوال بدون وجود آن

 دهند.  که، این عوامل محدود ولی مؤثر، بيشترین تغييرات را پوشش می توان داشت ثانيا این نمی
يشنهادات اجرایی زیر بتوانند پرسد،  نظر می به هشت عامل شناسایی شده در تحقيق به باتوجه     

 شان یاری کنند:ای مدیران اجرایی را در روند استقرار صحيح مهندسی ارزش در سازمان متبوع
خصوص افرادی  شناسی صحيح مهندسی ارزش، به برای آشنایی کامل افراد سازمان با روش .9

که با دعوت از استادان  دشو میمهندسی ارزش نقشی ایفا کنند، پيشنهاد  فرایندکه بناست در 
های آموزشی، بستر، آشنایی  ها و کارگاه مجرب و کار آزموده در این حوزه و برگزاری کالس

رسد چاپ نشریه و خبرنامه  نظر می به حال، ای با مقوله مهندسی ارزش فراهم شود. در عين حرفه
از مهندسی  های حاصل در خصوص روند پيشرفت مهندسی ارزش در سازمان، گزارش موفقيت

تواند به فراگيری  می ارزش در سازمان، تهيه و توزیع منابع علمی در این زمينه در سازمان،
 کمک شایانی کند. ،شناسی صحيح مهندسی ارزش روش

مهندسی  فرایندواحد خدمات مهندسی ارزش که در واقع به نوعی مسؤليت  شود میتوصيه  .7
اد یک بانک اطالعاتی به روز، همواره اطالعات صحيح، ارزش را در سازمان به عهده دارد، با ایج

 موقع در اختيار کارگاه مهندسی ارزش قرار دهد. دقيق، کافی و به
از آنجا که موفقيت مطالعات مهندسی ارزش در گرو شخصی است که راهبری مطالعات را بر  .3

چون  معيارهایی هم در انتخاب رهبر تيم مهندسی ارزش، شود میعهده دارد، لذا مؤکداً توصيه 
های ارتباطی، دارا بودن تجارت مفيد کاری در زمينۀ مهندسی ارزش  قدرت رهبری، وجود مهارت

، سبک رهبری شود میو توانایی در رفع تنشها و تعارضات، مورد توجه قرار گيرد. ضمناً پيشنهاد 
معنا که بهترین  باشد؛ بدینمشارکتی و به دور از برخوردهای آمرانه  مورد استفاده در این مطالعات،

 حرکت از گفتارگرایی به سمت کردارگرایی است. روش و سبک رهبری در تيم مهندسی ارزش،
در مطالعات پيشين مهندسی ارزش در ایران، یکی از نکاتی که در اکثر موارد، نادیده انگاشتن  .3

عدم مميزی مطالعات کاران، موجب تحميل صدماتی به مطالعات شده است،  اندر آن از سوی دست
که کميتۀ  شود میسازی بوده است. لذا پيشنهاد  وجود آمده در اثر پياده جویی به از حيث صرفه

وجود  های به جویی مهندسی ارزش مستقر در هر سازمان در پایان هر مطالعه به محاسبۀ صرفه
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 11 1931 پائيز -7شماره  -انداز مديريت صنعتی  چشم                                                                                                   

د پيمانکار داشته باشد آمده از نظر زمانی و مالی دست بزنند، تا از یک سو ارزیابی دقيقی از عملکر
 و از سوی دیگر، مستندات قابل ارائه در حمایت از مطالعات در اختيار داشته باشد.
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