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 خالصه

گردد که ساختمان  می عمرانیهای  از درآمدهای ملی کشور صرف سرمایه گذاری در پروژهای  ههرساله بخش عمد
و افراد ها  تعداد سازمان، سازی مسکن به دلیل مشکالت طراحی انبوههای  طرح. دارد سزایی بهسازی در آن سهم 

لذا . گیرد به صورت مناسب انجام نمی، در چارچوب هزینه و زمان تعیین شده اولیه، ها تنوع فعالیت، درگیر در پروژه
عمرانی به خصوص های  و تخصیص منابع در طرحها  بهینه نمودن هزینهنیاز به تکنیک مهندسی ارزش جهت 

بررسی عوامل موثر در کاربرد مهندسی ارزش در ، هدف از انجام این پژوهش. باشد می سازی مسکن مشهود انبوه
ی سازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی و بررس انبوههای  انبوه سازی مسکن و به صورت موردی در پروژههای  پروژه

، پیمانکاران، کارفرماییهای  ساختار مجموعه، قوانین و مقرراتهای  مشکالت و موانع کاربرد این تکنیک در زمینه
کارشناسان و مدیران و پیمانکاران فعال در اجرای ، جامعه آماری تحقیق. مشاوران طرح و مشاوران ارزش است

 آمارهای ازها  داده تحلیل و تجزیه و توصیف جهت. باشند می انبوه سازی آشنا با مدیریت پروژههای  پروژه

دهد بیشترین تاثیر کاربرد مهندسی  می نتایج حاصل از این پژوهش نشان. است شده استفاده استنباطی و توصیفی
همچنین مهمترین مشکل و مانع . باشد می ارزش در مدیریت زمان و محدوده وکمترین تاثیر در مدیریت ارتباطات

  . ندسی ارزش نبود تبلیغات و انگیزش استدر بکارگیری مه
 .انبوه سازی مسکن، عمرانیهای  پروژه، مهندسی ارزش: کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه .1

 
تیمی که هدف از آن  های مشخص و خالقانه و برپایه کار ماتیک روشمهندسی ارزش عبارت است از بکارگیری سیست

 .شناسایی و حذف هزینه های غیر ضروری و افزایش کیفیت و کارآیی یک محصول یا خدمت در طول عمر آن می باشد
هزینه هایی که نه . آنالیز ارزش یک روش خالق و سازمان یافته است که هدفش شناسایی هزینه های غیر ضروری می باشد

 .کیفیت را افزایش می دهد و نه کارآیی را، نه طول عمر محصول را، نه به چشم می آیند و نه مورد عالقه مشتری می باشند
وجوه اندوخته مدیریت است که برای تصویب تصمیم گیرندگان در بهبود مدیریت مؤثر  ،همچنین یکی دیگر از وجوه مدیریت

 .(Jui-Sheng Chou ،2010) است

                                                 
1

  عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد 
 مدیریت ساختارشد کارشناس  2
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. است طراحی در مرحله اساسی مشکالت دارای عمرانی های ح طر ازای  همالحظ قابل درصد دهدمی نشانها  بررسی
 دارای ه برداری بهر مرحله در نیز بسیاری دیگر و شوند اجرا ناقص عمرانیهای  طرح از بسیاری شودمی موجب امر این

 16 ماده ج بند در را ارزش مهندسی اجرای لزوم ریزی وبرنامه مدیریت سازمان، واقعیات این گرفتن نظر در با. باشند مشکل

 چهارم برنامه قانون 16 ماده همچنین. داده است قرار توجه مورد کشور و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی سوم برنامه قانون

 رویکرد با گذاری سرمایههای  پروژه و طرحها اثربخشی و کارآمدی افزایش منظور به که مکلف کرده را دولت کشور توسعه

 برنامه سال اول از، سرمایه ایهای  دارایی تملکهای  پروژه در را ارزش مهندسی و کیفیت مدیریت نظام استقرار، گرا نتیجه

 در روش این استفاده از، کارایی افزایش وها  هزینه کاهش در ارزش مهندسی باالی قابلیت به توجه با . نماید فراهم چهارم

 .سازد برطرف را مذکور مشکالت از بخشی تواند می کشور عمرانیهای  طرح
Xianhai Meng ازجهت ارزش بخشی را بررسی  بر عملکرد پروژه ساخت و ساز در پژوهشی اثر مدیریت ارتباط

ب شدن رابطه بین احزاب پروژه ممکن است احتمال عملکرد ضعیف را دهد که خرا می تجزیه و تحلیل نشان .نموده است
 . (Xianhai Meng ،2162)دهد می افزایش دهد و عملکرد ضعیف به طور مؤثر رابطه بعضی موارد را کاهش

با بکارگیری روش مهندسی ارزش را با مطالعات ها  و بهبود انجام پروژهها  شایسته در پژوهشی کاهش هزینه ،صبا
در صورت بکارگیری مدیریت ارزش در تلفیق با متدولوژی . اند اجرایی نوسازی مدارس بررسی نمودههای  موردی در پروژه
مطالعه . با توجه با دستاوردهای آن قابل چشم پوشی هستندها  هزینه، در مراحل اولیه چرخه عمر پروژهمدیریت پروژه 

و اهمیت توانایی ها  کاهش هزینه. پروژه انتخابی به بهبود کیفیت و کاهش همزمان هزینه انجامید 61مهندسی ارزش در 
ارزش برای هر های  استفاده از مهندسی ارزش و تشکیل کارگاهساختمانی محرکی برای پیمانکاران جهت های  مالی در پروژه

همچنین اعمال فرآیند مهندسی ارزش با تشویق پیمانکاران برای شرکت در مناقصات پایین . باشد ای می هگونه پیشنهاد هزین
، ذینفع در پروژهدستاوردهای دیگری مانند درک مشترک بین عوامل . شود می تر موجب ارزش افزوده بیشتر برای کارفرما

 . (6136، شایسته ،صبا) است. .. بهبود ارتباط بین عوامل دست اندرکار و، تغییرات در طرح، کاهش مخاطرات، شفافیت اهداف
عمرانی های  مطالعه موردی در شرکت امیری به بررسی تأثیر مهندسی ارزش بر کارآمدی مدیریت پروژه با ،قریب پور

با تبیین ابعادی ، هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مهندسی ارزش بر کارایی مدیریت پروژه. اند راه و ساختمان پرداخته
 رابطه بین این دو متغیر برای نخستین بار در این پژوهش مورد ارزیابی قرار. باشد می مستخرج از مطالعات داخلی و خارجی

عمران صنعت راه و ساختمان توزیع شده و شرکت فعال  01بین ، که بدین منظور طراحی گشتای  هپرسشنام. گیرد می
دهد که مهندسی ارزش و  می نتایج حاصله نشان. حاصله ا مدل معدالت ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهای  داده

تواند کارآمدی مدیریت پروژه  می توان چنین نتیجه گرفت که مهندسی ارزش و می، مدیریت پروژه رابطه مستقیم و قوی دارند
محدودیت در منابع ثانویه ، قابل ذکر در این پژوهشهای  یکی از محدودیت. ا تسهیل نماید و موجب کاراتر شدن آن گرددر

عدم درک اهداف پژوهش از سوی پاسخ ، آماری نمونهعدم سهولت دسترسی به جامعه ، محدودیت زمانی پاسخ دهندگان. بود
مورد نیاز پژوهش از های  ها مشکالت دیگری بود که حین گردآوری داده دهندگان و عدم همکاری همه جانبه و مناسب آن

 . (6136، امیری ،قریب پور) مورد مطالعه به وجود آمدندهای  شرکت
ن سیستان و بلوچستان عمرانی استاهای  در پژوهشی راهکارهای اجرایی مهندسی ارزش در پروژه صفایی ،قلعه نوی
خصوصیات یک پیشنهاد تغییر مناسب و ، در این پژوهش نحوه استفاده مهندسی ارزش در مرحله ساخت. اند را بررسی نموده

روش اجرایی پیشنهاد تغییر بر مبنای مهندسی ارزش با مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مورد بررسی قرار گرفته 
 .(6131، صفایی ،نوی قلعه)جویی مناسبی شده است  است که منجر به صرفه

عمرانی در ایران های  اقدمی ثانی در پژوهشی به بررسی موانع کاربرد مهندسی ارزش در پروژه، میرمحمد صادقی
دهد که سرعت توسعه مهندسی ارزش در ایران خیلی پایین است و پاسخ دهندگان که  می نتایج تحقیق نشان. اند پرداخته

اکثریت قریب به اتفاق آنها با مهندسی ارزش آشنایی داشتند میزان کاربرد آن را جزئی و نامحسوس بیان کردند و عدم 
 زش به خاطر نبود انگیزه فرهنگی و نبود قوانین الزام آور را از مهمترین موانع توسعه کاربرد آناحساس نیاز به مهندسی ار
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های  فهم و تلقی غلط از تعریف و وظیفه آن بین دست اندرکاران پروژه، دانستند و ادعا داشتند که ناآشنایی با این تکنیک می
کنترل پروژه در صنعت ساختمان و تحت های  و نبود سیستمعمرانی مانع ورود آن به صنعت ساخت و ساز کشور شده است 

را از ها  توسط تورم اقتصادی کشور ضرورت کنترل زمان اجرای به موقع پروژهها  تأثیر قرار گرفتن زمان اجرای پروژه
دست  از طرفی در بین اکثریت. را در پس داردها  حساسیت انداخته است که خود احساس عدم نیاز به این قبیل تکنیک

به روش قرارداد پیمان ها  انعقاد قرارداد اکثر پروژه. بخش دولتی انگیزه بهبود و ریسک پذیری وجود نداردهای  اندرکاران پروژه
عمرانی از دیگر علل عدم رونق های  سنتی با توجه به دو عاملی بودن و عدم هم خوانی آن با کاربرد مهندسی ارزش در پروژه

، پیمان هم سو با مهندسی ارزش مخصوصاً قراردادهای سه عاملی و چهار عاملیهای  ستفاده از روشا. این تکنیک بوده است
دیگر و از اعمال شروط تشویقی های  همچنین طریقه محاسبه طراحی و مشاوره از حالت درصدی از هزینه برآورد به روش
میر )ک از طرفین ذینفع نباید غافل بودمخصوصاً در بخش دولتی و تصویب قوانین ضروری برای مشخص شدن حقوق هر ی

 . (6131، اقدمی ثانی، محمد صادقی
در این پژوهش . اند رکوعی در پژوهشی به آسیب شناسی ماهیتی و کالبدی مهندسی ارزش در ایران پرداخته، نظری

محتوایی و کالبدی یی که در زمینه اجرای مهندسی ارزش در ابعاد ها  سعی شده است که با توجه به نقاط ضعف و کاستی
میزان . عوامل مهم و تأثیرگذار معرفی گردد و سپس با ارائه راهکارهایی زمینه مساعد برای بهبود فراهم گردد، وجود دارد

 :نتایج به دست آمده از پژوهش پس از تحقیقات میدانی که به صورت پرسش نامه و مصاحبه انجام شده است عبارتند از

 به درستی ، شود می مرتبط با آن که به عنوان قلب مهندسی ارزش شناختههای  الیتمرحله تحلیل کارکرد و فع
 . صورت نپذیرفته است

 انفرادیهای  با ماهیت فعالیتها  نسبت به سایر بخش، یی از مهندسی ارزش که ماهیت کار گروهی داردها  بخش ،
 . ضعف بیشتری دارند

 این وضعیت در مراحل پیش مطالعه و ، صورت نگرفته اند برخی از مراحل مهندسی ارزش به صورت درست و دقیق
 . (6131، رکوعی، نظری)نیز مرحله مطالعات تکمیلی بیشتر مشهود است

 
 

 روش کار .2

 
که . تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث روش توصیفی و پیمایشی است ،ها موضوع و فرضیهبا توجه به 

پژوهش گر در این تحقیق به منظور جمع آوری . اطالعات آن به شیوه میدانی و غیر میدانی جمع آوری گردیده است
پژوهشگر در این پژوهش به بررسی . اده نموده استاز شیوه پیمایشی استفها  اطالعات مورد نیاز خود و تکمیل پرسشنامه

جامعه آماری عبارت  .پردازد می (مسکن سازی انبوه پروژهای موردی مطالعه)عمرانی های  پروژه در ارزش مهندسی عوامل
در استان خراسان رضوی که تعداد کل  بزرگ عمرانی مسکن مهرهای  است از کلیه مهندسان و ناظران و پیمانکاران پروژه

برای تحقیق حاضر با توجه به ویژگیهای جامعه آماری شیوه نمونه گیری تصادفی ساده برگزیده  .باشد می نفر 111حدود آنها 
یک واحد نمونه در نظر بزرگ عمرانی مسکن مهر در استان خراسان رضوی های  پیمانکار پروژهمهندس و ناظر و  و هر ،شد

نفر از  10حداقل به حجم ای  هبا انتخاب نمون. شدفرمول کوکران استفاده برای تعیین حجم نمونه الزم نیز از  .گرفته شد
اما به منظور جلوگیری از ریزش تعداد . کامال تصادفی میتوان به اهداف تحقیق دست یافت جامعه آماری به صورت

 10حجم نمونه در نظر گرفته شده به  ،نمونه موردنیاز بر اساس برآوردپاسخگویان و همچنین پیش بینی تکمیل اطالعات 
و  پرسشنامه سالم عودت شد 10، مخدوش و ناقصهای  که پس از جمع آوری اطالعات و حذف پرسشنامه، پرسشنامه توزیع

 .همان به عنوان نمونه نهایی در نظر گرفته شد
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 تحقیق های رمتغی

عدم مدیریت  :عبارت است از عمرانیهای  پروژهعوامل موثر بر بکار گیری مهندسی ارزش در : مستقلمتغیر 

 ،عدم مدیریت منابع انسانی ،عدم مدیریت کیفیت ،عدم مدیریت هزینه ،عدم مدیریت زمان ،عدم مدیریت محدوده ،یکپارچگی
 .عدم مدیریت تدارکات ،عدم مدیریت ارتباطات
نبود  ،قوانین و مقررات :این عوامل است رزش ناشی ازمشکالت و موانع بکار گیری مهندسی ا: متغیر وابسته

 .نبود ساختار سازمانی مشخص ،تبلیغات و انگیزش
در بخش . از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده استدر این پژوهش ها  برای تجزیه و تحلیل داده

 محاسبه( انحراف معیار)و پراکندگی ( میانگین)شاخصهای مرکزی ، از جداول توزیع فراوانی و توافقی دو بعدی ،توصیفی
ای تدوین شده از ه آمار استنباطی با توجه به فرضیه در بخش. گردد می همچنین نمودارهای مربوطه نیز رسم. شود می

با ها  برای پاسخ به فرضیه ای نمونه یک tهای  اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن متغیرها و آزمون -کولوموگروفهای  آزمون

 .شود می استفاده Spssکمک نرم افزار 

 

 

 ابزار تحقیق .3

 
پس از مطالعات . با توجه به اهداف پژوهش بهترین راه برای جمع آوری اطالعات استفاده از پرسش نامه تشخیص داده شد

برای جمع . نیمه استاندارد برای تحقیق مشخص گردیدهای  متعدد و مصاحبه با افراد و صاحب نظران استفاده از پرسشنامه
و همچنین الگو برداری از اساتید با توجه ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق و با توجه به نظر ، آوری اطالعات مورد نیاز

محقق ساخته بر اساس مطالعات های  به استفاده از پرسشنامهصاحب نظران محقق با مشاوره ، معتبر و استانداردهای  نمونه
 .ام نمودمشابه اقدهای  اسنادی و پرسشنامه

این  :عمرانیهای  پرسشنامه عوامل موثر بر بکار گیری مهندسی ارزش در پروژههای  گویه

ای  هگزین 0مرتبط با هر سوال بر اساس مقیاس های  گویه. باشد می شاخص پژوهش 3با ، سوالی بسته 11پرسشنامه شامل 

 .گذاری شده استنمره لیکرت

سوالی  61این پرسشنامه شامل : پرسشنامه مشکالت و موانع بکار گیری مهندسی ارزشهای  گویه

 .گذاری شده استنمرهلیکرت ای  هگزین 0مرتبط با هر سوال بر اساس مقیاس های  گویه. باشد می شاخص پژوهش 1با ، بسته
 :زیر است شرح بهها  آن خالصه که شد انجام پرسشنامه روایی میزان افزایش برای اقداماتی حاضر پژوهش در

 متغیرهای و مفاهیم کامل بطور تا آمد عمل به مقاالت وها  نامه پایان ،ها کتاب مطالعه طریق از زیادی مطالعات ابتدا
 فرضیات بررسی برای مناسبی سواالت تا بتوانیم گردد روشنها  آن گیری اندازه چگونگی و تحقیق در استفاده مورد مهم

با عنایت به آن که پرسشنامه فوق نیمه استاندارد بوده ولی بر اساس مدلهای نظری استاندارد تهیه شده و . نماییم طراحی
روایی ) باشد می از این روایی آن مورد تائید راهنما و مشاور و اساتید مجرب دیگر مورد تایید قرار گرفته است توسط اساتید

گیری و هماهنگی  از آنجایی که آلفای کرونباخ معموالً شاخص کامالً مناسبی برای سنجش قابلیت اعتماد ابزار اندازه .(صوری
ماد پرسشنامه مورداستفاده در این تحقیق به کمک آلفای کرونباخ ارزیابی بنابراین قابلیت اعت. درونی میان عناصر آن است

 . شده است
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 جنتای  .4

 
 مدیریت در هزینه کاهش و اجرا زمان تأخیرات میانگین متغیر تاثیر عوامل موثر بر بکار گیری مهندسی ارزش بر کاهش -6

ای  هی یک نمونtمقدار آماره  همچنین. باشد می 012/1انحراف معیار با  12/1، مسکن انبوه سازی عمرانیهای  پروژه
 فرض صفر را رد و فرض مقابل را 05.0لذا در سطح  ،1116/1و سطح معنی داری آزمون معادل  31/3
 مدیریت در هزینه کاهش و اجرا زمان تأخیرات یعنی عوامل موثر بر بکار گیری مهندسی ارزش بر کاهش ،پذیریم می

 . مسکن موثر است انبوه سازی عمرانیهای  پروژه
 و اجرا زمان تأخیرات میانگین متغیر تاثیر عامل عدم مدیریت یکپارچگی موثر بر بکار گیری مهندسی ارزش بر کاهش  -2

مقدار  همچنین. باشد می 131/1با انحراف معیار  11/1، مسکن انبوه سازی عمرانیهای  پروژه مدیریت در هزینه کاهش
فرض صفر را رد و  05.0لذا در سطح  ،1116/1و سطح معنی داری آزمون معادل  11/1ای  هی یک نمونtآماره 

 تأخیرات یعنی عامل عدم مدیریت یکپارچگی موثر بر بکار گیری مهندسی ارزش بر کاهش ،پذیریم می فرض مقابل را

 . مسکن موثر است انبوه سازی عمرانیهای  پروژه مدیریت در هزینه کاهش و اجرا زمان
 و اجرا زمان تأخیرات میانگین متغیر تاثیر عامل عدم مدیریت محدوده موثر بر بکار گیری مهندسی ارزش بر کاهش -1

ار مقد همچنین. باشد می 113/1با انحراف معیار  16/1، مسکن انبوه سازی عمرانیهای  پروژه مدیریت در هزینه کاهش
فرض صفر را رد و  05.0لذا در سطح  ،1116/1داری آزمون معادل  و سطح معنی 20/1ای  هی یک نمونtآماره 

 تأخیرات یعنی عامل عدم مدیریت محدوده موثر بر بکار گیری مهندسی ارزش بر کاهش ،پذیریم می فرض مقابل را

 . مسکن موثر است انبوه سازی عمرانیهای  پروژه مدیریت در هزینه کاهش و اجرا زمان
 کاهش و اجرا زمان تأخیرات میانگین متغیر تاثیر عامل عدم مدیریت زمان موثر بر بکار گیری مهندسی ارزش بر کاهش -1

مقدار آماره  همچنین. باشد می 332/1با انحراف معیار  13/1، مسکن انبوه سازی عمرانیهای  پروژه مدیریت در هزینه
t05.0لذا در سطح  ،1116/1و سطح معنی داری آزمون معادل  11/1ای  هی یک نمون  فرض صفر را رد و فرض

 و اجرا زمان تأخیرات یعنی عامل عدم مدیریت زمان موثر بر بکار گیری مهندسی ارزش بر کاهش ،پذیریم می مقابل را
 . مسکن موثر است انبوه سازی عمرانیهای  پروژه مدیریت در هزینه کاهش

 و اجرا زمان تأخیرات میانگین متغیر تاثیر عامل عدم مدیریت هزینه موثر بر بکار گیری مهندسی ارزش بر کاهش -0
مقدار  همچنین. باشد می 121/1با انحراف معیار  01/1، مسکن انبوه سازی عمرانیهای  پروژه مدیریت در هزینه کاهش
فرض صفر را رد و  05.0لذا در سطح  ،1116/1عنی داری آزمون معادل و سطح م 33/0ای  هی یک نمونtآماره 

 زمان تأخیرات یعنی عامل عدم مدیریت هزینه موثر بر بکار گیری مهندسی ارزش بر کاهش ،پذیریم می فرض مقابل را

 . مسکن موثر است انبوه سازی عمرانیهای  پروژه مدیریت در هزینه کاهش و اجرا
 و اجرا زمان تأخیرات میانگین متغیر تاثیر عامل عدم مدیریت کیفیت موثر بر بکار گیری مهندسی ارزش بر کاهش -1

مقدار  همچنین. باشد می 000/1با انحراف معیار  01/1، مسکن انبوه سازی عمرانیهای  پروژه مدیریت در هزینه کاهش
فرض صفر را رد و  05.0لذا در سطح  ،1116/1معادل و سطح معنی داری آزمون  23/3ای  هی یک نمونtآماره 

 زمان تأخیرات یعنی عامل عدم مدیریت کیفیت موثر بر بکار گیری مهندسی ارزش بر کاهش ،پذیریم می فرض مقابل را

 . مسکن موثر است انبوه سازی عمرانیهای  پروژه مدیریت در هزینه کاهش و اجرا
 و اجرا زمان تأخیرات تاثیر عامل عدم مدیریت منابع انسانی موثر بر بکار گیری مهندسی ارزش بر کاهشمیانگین متغیر  -1

مقدار  همچنین. باشد می 131/1با انحراف معیار  01/1، مسکن انبوه سازی عمرانیهای  پروژه مدیریت در هزینه کاهش
فرض صفر را رد و  05.0لذا در سطح  ،1116/1و سطح معنی داری آزمون معادل  32/1ای  هی یک نمونtآماره 

 تأخیرات یعنی عامل عدم مدیریت منابع انسانی موثر بر بکار گیری مهندسی ارزش بر کاهش ،پذیریم می فرض مقابل را

 . مسکن موثر است انبوه سازی عمرانیهای  پروژه مدیریت در هزینه کاهش و اجرا زمان
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 و اجرا زمان تأخیرات عامل عدم مدیریت ارتباطات موثر بر بکار گیری مهندسی ارزش بر کاهش میانگین متغیر تاثیر -3
مقدار  همچنین. باشد می 312/1با انحراف معیار  02/1، مسکن انبوه سازی عمرانیهای  پروژه مدیریت در هزینه کاهش
فرض صفر را رد و  05.0لذا در سطح  ،1116/1و سطح معنی داری آزمون معادل  31/0ای  هی یک نمونtآماره 

 تأخیرات یعنی عامل عدم مدیریت ارتباطات موثر بر بکار گیری مهندسی ارزش بر کاهش ،پذیریم می فرض مقابل را

 . مسکن موثر است انبوه سازی عمرانیهای  پروژه مدیریت در هزینه کاهش و اجرا زمان
 و اجرا زمان تأخیرات عدم مدیریت تدارکات موثر بر بکار گیری مهندسی ارزش بر کاهشمیانگین متغیر تاثیر عامل  -3

مقدار  همچنین. باشد می 103/1با انحراف معیار  1/1، مسکن انبوه سازی عمرانیهای  پروژه مدیریت در هزینه کاهش
فرض صفر را رد و  05.0لذا در سطح  ،1116/1و سطح معنی داری آزمون معادل  61/3ای  هی یک نمونtآماره 

 تأخیرات یعنی عامل عدم مدیریت تدارکات موثر بر بکار گیری مهندسی ارزش بر کاهش ،پذیریم می فرض مقابل را

 . مسکن موثر است انبوه سازی عمرانیهای  پروژه مدیریت در هزینه کاهش و اجرا زمان
با  13/1، مسکن انبوه سازی عمرانیهای  پروژه مدیریت در میانگین متغیر مشکالت و موانع بکار گیری مهندسی ارزش -61

 ،1116/1و سطح معنی داری آزمون معادل  21/1ای  هی یک نمونtمقدار آماره  همچنین. باشد می 111/1انحراف معیار 
یعنی مشکالت و موانع بکار گیری مهندسی  ،پذیریم می فرض صفر را رد و فرض مقابل را 05.0لذا در سطح 

 . استمسکن موثر  انبوه سازی عمرانیهای  پروژه مدیریت ارزش در
 انبوه سازی عمرانیهای  پروژه مدیریت در میانگین متغیر مشکل و مانع قوانین و مقررات در بکار گیری مهندسی ارزش -66

و سطح معنی داری آزمون  01/1ای  هی یک نمونtمقدار آماره  همچنین. باشد می 100/1انحراف معیار  با 03/1، مسکن
یعنی مشکل و مانع قوانین و  ،پذیریم می فرض صفر را رد و فرض مقابل را 05.0لذا در سطح  ،1116/1معادل 

 . مسکن موثر است سازیانبوه  عمرانیهای  پروژه مدیریت مقررات مهندسی ارزش در
انبوه  عمرانیهای  پروژه مدیریت در میانگین متغیر مشکل و مانع نبود تبلیغات و انگیزش در بکار گیری مهندسی ارزش -62

و سطح معنی داری  1ای  هی یک نمونtمقدار آماره  همچنین. باشد می 310/1با انحراف معیار  31/1، مسکن سازی
یعنی مشکل و مانع نبود  ،پذیریم می فرض صفر را رد و فرض مقابل را 05.0سطح لذا در  ،1116/1آزمون معادل 

 . مسکن موثر است انبوه سازی عمرانیهای  پروژه مدیریت تبلیغات و انگیزش مهندسی ارزش در
 عمرانیهای  پروژه یریتمد در میانگین متغیر مشکل و مانع نبود ساختار سازمانی مشخص در بکار گیری مهندسی ارزش -61

و سطح معنی  31/0ای  هی یک نمونtمقدار آماره  همچنین. باشد می 313/1با انحراف معیار  10/1، مسکن انبوه سازی

یعنی مشکل و  ،پذیریم می فرض صفر را رد و فرض مقابل را 05.0لذا در سطح  ،1116/1داری آزمون معادل 
 .مسکن موثر است انبوه سازی عمرانیهای  پروژه مدیریت مانی مشخص مهندسی ارزش درمانع نبود ساختار ساز

 
 

 نتیجه گیری  .5
 
 :باشند می دارا را تاثیرگذاری بیشترین ترتیب به زیر موارد ،ارزش مهندسی بر عوامل موثر تاثیر میزان زمینه در -6

 تأخیر به نظیر دیگر ابزارهای از استفاده سپس و کار اخذ منظور به پیمانکار توسطها  مناقصه در پایین قیمت ارائه 
 .(11/1 امتیاز میانگین). قیمتها این جبران برای. . .و کارها انداختن

 که موجب تقسیم توان اجرایی ، کارهای در دست اجرای دستگاه اجراییو افزودن بر ها  تعریف نمودن تعداد زیاد پروژه
 .(33/1امتیاز میانگین). شود می کارگاه

 (31/1 امتیاز میانگین) کم دقت و ناکافی ،بر مبنای مطالعات اغلب نظریها  برآورد و بودجه بندی پروژه. 
 (31/1 امتیاز میانگین) در کارگاهبخصوص فقدان دفتر فنی قوی ها  عدم نظارت قوی و مستمر بر پروژه. 



 

 7 

 است زیر موارد شامل تاثیرپذیری کمترین ترتیب به همچنین: 
 میانگین) مورد نیاز پیمانکاران یدکی لوازم و قطعات کمبود وای  هسرمای تجهیزات و آالت ماشین شدید فرسودگی 

 (63/1 امتیاز
 امتیاز میانگین)فنی  قسمتهای و ذیحسابی، حسابداری سیستمهای بین وهمکاری پروژه مالی گردش مشکالت 

21/1). 
 (12/1 امتیاز میانگین) عدم ابالغ اختیارات بیشتر به نیروهای مستقر در پروژه. 
  (11/1امتیاز میانگین)ناهماهنگی بین پیمانکار اصلی و پیمانکاران جزء. 

 (11/1 امتیاز میانگین). باشد می مطلوبها  رعایت اصول مستحکم سازی و زیبایی شناختی در اجرای پروژه. 

 10) باشند می بیشتر متوسط و حد میانگین با پاسخها اکثر ،ارزش مهندسی عوامل بر اجزایتاثیر میزان زمینه در -2
 نظر از عمرانیهای  در پروژه ارزش مهندسی عوامل مذکور بر اجزای زیاد تاثیر نمایانگر که( دهندگان پاسخ درصد

 پراکندگی بیانگر که میباشد نوسان در، محدودی طیف درها  پاسخ معیار انحراف اینکه ضمن. است کارشناسان

 . ستها  پاسخ در یکسان

 از بیشتر نیز ،محدوده رعایت، مدیریت زمان عدم شامل، ارزش مهندسی عوامل موثر بر بکارگیری اجزای میانگین  -1

 :است زیر موارد در برگیرنده که، است( وبیشتر 1 امتیاز میانگین)متوسط  حد

 به متقاضیان طبق برنامه ریزی مشخصها  عدم برنامه ریزی جهت تحویل واحد 
 بودن دوره قرارداد پروژه و عدم همخوانی با مدت زمان واقعی اجرا یکساله 

 اجرایی که موجب تقسیم توان ، و افزودن بر کارهای در دست اجرای دستگاه اجراییها  تعریف نمودن تعداد زیاد پروژه
 .شود می کارگاه

 بخصوص فقدان دفتر فنی قوی در کارگاهها  عدم نظارت قوی و مستمر بر پروژه 

 عدم ابالغ اختیارات بیشتر به نیروهای مستقر در پروژه 
 که موجب کاهش رغبت متقاضیان جهت سکونت گردیده استها  جانمایی جغرافیایی نامناسب پروژه . 

 :گیرد می بر در را زیر موارد که ارتباطات میباشد مدیریت عدم از ناشی تکنیک این تاثیر کمترین
 عدم وجود جلسات منظم و هفتگی بین افراد کادر پروژه و عدم ارتباط مستمر میان افراد کلیدی 

 ناهماهنگی بین پیمانکار اصلی و پیمانکاران جزء 
 امر این دلیل. است عوامل سایر از مراتب کمتر به کیفیت مدیریت عدم از ناشی ارزش مهندسی تاثیر معیار انحراف -1

 . باشد می عامل این دهنده تشکیل علل رفع ارزش در مهندسی تاثیر مورد در دهندگان پاسخ بیشتر نظر اجماع

 لحاظ از (PMBOK) پروژه دانش مدیریت اصلیهای  محدوده در اجزای مهندسی ارزش بین ،نتایج اساس بر -0

 رتبه این. کرد بندی رتبه را آنها میتوان و دارد وجود داری معنی تفاوت، آنها رفع در ارزش مهندسی برتاثیر میزان

 ،یکپارچگی مدیریت ،مدیریت تدارکات ،مدیریت محدوده، زمان مدیریت رعایت عدم :از است عبارت ترتیب به بندی
 . مدیریت ارتباطات، مدیریت کیفیت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت هزینه

 تاثیرگذاری ترتیب بیشترین به زیر موارد، عمرانی ههای پروژ در ارزش مهندسی کاربرد موانع و مشکالت زمینه در -1

 :میگیرد بر در تکنیک این بکارگیری عدم در را

 (30/1 امتیاز میانگین)ارزش مهندسی با کارفرما و مشاور، پیمانکار آشنایی عدم 
 (36/1 امتیاز میانگین)تیمی در ساختار سازمانی کارفرما فقدان انگیزه و نبود فرهنگ کار 

 مطالعات کنترل در توانایی وعدم تیپهای  طرح از استفاده و پیشینهای  تجربه تکرار به تمایل و گریزی ریسک 
 . (31/1امتیاز میانگین) ارزش مشاوران هدایت و ارزش
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 پروژه و عدم واگذاری مستندات های  به شفاف شدن فعالیتبه دلیل عدم تمایل ، حمایت نکردن مدیران و کارفرمایان
 (12/1 امتیاز میانگین)پروژه

 میدهند نشان تکنیک این بکارگیری عدم در را تاثیر کمترین ترتیب به زیر موارد همچنین: 

 (21/1 امتیاز میانگین) عمرانیهای  پروژه در استفاده موردهای  پیمان قوانین پذیری انعطاف عدم . 

 (16/1امتیاز میانگین) ارزش مهندسین خدمات پیشنهادی الزحمه حق در ابهام . 
 های هپروژ در مهندسی ارزش کاربرد عدم در زیادی تاثیر، شده مطرح موانع و مشکالت کارشناسان و مدیران نظر از -1

 . دارند عمرانی
نبود تبلیغات و  در زمینه عمرانیهای  پروژه در ارزش مهندسی کارگیری به عدم در گذار تاثیر عوامل مهمترین -3

در  گذاری اثر کمترین مقررات دارای و قوانین زمینه در موانع و ومشکالت گذاری اثر بیشترین باشد که می انگیزش
 .است ارزش مشاوران زمینه
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