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پیاده سازی مهندسی ارزش
 در سازمان های صنعتی

مطالعه موردی در پروژه راه اصالحی پاسداران – پارچین

سید عباس کاظمی
 غالمحسین نیکوکار    

رضا عبدو

چکیده:

آنچه که در این تحقیق به آن پرداخته شده ، ارایه اطالعاتی در خصوص نحوه  پیاده سازی مهندسی ارزش در سازمان های صنعتی ) حوزه 
صنعت عمران و راهسازی( در یک پروژه است. با استفاده از یافته های تحقیق که سازمان های صنعتی را از منظر مؤلفه های هزینه، کیفیت 

و کاربرد مورد تجزیه و تحلیل قرار داده، مدل مفهومی استخراج شده و از این طریق به طرح سواالت پژوهشی اقدام شده است.
امتیاز باالی مقاله در این است که یک مثال واقعی و در حال اجرا را مورد  مطالعه قرار داده و درک خوبی نسبت به مطالب ارائه شده ایجاد 
می نماید. نظم محتوایی مقاله بدین صورت خواهد بود که ابتدا به ذکر تعاریف پرداخته و سپس چگونگی فرآیند اجرای مهندسی ارزش در 
پروژه عمرانی را توضیح خواهد داد و در پایان با استفاده از تجزیه وتحلیل و ارایه مدل مفهومی مناسب، با در نظر گرفتن جامعه ی آماری، 

نتیجه گیری مناسب از نمونه مورد مطالعه ارایه خواهد شد.

واژه های کلیدی:

ارزش، مهندسی ارزش،مطالعات مقدماتی،مطالعات ارزش،مطالعات تکمیلی

1- مقدمه
آسیب شناسی مهندسی ارزش در عرصه ساختارهای مجموعه های 
با  ارزش  مهندسی  پیاده سازی  که  است  آن  نشانگر  کارفرمایی 
موفقیت انجام نشده است. این امر ناشی از مشکالت ذیل می باشد:

- انتخاب غیر مناسب پروژه ها جهت مطالعه ارزش؛
- جمع آوری نادرست اطالعات از پروژه مورد نظر و تضاد زیاد بین 

پیشرفت های فیزیکی و ریالی؛
از تسهیل گر، مشاور خبره و یا روش مناسب  - استفاده نکردن 

همخوان با آن صنعت؛
- عدم انتخاب صحیح دامنه و نوع خروجی ها ؛

- عدم برگزاری دوره ی آموزشی اولیه برای تیم مطالعاتی؛
- و در نهایت حمایت نشدن از طرف مدیریت ارشد.

تاریخ دریافت : 1390/09/15
تاریخ پذیرش : 1390/11/20
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معمواًل  که  هستند  مشکالتی  جمله  از  ذکر شده  موضوعات 
را  ارزش  مهندسی  پیاده سازی یک سیستم  کارایی  و  اثر بخشی 
دچار مشکل کرده و ضمن کاهش انگیزه در میان مدیران صنایع، 
برای  لذا  زد.  خواهد  دامن  را  زیادی  زمان  و  هزینه  هدر رفتن 
تصمیم گیری اثر بخش می بایست  از مدل علمی، قابل تعمیم و 
قابل اطمینان استفاده کرد. در نتیجه سازمان پس از طراحی مدل 
مفهومی که از پیاده سازی این روش شناسی حاصل خواهد شد،  
می تواند در تولیدات یا خدمات خود شاهد کاهش هزینه و زمان 
و همچنین افزایش کیفیت باشد. از اینرو، به دلیل تعیین مراحل 
اصلی اجرای مهندسی ارزشی و تعیین گام های پیاده سازی این 
مدل، بررسی حاضر نیازمند تعیین مدل مفهومی علمی و منطقی 

خواهد بود. 
با توجه به مشکالت عنوان شده در پیاده سازی مهندسی ارزش، 
همچنین اهمیت اجرای این مدل و انتخاب صحیح، علمی، واقعی 
و قابل تعمیم در صنایع مختلف، در این تحقیق صورت مسئله 

به شکل ذیل بیان می شود: 
ارائه مدل علمی، تجربی و اجرا شده ای که یک صنعت عمرانی 

بتواند بر اساس آن مهندسی ارزش را پیاده نماید.  

2- ضرورت انجام تحقیق:
با گذشت بیش از 50 سال از ابداع و بکارگیری مهندسی ارزش 
در جهان، به نظر می رسد به دلیل شرایط خاص اقتصادی حاکم 
بر کشور، این تکنیک هنوز کاربرد قابل توجهی در ایران نداشته و 
تکنیک های توسعه داده شده در این زمینه تا حد زیادی ناشناخته 
تا  می رود  کشور  اقتصادی  شرایط  که  اکنون  است.  مانده  باقی 
شایسته  کند،  ایجاد  اقتصادی  بنگاه های  بین  را  رقابت  فضای 
است تا مهندسی ارزش به عنوان ابزاری کارآمد در کسب موقعیت 

رقابتی برتر مورد توجه بیشتری قرار گیرد. 

3- چارچوب نظری تحقیق:
3-1- مفاهیم اساسی )بنیادین( در مهندسی ارزش

مهندسی ارزش همانند با برخی تکنیک های دیگر، دارای مفاهیم 
آن   کاربرد  چگونگی  شرح  از  قبل  و  بوده  خود  خاص  ادبیات  و 

آشنایی با  آنها ضروری می باشد
مهندسی  شالوده  و  اصلی  کارکرد،مفهوم  کارکرد1:   -1-1-3
ارزش می باشد و ماموریت هر محصول محسوب می شود)متقی 

و حبیبی راد،1386،ص90(.
کارکرد ویژگی طبیعی محصول یا نوع خدماتی است که هر شیء 
یا محصول )یاخدمات( جهت رفع نیازهای انسان ارایه می دهد. 
بر این اساس کارکرد در دسته بندی اولیه به دو نوع تقسیم می شود:

مصنوعات  و  اشیا  شامل  کارکرد  این  طبیعی2:  کارکرد   -
غیرساخته دست بشر می باشد و در واقع قابلیت و توانایی ذاتی هر 
شی در رفع برخی نیازهای بشری نظیر چوب، آهن و … است 

که هریک بنا به ماهیت خود از این کارکرد برخوردار می باشند.
و  اشیاء  مورد  در  کارکرد  این  شده:  برنامه ریزی  کارکرد   -
بشر مطرح می باشد و عماًل شامل آن  مصنوعات ساخته دست 
نوع قابلیت و توانایی محصول است که با برنامه و طرح قبلی در 
محصول قرار داده می شود و یا به عبارت دیگر محصول برای آن 

نوع کارکرد طراحی می گردد.
3-1-2- عملکرد3: 

عملکرد سطح معینی از کارکرد محصول است که انتظار می رود 
محصول در آن سطح عمل نماید. عملکرد از دیدگاه دیگر نوعی 
شاخص جهت بیان سطح معینی از کارکرد محصوالت می باشد.

3-1-3- مفهوم هزینه در مهندسی ارزش4 : 
از دیدگاه مهندسی ارزش هزینه ها به سه دسته تقسیم می شود:

هزینه های  تمامی  شامل  هزینه های  این  تولید:  هزینه های   -
محصول تا ارایه آن به مصرف کننده )بازار( می باشد. از دیدگاه 
این هزینه ها شامل مواد، دستمزد و سربار تولید  متعارف تولید 

می باشد.
تمامی  شامل  محصول:  راه اندازی  و  نصب  هزینه های   -
هزینه های نصب و راه اندازی محصول )یا مدت گارانتی محصول( 

می باشد.
تمامی  شامل  عماًل  محصول:  کاربرد  یا  مصرف  هزینه   -
عملکردی  شاخص های  افزایش  جهت  که  است  هزینه هایی 
محصول توسط تولیدکننده پرداخت می گردد)ترابی، 1385، ص 4 الی 6(

1. Function
2.Natural Function
3.Performance
4.Costs
5. Value
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4- تعاریف ارزش5  
پذیرفته  ارزش  در خصوص  مدیران  از سوی  عمومًا  که  معنایی 
می شود بدین مضمون است که به نسبت بین کیفیت و هزینه 
ارزش اطالق می کنند، در حالی مطابق با  دیدگاه های مختلف، 

کیفیت و هزینه می توانند بسیار متغیر باشند.
 ،EN12973:2000 با توجه به تعریف ارایه شده در استاندارد -
تامین  میان  ارتباط  به صورت  ارزش  مدیریت  مفهوم  در  ارزش 

نیازها و منابع مصرف شده در جهت آن مطرح می گردد.
- برآورد نیازهای مشتری= ارزش

ارزش،  بهبود  راهبردی  عامل  به عنوان  کارکرد  بر  تمرکز  با   -
رابطه ی زیر برای ارزش تعریف شده است 

رابطه ریاضی ارزش با کارکرد و هزینه

.................... = ارزش  

مدیریت  مفهوم  تعریف  و  شرح  گزیده ترین  رابطه  این 
است. ارزش 

5- تعاریف مهندسی ارزش
مهندسی ارزش عبارت است از به کارگیری نظام مند روش های 
مشخص،خالقانه و مبتنی بر کار تیمی که هدف از آن شناسایی 
و حذف هزینه های غیرضروری و افزایش کیفیت و کارایی یک 
محصول یا خدمت در طول عمر آن است)گلدوست جویباری و 

دیگران،1387،ص247(.
ایجاد  و  مواد  بکارگیری  مختلف  )راهکارهای(  شق های  "یافتن 
هزینه ای".  ایجاد صرفه جویی های  باهدف  در محصول  تغییرات 
با  که  است  گروهی  مسئله  حل  دیدگاه  نوعی  ارزش  مهندسی 
 ,K.Sterr(.می گردد انجام  محصول  عملکرد  تحلیل  و  تجزیه 
p. 316 ,1989(»مهندسی ارزش ، یک بررسی همه جانبه از تمامی 
عوامل مؤثر در قیمت محصول است که شامل مراحل طراحی، 
انتخاب مواد، نمونه سازی و عوامل مؤثر در فرآیند تولید و... است. 
تکنیک مورد بحث تالش می نماید ضمن حفظ کیفیت و قابلیت 
و  عملکرد  قیمت،  عامل  سه  ارتباط  تمایل  و  بررسی  با  اعتماد 
ارزش افزوده، هزینه ها را کمینه و نسبت ارزش محصول به قیمت 
. )p. 432 ,2000 ,Kalpakjian & steven(.آن را بیشینه نماید

6- مهندسی ارزش در پروژه ها
مرحله  خصوصًا  سازندگی  پروژه های  پیشرفت  مختلف  مراحل 
طراحی و قبل از ساخت، موعدهای مناسبی برای اعمال مطالعات 

مهندسی ارزش است.  

و  پور  ارزش)قلی  مهندسی  در  تخصص  چندین  گروهی  مساعدت   -1 شکل 
3831،ص15(. بیرقی، 

زمان اعمال مهندسی ارزش یکی از موضوعات حیاتی  در طول 
عمر پروژه است و همواره باید سعی شود آن را در دوران ابتدایی 
می شود  مشاهده   )2( شکل  در  که  همان گونه  داد.  انجام  طرح 
خیلی  ارزش  مهندسی  کمک  با  اولیه  صرفه جویی های  پتانسیل 
طرح(  پیشرفت  )با  بعدها  که  است  صرفه جویی هایی  از  بیشتر 
زمان چند  با گذشت  ارزش حاصل می شود.  مهندسی  از طریق 
در  که  می شود  مطرح  ارزش  مهندسی  برای  مهم  موضوع 

آمده است: زیر 
1- هزینه های اعمال تغییرات با گذشت زمان بیشتر خواهد بود؛

ارزش  مهندسی  تیم  اختیارات  دایره  و  بیشتر  محدودیت ها   -2
کوچک خواهد شد؛

خواهد  افزایش  تغییرات  مقابل  در  مقاومت  طبیعی  طور  به   -3
یافت.

 

 شکل2-  قابلیت صرفه جویی حاصل از اعمال مهندسی ارزش در دوره عمر طرح 

)قلی پور و بیرقی، 3831، ص45(

خیلی از صاحب نظران مشارکت فعال و صادقانه کارفرما و مشاور 
طرح در فرآیند مهندسی ارزش را به عنوان یکی از عوامل مهم 
موفقیت این فرایند توصیه می کنند. شکل )3( نشان می دهد که 

کارکرد
هزینه

هزینه
 یا 

صرفه جویی
ضرر خالص

دوره عمر پروژه

صرفه جویی خالص ناشی

 از مهندسی ارزش

صرفه جویی حاصل از مهندسی ارزش

هزینه اجرای پیشنهادها

بهره برداری و نگهداری   ساخت   طراحی تفضیلی   مطالعات نهایی   مطالعات اولیه   طرح مفهومی  برنامه ریزی
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چه عواملی تأثیر بیشتری روی هزینه های دوره عمر پروژه دارند.  

 

شکل 3-  اثر گذاری تصمیم گیرندگان اصلی روی هزینه های پروژه)قلی پور و بیرقی، 
3831، ص55(

7- اجزا و مراحل اجرایی مهندسی ارزش
منابع مختلف کمابیش  در  ارزش  اجرایی مهندسی  اجزای طرح 
 ،SAVE استاندارد  با  مطابق  است.  گردیده  بیان  هم  به  شبیه 

مراحل کامل  آن در شکل ذیل بیان می گردد.

 
 

شکل4- مراحل اجرای  مهندسی ارزش

8-  برنامه ی کاری مهندسی ارزش
همان طور که می دانیم،هر سیستم از مجموعه ای از اجزا تشکیل 
شده است که همگی  بر روی هم هدف خاصی را دنبال می کنند 
تشکیل  اجزای  پایان مشخصی هستند.  و  زمان شروع  دارای  و 
که  است  آن  کاری  برنامه ی  همان  ارزش،  مهندسی  دهنده ی 
هدف آن باال بردن شاخص های ارزش در پروژه مورد نظر است. 
به صورت خالصه  کاری  موضوع،مراحل  بهتر  درک  برای  حال 

مورد بازنگری قرار می گیرد.

الف(مرحله ی مطالعات پیشین مقدماتی1 
در این مرحله،اعضای گروه ارزش،با روش کاری مهندسی ارزش 
مهندسی  مطالعات  محدوده ی  و  اهداف  و  می شوند  آشنا  بیشتر 
ارزش را مشخص می کنند)گلدوست جویباری و دیگران،1387، 

ص248(.
ب(مرحله ی مطالعات ارزش2 

این مرحله، خود دارای گام ها یا مراحل زیر است:
اطالعات  کلیه  گام  این  در  اطالعات:  گردآوری  -مرحله ی 
مهندسی  تکنیک  اجرای  جهت  که  پروژه ای  یا  کاال  به  مربوط 
ارزش انتخاب شده است گردآوری می شود.)کریمی، 1384، ص 67(

کارکرد،قلب  تحلیل  و  تعریف  کارکرد:  تحلیل  -مرحله ی   
تمایز  وجه  اساسی ترین  مرحله،  است.این  ارزش  روش  شناسی 
روش شناسی ارزش از سایر روش های بهبود محسوب می شود. 
و  شده  تجزیه  آن  کارکردهای  و  اجزا  به  محصول  گام  این  در 
سپس هزینه ها و ارزش کلیه کارکردهای آن محاسبه می گردد. 

)گلدوست جویباری و دیگران،1387، ص248(
اندیشه  و  تعمق  مرحله ی  که  گام  این  خالقیت:  -مرحله ی 
تمام  درمورد  ایده پردازی  و  نوآوری  است شامل  نامیده شده  نیز 
ارزش  می تواند  که  می باشد  هایی  شق  و  جدید  راهکارهای 

محصول را بهبود بخشیده و افزایش دهد)کریمی، 1384، ص 67(.
 -مرحله ی ارزیابی پیشنهادات: هدف این مرحله،ترکیب ایده ها 
و مفاهیم ارایه شده در مرحله ی خالقیت و انتخاب کارکردهای 

امکان پذیر برای توسعه است)حاجی زین العابدینی،1388،ص39(.
و  مرحله،انتخاب  این  هدف  پیشنهادات:  توسعه  -مرحله ی 

تفصیلی کردن بهترین گزینه ها برای بهبود ارزش است.
مرحله،  این  هدف  مطالعات:  نتایج  گزارش  ارایه  -مرحله ی 
جلب نظر و توافق طراح،کارفرما و سایر عوامل موثر در پروژه، به 
اجرای پیشنهادات است)گلدوست جویباری ودیگران،1387، ص249(.

ج( مرحله ی مطالعات پسین یا تکمیلی3 
مورد محصوالت  در  ارزش  مهندسی  اجرای  از  مرحله پس  این 
ذیربط انجام گردیده و طی آن گزارش جامعی در باره ابعاد مختلف 
ایجاد  مزایای  اجرای طرح،  نتایج  و  اثرات  اجرا شده شامل  طرح 
طرح  در  پایان،  در  و   می شود  تهیه  منفی(  تأثیرات  )حتی  شده 
داده  مکمل  تغییرات  و  الزم  اصالحات  انجام  پیشنهاد  اجرا شده 

1. Pre-study
2. Value study
 3. Post-study
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می شود)کریمی، 1384، ص 68(.

9- روند مدل عملیاتی و مفهومی تحقیق 
فرمول  از  استفاده  )5(با  شکل  در  تحقیق  این  مفهومی  مدل 
طراحی شده  ارزش  مهندسی  پیاده سازی  اصلی  فرایند  و  ارزش 
اولیه  مطالعات  یعنی  اول  مرحله ی  همان  مسآله  تعریف  است. 
نشان می دهد. مرحله ی دوم  را  انجام کار  می باشد که ضرورت 
که اصلی ترین بخش پیاده سازی مهندسی ارزش )مطالعه ارزش( 
دلیل  همین  به  و  است  شده  گرفته  ارزش  فرمول  از  می باشد 
فرمول  این  پارامترهای  از  تحقیق  اصلي  مولفه هاي  و  معیارها 
)کارکرد، کیفیت و هزینه( تشکیل شده است. مرحله ی سوم یعنی 
اجرای صحیح طرح  بر  نظارت  که  تکمیلی   یا  پسین  مطالعات 
تصویبی می باشد در اینجا به نام تولید محصول یا ارایه خدمات 
آورده شده است و نتیجه آن به صورت مدل مفهومي ذیل نشان 

داده شده است.

   ..................................... = ارزش     )فرمول ارزش(

 

شکل 5- مدل مفهومی پیاده سازی مهندسی ارزش در تحقیق

با بررسي دقیق نمونه ی مورد تحقیق که قرار بود مهندسي ارزش 
بهینه ترین  و  نزدیکترین  اصالحي(  راه  )پروژه  پیاده شود  در آنها 
روش ها با تعداد گام هاي مدل ذیل در این پژوهش مورد استفاده 
قرار گرفت. این پژوهش متشکل از سه مرحله ی اصلي است که 

هر مرحله به گام هایي تقسیم شده اند :

جدول1- مراحل پیاده سازی مهندسی ارزش در مطالعه ی موردی تحقیق

 

گزارش تیم ارزش از طرف مدیران ارشد سازمان مورد بررسی قرار 
گرفته و در صورتی که طرح پیشنهادی قابل اجرا نباشد به مرحله 
اجرا گذارده نمی شود بلکه مسآله دیگری از طرف تیم ارزش مورد 
طراحی قرار می گیرد و این سیکل آنقدر تکرار می شود تا پس از 

تصویب مدیریت ارشد طرح، جهت اجرا به ذینفعان ابالغ  گردد.

10- هدف اصلی تحقیق
اصالحی  راه  پروژه ی  در  ارزش  مهندسی  پیاده سازی 
پاسداران– پارچین)جاده جایگزین سد ماملو( نشان داد برای اینکه 
مسیر انتخاب شده دارای هزینه کمتر، کیفیت بهتر و کارکرد مورد 

هزینه
کارکرد + کیفیت

1-مرحله مطالعه اولیه 
اقدامات انجام شده در تحقیقگام های مطالعه اولیه

نیازهای  کردن  مشخص  الف( 
کارفرما، کاربران و مشتریان پروژه 

احداث راه اصالحی به منظور جایگزین نمودن 
آبگیری  از  بعد  خودروها  تردد  جهت  قبلی  راه 

سد ماملو
ارزش  مطالعه  محدوده  تعیین  ب( 

)متمرکز شدن(
بخشی از پروژه که در ارتفاعات احداث خواهد 

شد کیلومتر4 الی 5 پروژه
متخصصان خبره و صاحب نظران در خصوص ج( تعیین تیم مطالعه ارزش

کارهای راه و تونل سازی
و د( تعیین هدف مطالعه ارزش هزینه  و  زمان  کاهش  در  بهبود  منظور  به 

اجرای پروژه ای با کیفیت و کارکرد مورد انتظار
ه( گردآوری و مدل سازی داده ها و 

اطالعات پروژه
پروژه  اجرای  قابل  مکان  و  سایت  از  بازدید 
مهندسی ارزش )واحدهای اجرائی و دفتر فنی(

پروژه  های  محدودیت  تعیین  و( 
آن  با  پروژه  که  قرمزهائی  )خط 

مواجه است(

تخصیص بودجه، زمان اجرای پروژه و اجرای 
پروژه و رعایت استانداردهای زیست محیطی با 

توجه به منابع طبیعی
برنامه های کاری با اطالعات گردآوری شده به ز( تدوین گزارش و برنامه کاری

تیم مطالعه ارزش ارائه می شود.
Value -study 2- مرحله مطالعه ارزش

اقدامات انجام شده در تحقیقگام های مطالعه ارزش
شده الف( جمع آوری اطالعات خواسته  اهداف  خصوص  در  ارزش  تیم 

)بهبود در کاهش زمان و هزینه و اجرای پروژه 
انتظار( به اتفاق نظر  با کیفیت و کارکرد مورد 
می رسند و اطالعات خود را طی بازدید گروهی 

تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند.
کارکرد  تحلیل  و  تجزیه  ب( 

محصول/ خدمات
های  خواسته  باید  خدمات  یا  محصول  چون 
نظر  از  تا  نماید  فراهم  را  مشتری  انتظار  مورد 
جلسه  این  در  شود،  تلقی  ارزش  با  مشتری 
دیدگاه  از  پروژه  کارکرد  به  مربوط  سئواالت 
)مفاهیم  شود.  می  استخراج  ارزش  مهندسی 

یکسان سازی می شود(
از ج( خالقیت یا نوآوری پس  سئواالت  از  تعدادی  حذف  با 

روائی  ابهامات،  رفع  و  مفاهیم  یکسان  سازی 
پرسش نامه تایید شد.

بعد از جمع آوری و بررسی دقیق پرسش نامه، د( مرحله ارزیابی
عملی ترین راهکار انتخاب می شود.

جمع آوری شده ه( مرحله ارئه یا پیشنهاد پرسش نامه های  نتایج  از 
می شود.)تونل  ارائه  دالیل  ذکر  با  پیشنهادات 

بهتر از راه(
نسبت و( مرحله اجرا پیشنهادی  طرح  ارائه  و  تصویب  از  پس 

تونل  اجرای  می گردد.یعنی  اقدام  آن  اجرای  به 
الی  مطالعه)کیلومتر4  مورد  پروژه  از  قسمتی  در 

5 پروژه(
post -study 3- مرحله مطالعه ثانویه

اطمینان حاصل کردن از پیاده شدن 
در  که  تغییراتی  بستن  کار  به  و 
مورد  و  توصیه  ارزش  مطالعه  پایان 

تصویب قرار گرفته است.

و  امکانات  تهیه  و  تونل  پیمانکار  انتخاب 
در  تونل  اجرای  جهت  نیاز  مورد  تجهیزات 
همچنین  و  فوق  پروژه  مطالعه  مورد  کیلومتر 
الزامات  با  مطابق  اقدامات  کنترل  و  ثبت 
پیمان،  خصوصی  و  عمومی  شرایط  )قرارداد، 

نقشه ها، دستور کارها و...(
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انتظار را داشته باشد می توان بخشی از مسیر را هم با اجرای تونل 
و هم با اجرای راه انجام داد. 

11- روش تحقیق
پس از تهیه و تنظیم موضوع تحقیق، محقق باید در فکر انتخاب 
روش تحقیق باشد. هدف از انتخاب روش تحقیق این است که 
مشخص شود  برای بررسی موضوعی خاص ،چه روش تحقیقی 
الزم است و محقق چه روش و شیوه ای را باید اتخاذ کند،تا هر چه 
دقیقتر و سریعتر به پرسش یا پرسش های تحقیق مورد نظر دست 

یابد)سکاران،1380.ص 8(.

12- روش گردآوری اطالعات:
مرحله جمع آوری داده ها ،آغاز فرآیندی است که طی آن محقق 
یافته های میدانی و کتابخانه ای را جمع آوری می کند و به روش 
استقرایی به طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل آنها می پردازد. 
محقق پس از گردآوری اطالعات، سؤاالت یا فرضیه های تدوین 
شده خود را مورد ارزیابی قرار می دهد و در نهایت حکم صادر می کند 

و پاسخ مساله خود را به اتکای آنها می یابد )سکاران،1380، 243(.
در این تحقیق،پرسش نامه به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطالعات 

شناخته می شود .

13- جامعه و نمونه ی آماری و روش نمونه گیری:
که  وقایعی  و  افراد  گروه،  کل  از  است  عبارت  آماری  جامعه ی 
محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد)سکاران،1380.ص 
294(. جامعه ی آماری بر اساس تعداد اعضای تشکیل دهنده، به 
دو دسته تقسیم می شود: جامعه ی آماری محدود و جامعه ی آماری 
نامحدود. جامعه ی آماری محدود ،جامعه ای است که می توان تعداد 

اعضا یا عناصر تشکیل دهنده ی آن را مشخص نمود )بازرگان و 
همکاران،1384،ص177(.

در این تحقیق به بررسی چگونگی پیاده سازی مهندسی ارزش در 
صنعت دفاعی در سطح گروه مهندسی و طرح های صنعتی سازمان 
صنایع دفاع پرداخته شده است و جامعه ی آماری آن شامل کلیه 
کارکنان و مسئولین پروژه های مرتبط در شرکت های تابعه ی آن 

گروه می باشد.
زیادی  پراکندگی  و  حجم  از  آماری  ی  جامعه  اینکه  به  توجه  با 
برخوردار بوده و نیز پراکندگی جغرافیایی پروژه ها در توزیع جامعه ی 
آماری بسیار موثر است برای اجرای این تحقیق از استان هایی که 
فعالیت های عمرانی تحت پوشش شرکت های تابعه را در بردارند 
استفاده شد. مجموع افراد مرتبط 45 نفر می باشند که به همین سبب 
روش نمونه گیری تمام شمار بوده و حجم جامعه و نمونه ی آماری 

 .)n=N =45برابر است

14- روش و ابزارجمع آوری اطالعات:
سواالت پرسشنامه در دو بخش جداگانه، شامل مشخصات فردی 
پاسخگو و سواالت تخصصی در مورد موضوع تحقیق بوده و سواالت 
تخصصی درخصوص مولفه های کارکرد، هزینه و کیفیت می باشند. 

14-1- پایایی و روایی1  تحقیق: 
در این تحقیق برای محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ، پرسشنامه ای 
سواالت  آلفای کرونباخ  از ضریب  حاصل  نتایج  که  گردید  تدوین 
مشخص  مقدار  این  و  می دهد  نشان  را  درصد   2,19 پرسشنامه 

می کند که پرسشنامه از پایایی و روایی باالیی برخوردار است. 

 

 

1.Validity

     جدول 2- بررسی سوال های مرتبط با مؤلفه ها

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کممولفه ها                            امتیاز  

1
117,126,124,326,67,9-1هزینه تونل 

18,424,136,619,57,9-2 هزینه راه

2
22,51030,437,519,6-1 کیفیت تونل

27,120,439,227,95,4-2 کیفیت راه

3
37,120,439,227,95,4-1 کارکرد تونل

36,31938,627,68,3-2 کارکرد راه
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مولفه هاي هزینه ، کیفیت ، کارکرد مورد انتظار در اجرای پروژه ی 
راه اصالحی پاسداران – پارچین چگونه است؟ 

1-1- مولفه هزینه تونل:
نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه در پاسخ به سوال مذکور و آمار 
ارایه شده در جدول باال نشان می دهد که از دید پاسخ دهندگان 

هزینه تونل کم می باشد. 
1- 2- مولفه هزینه راه: 

به سوال  پاسخ  بررسی پرسشنامه در  از  نتایج حاصل  به  باتوجه 
مذکور و آمار ارایه شده در جدول باال از دید پاسخ دهندگان هزینه 
راه زیاد می باشد. لذا می توان ادعا کرد. از دید نمونه مورد بررسی، 

هزینه راه با هزینه تونل تقریبا" یکسان می باشد. 
2- 1- مولفه کیفیت تونل:

نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه در پاسخ به سوال مذکور و آمار 
ارایه شده در جدول باال بیانگر این است که از دید پاسخ دهندگان 

کیفیت تونل زیاد نزدیک چهار برابر می باشد.
2-2-  مولفه کیفیت راه: 

نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه در پاسخ به سوال مذکور و آمار 
ارایه شده در جدول باال نشان می دهد که از دید پاسخ دهندگان 
قسمت  همین  الف  ردیف  در  شده  اعالم  تفاوت  اینکه  دلیل  به 
چهار برابر بوده و اختالف میانگینی که در جدول 4-11 نشان 
داده شده است، کم می باشد؛ کیفیت راه نیز پایین است. )میانگین 

کیفیت تونل 60 .3 و میانگین کیفیت راه 3,30( 
3-1- مولفه کارکرد تونل:

مذکور  سوال  به  پاسخ  در  پرسشنامه  بررسی  از  حاصل  نتایج 
دید  از  که  است  این  از  حاکی  باال  جدول  در  ارایه شده  آمار  و 
کارکرد  برابر  نزدیک هشت  و  زیاد  تونل  کارکرد  پاسخ دهندگان 

راه می باشد.
3-2- مولفه کارکرد راه:

مذکور  سوال  به  پاسخ  در  پرسش نامه  بررسی  از  حاصل  نتایج   
دید  از  که  است  این  نشانگر  باال  جدول  در  شده  ارایه  آمار  و 

پاسخ دهندگان کارکرد راه کم می باشد.
جدول3- مقایسه مولفه هاي هزینه ،کیفیت ،کارکرد در تونل و راه

نتایج حاصل از آزمون t وابسته برای مقایسه هزینه ، کیفیت، کارکرد تونل و راه از 
دید پاسخ دهندگان

  
   

 
 )t= -1. 656( نتایج ردیف 1  نشان می دهد که با توجه به مقدار تی -

وسطح معناداری P = 0,106( تفاوت بین دو میانگین )هزینه تونل و 
هزینه راه( از لحاظ آماری معنا دار نمی باشد. به عبارت دیگر با وجود 
بزرگتر بودن عدد مربوط به هزینه ی راه از هزینه ی تونل این دو 
مقدار از لحاظ آماری با هم متفاوت نیستند و لذا می توان ادعا کرد 
که در خصوص نمونه مورد بررسی، هزینه ی راه با هزینه ی تونل 

تقریبا" یکسان برآورد شده است. 
 )t=5,460( نتایج ردیف2 نشان می دهد که با توجه به مقدار تی -
وسطح معناداری )P = 0,1000( تفاوت بین دو میانگین )کیفیت 
تونل و کیفیت راه( از لحاظ آماری معنا دار می باشد. این دو مقدار 
که  ادعا کرد  لذا می توان  و  دارند  تفاوت  با هم  آماری  لحاظ  از 
در زمینه نمونه ی مورد بررسی، کیفیت تونل بهتر از کیفیت راه 

می باشد. 
 )t=12,42( نتایج ردیف 3 نشان می دهد که با توجه به مقدار تی -
و سطح معناداری )P= 0,0002( تفاوت بین دو میانگین )کارکرد 
دو  این  می باشد.  معنادار  آماری  لحاظ  از  راه(  کارکرد  و  تونل 
ادعا  می توان  لذا  و  دارند  تفاوت  هم  با  آماری  لحاظ  از  مقدار 
فرمول  به  توجه  با  و  بررسی  مورد  نمونه ی  کرد که درخصوص 
کارکرد+کیفیت/ هزینه = ارزش، عملیات تونل  سازی با ارزش تر 

از عملیات راه سازی در این مقطع از پروژه می باشد. 

15- راهکارها و پیشنهادات 
سه  درخصوص  فرعی  سوال های  از  حاصله  نتایج  به  توجه  با 
و  کارکرد(  و  کیفیت  )هزینه،  ارزش  مهندسی  اصلی  مولفه ی 
همچنین نتایج حاصل از سواالت قبل و نیز طبق مبانی نظری 
بیان شده در فصل دوم، آنچه از تجربیات اجرای مهندسی ارزش 

در این پروژه حاصل شده است عناصر مهمی از قبیل:
• درک و حمایت تمام سطوح مدیریت های پروژه در مهندسی 

ارزش.
طوری  به  ارزش  مهندسی  برنامه  تدوین  در  سیاست گذاری   •
که مشخص شود تالش های مهندسی ارزش درکجا، چه موقع، 

چگونه و در کدام زمینه های خاص کار باید متمرکز شود.
مهندسی  برنامه  از  مدیریت  پشتیبانی،  و  منابع  مستمر  تامین   •

ارزش
با  افراد  آشناسازی  با  ارزش  آموزش نسبی مهندسی  ضرورت   •

برنامه آن در کلیه سطوح سازمان.
• تشکیل گروه مهندسی ارزش و اجرای کلیه توصیه های گروه 

مهندسی ارزش و پیشنهادات پیمانکاران جز. 

شاخص
مولفه    

انحراف فراوانیمیانگین
معیار

اختالف 
میانگین ها 

درجه 
آزادی

t سطح معناداریمقدار

 )1
هزینه

1/6560/106-0/2139-2/80400/65تونل
3/01400/64راه

 )2
کیفیت

3/60400/680/57365/4600/0001تونل
3/03400/56راه

 )3
کارکرد

3/84400/290/713912/420/0002تونل
3/12400/43راه
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• استفاده از روش های مهندسی ارزش در جهت ارتقای بهره وری 
و عملیاتی، مشخصات  اجرایی  نگهداری، مراحل  در بخش های 
زمینه  در  طراحی،  در  معیارها  و  استاندارد  نقشه های  و  فنی 
مهندسی ارزش. )نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(  

16- نتیجه گیری :
16-1- هزینه:

از آنجایی که نتایج مقایسه مولفه هاي هزینه ،کیفیت ،کارکرد در 
تونل و راه سطح معناداری )P= 0,106( را نشان می دهند و این 
عدد بزرگتر از 0/05 است، با وجود تفاوت میانگین های حاصل از 
هزینه تونل و هزینه راه، این دو میانگین از لحاظ آماری تفاوت 
معناداری ندارند. لذا می توان نتیجه گیری نمود که از دید آماری، 
تونل  هزینه  با  تقریبًا  راه  هزینه  برای  بررسی  مورد  نمونه های 

یکسان برآورد شده است.
این نتیجه هرچند در بدو امر احتمال ایجاد سواالت و ابهام در نزد 
خواننده را فراهم می نماید ولی با ید توجه داشت که هزینه شامل 
سه بخش طراحی، اجرا و نگهداری می باشد و هزینه ی اجرایی و 
احداث ساختمان تونل بیشتر از هزینه اجرایی راه )شامل عملیات 
لجن برداری،  خاکبرداری،  خاکریزی،  نظیر  فنی  ابنیه  و  خاکی 
در  و  می باشد   )... و  زیر گذر  و  روگذر  پل های  آبروها،  انفجار، 
هزینه های  از  بیشتر  راه  نگهداری  و  طراحی  هزینه های  مقابل، 
طراحی و نگهداری تونل می باشد. لذا به نظر می رسد مجموع و 
برآیند هزینه تونل و راه یکسان شود. این نکته الزم به یادآوری 
است که درصورت حذف گزینه تونلی که از میان یک کوه عبور 
را  نمود که همان کوه  احداث  و  را طراحی  راهی  باید  می نماید 
طول  افزایش  باعث  خود  این  که  بزند  دور  کمربندی  به صورت 
مسیر  طول  کاهش  و  تونل  احداث  با  همچنین  می گردد.  مسیر 
که  وقت  اتالف  و  سوخت  مصرف  خودروها،  توسط  شده  طی 
هزینه های پنهان این بررسی هستند نیز کاهش می یابند. از سوی 
تونل در مسیرهای کوهستانی، گردنه ها و  احداث  دیگر معمواًل 
نقاط پر خطر می باشد و لذا با احداث تونل موجبات کاهش خطر 
و در نتیجه کاهش احتمال تصادفات  در آینده را فراهم می نماید. 
تصادفاتی که از سویی موجب خسارت به اموال از جمله خودروها 
می شوند و از سوی دیگر صدمات جانی، نقص عضو و حتی مرگ 
و میر افراد می گردد که به نوبه خود عالوه بر خسارات تحمیلی به 
جامعه از لحاظ روانی، خسارات پنهان دیگری من جمله از دست 

رفتن نیروی کاری و مولد جامعه را موجب می گردد. 

16-2- کیفیت:
نتایج جدول مقایسه مولفه هاي هزینه ،کیفیت ،کارکرد در تونل 
کیفیت  از  حاصل  میانگین های  تفاوت  که  می دهد  نشان  راه  و 
تونل حدود 20 درصد بیشتر از راه است. با توجه به متن سواالت 
اینکه فضای داخل تونل در هنگام اجرا یک  پرسش نامه بدلیل 
افزایش  نیز  کار  سرعت  می باشد  سرپوشیده  و  سربسته  فضای 
مقطع  سطح  با  تونلی  است  ممکن  مثال،  به عنوان  می یابد. 
95مترمربع حفاری شود و درصورت حذف آن تراشه ای با سطح 
مقطع متوسط 600 متر مربع خاکبرداری شود که باعث می شود 
عالوه بر افزایش حجم خاک حفاری، حجم خاک حمل شده نیز 
افزایش یابد که این خود مدت اجرای کار را افزایش خواهد داد. 
همچنین در برخی فصول سال به خصوص در مناطق کوهستانی 
و سرد سیر عوامل جوی نظیر بارندگی، سرما و یخبندان موجب 
ابنیه راه می شود درحالی که حفاری و  تعطیلی عملیات خاکی و 
احداث تونل بدلیل پوشیده بودن و محفوظ بودن در برابر بوران 
این  همه  داشت.  خواهد  ادامه  وقفه  بدون  هوای سرد  جریان  و 
عوامل و موارد مشابه باعث می گردد ابتکار عمل و سرعت کار 
نسبت به راه بهبود یابد و در نهایت موجبات بهره برداری به موقع 
پروژه را فراهم نماید. همچنین به دلیل محدود بودن فضای کار، 
آموزش  و  بود  خواهند  روز  به  و  ساده  نسبتًا  اجرایی  روش های 
خود  این  که  گرفت  خواهد  صورت  بیشتری  سرعت  با  پرسنل 
ذکر  توضیحات  می نماید.  فراهم  را  کارکنان  رضایت  موجبات 
شده در باال دالیل کیفیت باالتر تونل نسبت به راه  و پیشنهاد 

جایگزینی آن می باشند.
16-3- کارکرد:

این  بیانگر  مؤلفه ها  با  مرتبط  سوال های  بررسی  جدول  نتایج 
تونل  کیفیت  از  حاصل  میانگین های  تفاوت  که  است  موضوع 
سواالت  متن  به  توجه  با  است.  راه  از  بیشتر  درصد   23 حدود 
اینکه فضای داخل تونل در هنگام اجرا یک  پرسش نامه بدلیل 
بهره برداری،  هنگام  در  می باشد  سرپوشیده  و  سربسته  فضای 
و  سرما  نظیر  جوی  عوامل  اثر  در  تونل  بدنه  نیز  و  جاده  سطح 
گرمای شدید و نیز بارندگی و یخ بندان آسیب کمتری می بیند 
افزایش طول عمر و زمان بهره برداری آن  این خود موجب  که 
به مشخصات  بتن  مانند  انجام شده  کارهای  مقاومت  می گردد. 
فنی و استاندارد ها مطابقت بیشتری خواهد داشت زیرا همان طور 
که توضیح داده شد عوامل جوی مانند موارد ذکر شده در باال و 
نیز وزش باد باعث تبخیر یا یخ زدگی بتن در هنگام بتن ریزی 
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و نگهداری تا قبل از رسیدن به مقاومت مشخصه می گردد که  
این امر نیز به نوبه ی خود باعث اخالل در عمل هیدراتاسیون 
سیمان شده و کیفیت را کاهش می دهد. در  مورد تونل، با حذف 
بسیاری از این موارد کیفیت و مقاومت مشخصه مصالح بهبود 
می یابد و کنترل های مورد نظر در حین اجرا با وضعیت بهتری 
بدلیل محدود بودن جبهه های کاری،  انجام می شود. همچنین 
مدیریت دانش تا سطح باالیی اجرا می گردد و اجرای پروژه با 
اعتماد و اطمینان بیشتری انجام می پذیرد. الزم به توضیح است 
پس از هر گام حفاری تونل، الزامات استحکام بخشی از جمله 
صحیح  انجام  با  و  می پذیرد  صورت  شاتکریت  و  قاب گذاری 
به طرز  پروژه  اجرای  زمان  در  بروز خطر  احتمال  عملیات  این 
مختلف  بخش های  در  را  ایمنی  و  می یابد  کاهش  چشمگیری 

افزایش می دهد.

مهندسی   « بنفشه-  گرانمایه،  و  کیقباد  اسماعیل پور،   -1
ارزش و ضرورت کاربرد آن در پروژه های صنعتی« 

2- بازرگان، عباس . سرمد، زهره و حجازی الهه -»روش های 
تحقیق در علوم رفتاری«- تهران- انتشارات آگاه 1384

3- جبل عاملی، محمد حسین و میر محمد صادقی، علیرضا- 
ارزش«  مهندسی  اجرایی  فرآیند  در  تحلیل عملکرد   «

4- جبل عاملی، محمد حسین و میر محمد صادقی، علیرضا- 
فرآیند طراحی ساخت«  با  ارزش  ترکیب مهندسی   «

عبایی،  و  فر،کامران  قوامی   . سعید  محمد  عاملی،  جبل   -5
  - پروژه  مدیریت  در  ارزش  مهندسی  جایگاه   «  - مزدک 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - چاپ اول - 1383

صادقی،  محمد  میر  سید  و  سعید  محمد  عاملی،  جبل   -6
علیرضا - » روش بکارگیری مهندسی ارزش« - ، انتشارات 

فرات - تهران - چاپ اول1380
اکبر   علی،  حاج  و  کامران  رضایی،  مسعود.  ربانی،   -7
استانداردهای  بر  مبتنی  ارزش  مدیریت/مهندسی   «
وی   – ار  مشارکتی  شرکت   ،  -  SAVE EN1297:2000

– توف با همکاری نشر آتنا - چاپ اول - پائیز 1383
متدولوژي:  بر  تکیه  با  پایدار  »توسعه   - الشنیت  ژاک،   -8
آنالیز ارزش )مهندسي ارزش( « - نجفي ابرند آبادي محمود: 

ترمه   انتشارات   - مترجم 
  - ارزش«  مهندسی  ارزش  آنالیز   «  - الشنیت   ، ژاک   -9
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 - مدیریت«  در  تحقیق  روش های   «  - اوما  سکاران،   -10
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1385 - )POST-STUDY تکمیلي
23-  والیان، هاله -  » ارایه مدلی نوین در مهندسی ارزش 

1378- » MCDM با استفاده از اصول
بهرنگ  و  نظری،احد  یاسر.  جویباری،  گلدوست   -24
انجام  در  موفقیت  کلیدی  عوامل  ».شناسایی   - نوبری،خسرو 
پیام  پژوهشی  علمی  ،فصلنامه   - ارزش«  مهندسی  مطالعات 

پائیز - 1387  – مدیریت،شماره28 
 25 - متقی،هایده و حبیبی راد، امین - ».ارایه مدل تلفیقی 
مراتبیAHP،به          تحلیل سلسله  تکنیک  و  ارزش  از مهندسی 
فصلنامه   - سمند«  خودروی  ظاهری  نمای  طراحی  منظور 

پیام مدیری - 1386 علمی پژوهشی 
ارزش  .مهندسی   «  - ،محسن  العابدینی،  زین  حاجی   -26

مدیریت  بر  تأکید  با  اطالع رسانی  و  کتابداری  در 
و  کتابداری  پژوهشی  علمی  فصلنامه  اطالعات«- 

اطالع  رسانی – جلد 9 شماره - 1388
مدل  »طراحی   .- گوجانی،افشین  جهانبازی   -27  
سازمان  در  مدیران  انتخاب  جهت  مناسب  تصمیم گیری 
حمل و نقل و پایانه های کشور« - پایان نامه کارشناسی 

تهران - 1382 دانشگاه  مدیریت  ارشد.دانشکده 


