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Value engineering is one of the most important and effective items in the 

field of cost and time optimization in construction projects and industries 

such as oil and gas. As in developing countries such as Iran, which also 

face limited equipment and resources, this issue and cost and time 

management have become essential. It is worth noting that in some projects, 

due to obstacles, value engineering is not done. In some projects, despite 

doing so, issues such as cost increases are encountered at the time of 

implementation, part of which is due to improper implementation of value 

engineering. In line with the above, in this study, using semi-structured 

interviews, value engineering factors in the field of benefits, obstacles, 

solutions, and promotion have been identified. The obtained reliability and 

Cronbach's alpha have been calculated equal to 0.834. The Kolmogorov-

Smirnov test was also used to normalize the data, and the Friedman test 

was used to rank the data. The results obtained in the field of value 

engineering benefits, elimination of unnecessary functions and upgrading 

of construction projects, and improvement of executive plans have the 

highest score. In the field of value engineering obstacles, resistance to 

change due to its risks and lack of awareness of brokers and culture, the 

most important factors and in the field of effective solutions to upgrading 

value engineering, the level of management support for value engineering 

proposals and performance and the use of specialized consultants, have the 

highest score and impact from the statistical community and a case study in 

engineering and development gas company of Iran in order to identification 

and classification of existing benefits and obstacles of implementation of 

value engineering upgrades in civil projects. 
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 سی ارزش درو ارتقاء مهندی سازادهیپمزایا و موانع موجود در ی بندرتبهشناسایی و 

 دی: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران(مطالعه مور)عمرانی  یهاپروژه
 *1علی قربانی

 ایران استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور، تهران،-1

 چکیده
بزرگ  هایتحمل دورانیی توانا ی،فوالد یقاب خمش هایسازهشده در بود که اتصال متعارف استفاده  نیباور بر ا ریجنورتتا قبل از زلزله 

  ریجنورت 1991 سال زلزله دروارد شده  هایبی. مشاهده آسارنددر مقاومت د یو باالتر را بدون کاهش قابل توجه انیراد 0.02 تا کیپالست
عمده خرابی در ناحیه اتصاالت جوشی بوده است. به همین دلیل و ضعف در اتصاالت جوشی ایده استفاده از ناحیه لینک در  که نشان داد

توسعه پیدا کرده  قوطی شکل پیونداتصاالت فوالدی مطرح شده است که پس از زلزله به راحتی قابل تعویض باشد لذا در این پژوهش المان 
مستقل عمل نموده و یک رفتار هیسترزیس پایدار در کشش و فشار دارد، در این پژوهش به مطالعه عددی  که نسبت به بار وارده عمالًاست 

یک  ابتدامفصل پرداخته شده است. بدین منظور  لیشکل در محل تشک یقوط ضیقابل تعو وندیبا استفاده از پ RBSآزمایشگاهی اتصال 
 توسعه سنجیصحت مقاله مبنای بر هاییمدل ادامه در. است شده انجام آباکوس افزاردل آزمایشگاهی در نرمنای یک ممب بر سنجیصحت

و  ختسا مورد نیز آزمایشگاهی مدل دو و آباکوس افزارنرم در دو مدل. است شده مطرح قوطی شکل پیوند از استفاده ایده و اندشده داده
 نشان نتایج شد.کاهش مقطع تیر قرار داده  یبرا افتهیمفصل کاهش  جادیبا جزئیات مختلف در قسمت ا پیوندتحلیل قرار گرفته اند. دو 

سطح تنشها کمتر  ستون و تیر هایالمان هایدهد و سایر قسمترخ می قوطی شکل پیوندکه تمرکز تنش بسیار باالیی در ناحیه  دهندمی
دوران  بیشینه زانیم با توجه همچنین مشخص گردید. است گرفته انجام قوطی شکل پیوند ناحیه در انرژی جذب و از حد جاری شدن است

شرایط الزم برای  B و نمونهجزو اتصاالت مجاز در قاب متوسط است،   A، نمونه  AISCنامه  نیتوجه به آئها و با ثبت شده در نمونه
 .را دارد رادیان( 0.04)تحمل دوران باالی  ژهیو یاتصاالت مجاز در قاب خمش قرارگیری در

 آباكوس افزارنرم، یژجذب انر، لینک باكس شكل، مفصل پالستیک، یشگاهیمطالعه آزما ،RBSاتصال  :کلمات کلیدی
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 مقدمه -1

و زمانی را در کنار  محیط زیستیاقتصادی، اجتماعی،  ابعاد است تاتصمیم گیران بهترین تصمیم جامع برای  اتخاذمهندسی ارزش به دنبال 

به حداقل و افزایش سود حداکثری است. ولی به دالیلی مانند عملکرد نامناسب و  هاهزینهکاهش  هاآنهدف اصلی  هم در برداشته باشد و

، انتخاب نادرست مشاور برای مهندسی ارزش و نبود اطالعات اولیه و کافی هاآنپایین  پذیریانعطاف، عدم اعتقاد و حمایت مدیران و غیردقیق

باشد میی مهندسی ارزش در مراحل ابتدایی آن است و زمانی که در حال طراحی نرسد. ارزش باال شدهتعیینکه پروژه به اهداف  شودمیباعث 

تغییرات  و پذیریانعطافکارایی آن در مراحل آغازین است زیرا میزان  ترینبیشمهندسی ارزش در تمامی مراحل پروژه کاربرد دارد ولی . ]1[

اطالعات  آوریجمعاولیه تغییرات ایجاد کرد بدون اینکه هزینه چندانی ایجاد کند. مهندسی ارزش با  هایطراحیدر  توانمیاست و  ترراحت

به خوبی مهندسی ارزش را اجرایی کند کاربرد مهندسی ارزش باعث اطمینان از این  تواندنمیو کاستی در اطالعات  شودمیدقیق شروع 

مهندسی ارزش . ]2[ اندشدهانتخابی دستیابی به عملکرد مناسب الزم هستند بررسی و مختلف که برا هایجایگزینکه تمام  شودمیموضوع 

تا در دستیابی به اهداف طرح،  کندمیبه صورت منظم و منسجم است که از تفکر خالق و ایده پرداز استفاده  شدهشناختهبه استفاده از فنون 

روش نیازمند کارگروهی است و  دهد که  ایناز پروژه را کاهش  برداریبهرهزمان  و همراه با حداقل هزینه بدون عدم تغییر در کیفیت باشد

 .]3[باشد میجدید و مناسب  هایگزینهو به دنبال خلق  طلبدمیرا مراحل هماهنگی در تمامی 

توجه استفاده از مواد جایگزین مورد ،به دلیل کمبود منابع انسانی و مالیو کرد پیدا مهندسی ارزش اولین بار در زمان جنگ جهانی دوم نمود 

در سال  و شودمیآمریکا شروع در رآغاز مهندس ارزش از نیروهای نظامی . س]4[د را نیز کاهش دهن هاهزینه ،بهبود کیفیتبا قرار گرفت تا 

مهندسی ارزش با هدف  نامهمیالدی، آیین 1961به فعالیت کرد. همچنین در سال  شروعمریکا آانجمن مهندسی ارزش  میالدی، 1959

میالدی  1992همچنین در سال  .گرددمیالدی باز می 1972ساختمان به سال  صنعتابالغ شد. ورود مهندسی ارزش به  هاهزینهکاهش 

دارد فراوانی  هایمحدودیتبه اینکه ایران از نظر مالی  توجه با تغییر نام داد.میالدی  1996فدراسیون مهندسی ارزش تشکیل شد و در سال 

 . ]5[کرد در صنعت نفت و گاز در حال انجام زیاد است بنابراین نیاز است که در صرف منابع مالی توجه زیادی  هاپروژهو تعداد 

 درهای پژوهشی پیشین در زمینه توجه به این مقوله به خصوص در این راستا و با توجه به موارد مذکور و اهمیت مهندسی ارزش و کاستی

 ارتقاء و سازیپیاده در موجود موانع و مزایا بندیرتبه و شناساییها، مقاله حاضر به منظور پروژه در ارزش مهندسی ارتقاء و سازیپیاده

 صورت پذیرفته است. ایران گاز توسعه و مهندسی شرکت در موردی مطالعههای آماری و با بررسی عمرانی هایپروژه در ارزش مهندسی

 مروری بر ادبیات -2

 مهندسی ارزش و مبانی مربوطه -1-2

 به را محصول هم و است سود افزایش و هزینه کاهش دنبال به هم حال عین در که باشدمی جانبههمه سیستم یک یپایه بر ارزش مهندسی

 برنامه همچون دارد فراوانی نتایج و بپردازد کیفیت بهبود و نوآوری تحریک به تواندمی ارزش مهندسی .]6[ کندمی ارائه کیفیت بهترین

 شودنمی هاآن بهدر مسائل اجرایی  زیادی توجه که شودمی استفاده هاییتکنیک و ابزار از ارزش مهندسی در. کیفیت کنترل و کیفیت تضمین

 هاهزینه کاهشدر آن  که است؛ تحلیل و تجزیه برای شده شناخته روش یک ارزش مهندسیبه عبارتی  .]5[ دارند توجهیقابل اثرات ولی

 .]7[ دارد کاراییاجرایی نیز  مراحل تمامی در و است همراه کیفیت کاهش بدون

 دنبال به هابایست با حفظ ارزشمی خود مشتریان داشتننگه برای هاشرکت ،یامروز پیچیده شرایط و تحوالت در یرقابتفضای  افزایش با

 با حال عین در و دهند کاهش را خود هایهزینه باید هاشرکت ،مشتری جذب و رضایت رأیبه منظور جلب  .]1[ باشند مشتری رضایت

  .]8[ کنند بازار روانه را خود محصول کیفیت بهترین و قیمت کمترین

 اجرا هم و طراحی مرحله در که بعضاً هم است سال 9 حدود ایران در ی بزرگ عمرانیهاپروژه اتمام زمانبا توجه به این که به طور متوسط 

لذا،  .]2[ دبرمی پیش کندی بهرا  ایران توسعه مسیر همچنین و دهدمی افزایش را هاهزینه ،مشکالت این و باشندمی اساسی اشکاالت دارای

 از استفاده بررسی .]8[ کنند برطرف را اشکاالت و کنند استفاده ارزش مهندسی از خود ایتوسعه هایطرح در باید عمومی بخش هایشرکت
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 توانایی ارزش مهندسی ه است کهداد نشان سازی ساختمان در اشکاالت و موانع زیاد تعداد دلیل به آسیا شرق جنوب در ارزش مهندسی

 .]6[ دارد کالن هایپروژه و هاسیستم نیاز رفع برای باالیی

 با همراه اگر و باالست بسیار ایران بودجه تأمین در پتروشیمی موادتولید  و گاز و نفت صنعت مادی جایگاهحال با عنایت به این امر که 

 آغازین مراحل در ،ارزش مهندسی گاز و نفت صنایع درایجاد خواهد شد و با توجه به این که  زیادی رشد برداریبهره در باشد ارزش مهندسی

 و هست کیفیت به دستیابی در کلیدی عناصر جزو ارزش مهندسیلذا،  .]9[ شوند رفع و پیدا اشکاالت باید فرآیند این در و شودمی اجرایی

  .]8[ دارد همراه به نیز زیادی کیفی مزایای بلکه شودنمی شامل را کمی مزایای فقط

 زیاد ن مواردای در مالی های رفت هدر میزان متأسفانهاغلب  ولی ؛شودمی صرف غیرمادی و مادی کالن مبالغ عمرانی هایپروژه برای ایران در

 نفتهای پروژه هایحوزه در ارزش مهندسی کاربردهای ترینمهم از یکی شاید. ]10[ گیرد انجام بیشتری نظارت تا است نیاز بنابراین و است

 ؛هستند طوالنی زمان اجرایی نظر از و است سنگین بسیار صنایع این در گذاریسرمایه میزان و دارند اصلی کاربردهای صنایع این. است گاز و

رویکردهای اتخاذی  بهترین از یکی ارزش مهندسیبهره از  در این راستا، که شود ریزیبرنامه وجه بهترین به صنایع این در است نیاز بنابراین

 [.6]باشد می

 مزایای به کارگیری مهندسی ارزش -2-2

در یالدی م 1973های انجمن مهندسان ارزش آمریکا در سال برای مثال طبق یافته)جویی در منابع مالی ها و صرفهکاهش هزینه (1

 نه کارهای اجرایی کاهش داشته است.(دالر هزی 4.53مهندسی ارزش، حدود برای مقابل یک دالر هزینه 

 نوآورانه است. هاییدهابرای که  خالقانهبهبود کیفیت به دلیل استفاده از تفکر  (2

 و افزایش روحیه کار گروهی. اندرکاراندستدر میان  ییافزاهمقابلیت استفاده در چند پروژه، افزایش  (3

 .]6[ کاهش زمان اجرای طرح، روشن شدن اهداف اصلی، ایجاد جایگزین و داشتن چند نمونه طرح در یک زمان (4

 موانع به کارگیری مهندسی ارزش -3-2

 رغبت نداشتن تصمیم گیران برای استفاده از مهندسی ارزش (1

 هاو پروژه هاشرکتمهندسی ارزش برای دستورالعمل اجرایی نبودن  (2

 فراوان مهندسی ارزش هایپیچیدگیو باال سطح علمی  (3

 شفافیت فقدانعدم درست بیان مطالب و  (4

 مهندسی ارزش به کارگیری ه منظوراجبار ب وقوانین باالدستی  فقدان (5

 نبود نیروهای متخصص، داشتن منافع شخصی و نبود اراده کافی برای استفاده از مهندسی ارزش (6

 سیستم ارتباطی ضعیف (7

 پیچیدگی افزایشو  استراتژیک ریزیبرنامهعدم  (8

 رده فروشانکنندگان و ختوزیععدم پشتیبانی فروشندگان،  (9

 .]7[ مسائل مربوط به اصالح طرحو  مقاومت سازمانی برای تغییر (10

 ارزش مهندسی از مؤثر استفاده برای پیشنهادی راهکارهای -4-2

 تشویقی برای استفاده از مهندسی ارزش؛ ینظام ن مهندسی ارزش در کشور و ایجادتصویب قوانی (1

 ها با مهندسی ارزش و فواید آن؛آگاهی دادن به مدیران و آشنایی آن (2

 اندرکاران؛ها و دستهای اجباری آموزشی برای مدیران پروژهبرگزاری کالس (3

 .]8[های مدون سالیانه ریزیندسان مهندسی ارزش و برنامهایجاد ساختار مناسب برای حضور مه (4
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 عوامل مؤثر بر مهندسی ارزش -5-2

چگونگی انتخاب افراد، روحیه کار تیمی قوی، داشتن اطالعات مناسب از شرایط و شامل توان وامل مؤثر بر مهندسی ارزش را میبرخی از ع

باشند. کارفرما نقش میهم  چهار ضلع مؤثر بر ،برشمرد. کارفرما، مشاور، واحد خدمات مهندسی ارزش و پیمانکار های گوناگونداشتن طرح

و واحد خدمات مهندسی  استدار را عهده و جوانب آن های اولیهطرحمشاور نیز بررسی در جریان مطالعات دارد و و بسترسازی مناسب  کلیدی

 .]2[ نظارت دارد و ارزیابی های مربوطه،اجرای مؤلفه روی ارزش نیز بر

 قیتحق روش -3

 با عمرانی هایپروژه در ارزش مهندسی ارتقاء و سازیپیاده در موجود موانع و مزایا بندیرتبه و شناساییکه هدف آن  این تحقیق، با توجه به

نبودن کامل مطالعات مهندسی  مؤثربررسی مشکالت و دالیل و  ایران گاز توسعه و مهندسی شرکت در موردی مطالعه و آماری هایبررسی

 است.توصیفی  هادادهگردآوری  شیوه منظرو از  از نظر هدف کاربردی است باشد؛ به طور کلیمیارزش 

 هاروش. این باشندمیخاص  هاییویژگیمتعددی وجود دارد که هر کدام دارای  هایها، روشدر این حوزهبرای انجام تحقیق به طور کلی 

 هایروشت که خود روش کمی و کیفی بسته به شامل روش تحقیق کیفی، روش تحقیق کمی و روش تحقیق تلفیقی کمی و کیفی اس

گردآوری  هادادهو تنها اطالعات و  شودنمیآماری ارائه  ،در روش کیفی .گردندمی، در چهار مدل تعریف مربوطهو زمان  هاداده آوریجمع

به نتیجه  ممکن است گاهاً یات اندک لذا انجام تحقیق کیفی توسط افراد با تجرب باشد؛مینیازمند تجربه بسیار باالی محقق  عموماًکه  شوندمی

 گیریاندازهو در آن خبری از  باشدمی کنندهتحقیقفرد  گیرینتیجهو  اتمشخصه اصلی یک تحقیق کیفی، اولویت بودن نظر .قابل قبولی برسد

 هاآن تأثیراتمتغیرها و  گیریاندازهروش تحقیق کیفی،  برخالفیق کمی، . در تحقباشندمیاصلی آن، مشاهده و مصاحبه  هایابزار و نیست

دارای مزایا  هاروشمشاهده و استفاده از پرسشنامه را نام برد. هر کدام از این  توانمیاصلی آن  هایو از ابزار باشدمیبر یکدیگر مالک تحقیق 

حاضر در تحقیق حال  .باشدمی روش دوو کیفی باعث بهره بردن از مزایای  تحقیق کمی هایروش تلفیقیو  توأمو معایبی هستند، استفاده 

 است. دهد، بهره گرفته شدهمیتحقیق را بهتر پوشش و اهداف  سؤاالتکه تلفیقی، ، از روش ذکر شدهموارد  توجه به با

 هاآوری دادهروش جمع -1-3

 از تحقیق هر در ؛ به طور کلیاست تحقیق ماهیت و روش تابع هاآن از کدام هر که باشدمی موردنیاز متفاوتی ابزارهای ها،داده گردآوری برای

 تحقیق روش از تحقیق، سؤاالت و اهداف به توجه با تحقیق این در. شودمی استفاده هاداده گردآوری و آوریجمع جهت ابزار چند یا یک

 مشاهدات شامل میدانی تحقیق معتبر، اینترنتی هایسایت مطالب ها،نامهپایان و معتبر مقاالت مدارک، و اسناد ای شامل مطالعهکتابخانه

 موردی، هایگزارش جمله از استاندارد موضوعاتی مدارک، و اسناد از منظور. بهره گرفته شده است پرسشنامه تدوین و تهیه و مصاحبه عینی،

 منابعی صرف نیازمند تحقیق هر که آنجا از. شوندمی تهیه خاص یقالب در که هستند کارشناسی یاظهارنظرها و تحقیق زمینه در ییقراردادها

 شودمی انجام گیرینمونه طریق از هاداده و الزم اطالعات کسب درنتیجه ندارد وجود جامعه کل مطالعه امکان ؛ لذاباشدمی هزینه و زمان مثل

 برای شدهساختار جامعه، روش تحقیق و ابزارهای استفاده آماری، جامعه انتخاب در شودمی داده تعمیم اصلی جامعه به اطالعات این سپس و

 .بگیرد قرار مدنظر بایستمی هاداده آوریجمع

به خصوص به واسطه مطالعه موردی که  شود، جامعه آماری که برای این تحقیق استفاده میذکر شدهبا توجه به جمیع موارد در این راستا و 

 هایشرکتو مدیران و سرپرستان  عمرانی هایاز میان مدیران و مجریان پروژه در شرکت مهندسی و توسعه گاز صورت گرفته است، اغلب

 باشندمی هاشرکت این مناقصات در کنندهشرکت یا قرارداد طرف ارزش مهندسی مطالعات کنندهارائه واحدهای و مشاور مهندسین و پیمانکاری

 یکسانی شانس نفرات گیری،نمونههستند. در انتخاب جامعه آماری و  عمرانی هایپروژه با کامل آشنایی و طوالنی خدمتی سوابق دارای که

 گیرینمونه روش، این که باشدمی شده ذکر افراد به دسترسی انتخاب، مبنای لذا ندارند هاآن به دسترسی امکان جمله از متعددی دالیل به بنا

نین همچ و مختلف هایصالحیت در پیمانکاران دتعد و مناقصات و هاپروژه تعدد وتنوع ، نظر به گستردگی .باشدمی آسان احتمالی غیر

 جامعه هستند، تغییر حال در هاآن تعداد و پراکنده کشور کل در و متفاوت هاین طراح و نظارت که در رتبهامهندسان مشاور اعم از مشاور

 مسائل با کامل آشنایی دلیل به که عوامل کل به نسبت هاپروژه نمجریان و مسئوال ،مدیران درصد تخمین با و باشدمی نامحدود آماری
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 دست به نمونه 62 حدود اول مرحله در نمونه حجم ،0.1 مجاز خطای فرض با و شوددرصد تعیین می 20 گردید، توزیع هاآن بین پرسشنامه

 .شده است گرفته نظر در نمونه 100 برابر خاص شرایط بینیکه با یک ضریب اطمینان مناسب برای پیش آمده است

 هاداده تحلیل روش -2-3

مستقیم و  اتعالوه بر مشاهد شده است؛بررسی نیز  تحقیق به صورت موردی در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایرانکه این با توجه به 

 یدر این تحقیق و استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزارمدنظر  سؤاالت با کمک و استفاده از مصاحبه و ،اسناد و مدارک ازها دادهاستخراج 

کمی  هایداده، هادادهاین  شده است. آوریجمعتهیه و  الزم هایداده، تعیین شدهبر اساس شرایط  شدهانتخابنفرات جامعه آماری از اصلی 

مربوطه اسناد  با شدهگردآوری هایدادهو ارزیابی از مدارک و  گیرینتیجهتحلیل و  ،بر اساس قدرت استدالل و نیستند و جنبه آماری ندارند

مراحل انجام یک تحلیل کیفی، شامل سه شده است. به طور کلی به صورت کیفی انجام در این مرحله  هادادهلذا تحلیل  شوند؛میتحلیل 

 هایدادهو سپس سایر  شدهپاالیشاضافی حذف و  هایدادهابتدا اطالعات و  باشدمی هادادهدر فعالیت اول که تلخیص باشد. میلیت فعا

به صورت  شدهخالصه ماندهباقی هایدادهنام گرفته است  هاداده. در فعالیت دوم که عرضه شوندمی خالصه مربوطه بر اساس اصول ماندهباقی

 گردد.میانجام  گیریتأیید و نتیجهدر مرحله یا فعالیت سوم  نهایتاً و  شودمیظاهر و عرضه  ایافتهیسازمان

 جامعه آماری -3-3

 گرفتهبهره  های پیشینبا توجه به توضیحات ذکر شده در بخش مدیران و کارشناسان ارشد ،نامهندسای مشتمل بر جامعهر این پژوهش از د

 100بر این اساس که  گردید نفر محاسبه 100 ی معادلتعداد نفرات، گیری احتمالی تصادفی سادهاساس نمونه. در این راستا بر شده است

 .ه استگردید نامه مناسب حاصلپرسشعدد  80 آوریجمعهنگام نهایت پخش شد و در مربوطه در سطح جامعه  نامهپرسش

 صاحبهم -4-3

خود عضو  هایپروژه نفر از مدیران پروژه و کارشناسانی که با مهندسی ارزش آشنا بوده و در مطالعات ارزش 12 از پژوهش این در طورکلیبه

که اطالعات  یابدمیاین مصاحبه تا زمانی ادامه  ؛است شدهاستفادهنیز  مصاحبه به روش نیمه ساختار یافته برای اندبودهتیم مهندسی ارزش 

 اطالعات جدیدی استخراج نگردد.اشباع برسد و  استخراجی به حد

 نامهپرسش -5-3

نامه با مقیاس طیف لیکرت عدد پرسش 100 منظور پژوهشیبرای این  ند واشدهنفر از جامعه موردنظر انتخاب 100ین پژوهش تعداد در انجام ا

در مربوطه  حضوری برای عوامل صورت بهعدد  100به تعداد  طراحی شده، نامهپرسشند. اشدهگذاری سؤاالت طراحیای برای ارزشنقطه 5

ها بازگردانده نامهعدد از پرسش 20و تعداد  نداعدد بازگشت داشته 80آوری تعداد است که در هنگام جمع شدهتوزیعنفت و گاز  هایپروژه

ای و با استفاده از مطالعات کتابخانه هایی کهگذاری عاملبندی و ارزشوتحلیل، اولویتآوری و برای تجزیهعدد جمع 80 مجموع در و اندنشده

 ند.اشدهبه کار گرفته پژوهشدر این  ،آمدهدستمصاحبه به

 پایایی درونی -6-3

 باشد شرط دوم تناسب داشته و کافی بوده مشخصه یک سنجش برای که آن است ،روایی و اعتبار داشتن شرط اصلی یک پرسشنامه برای

 یک سنجیدن در پرسشنامه بودن سازگار و اعتماد میزان آن، توسط که است روشی پایایی. باشد پایایی باید دارای است که پرسشنامه این

 اختالف حاصله هایخروجی در شود بکار برده جمعیت یک در مختلف هایزمان در اگر که این بدان معنی است. دهدمیرا نشان  مفهوم

 برای در این راستا، شاخصی .]11[ داشته باشد یکسانی نتایج برابر، شرایطی در مربوطه پرسشنامهو  گیریاندازه ابزار و نشود دیده چندانی

 باشدمیزمانی  شاخص، مطلوب وضعیت. صفر و حداکثر آن برابر یک است حداقل شاخص این مقدار که است هاپرسشنامه پایایی میزان تعیین

 .بود خواهد ترهمگن و باالتر درونی پرسشنامه همبستگی در این صورت،که  باشد یک به نزدیک عدد این که
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 اعتبار -7-3

 دیگر عبارت به، نمایدحاصل میگیری، در شرایط یکسان و برابر تا چه اندازه خروجی یکسانی مفهوم اعتبار به این امر اشاره دارد که ابزار اندازه

یک مقیاس تا چه مقدار با یکدیگر ارتباط گیری اندازهبرای سنجش و  کاررفتهبه یهاگزینهو که سؤاالت باشد میاعتبار بیانگر این موضوع 

و وجود  گیری است. اعتبار یک سنجه، عدم تغییرهای سنجیدن میزان هماهنگی درونی ابزار اندازهروش ترینمهمدارند. چراکه اعتبار یکی از 

گیری است که به ارزیابی نمودن درستی و خوب صیات فنی ابزار اندازهدهد و یکی از خصوگیری را نشان میها در ابزار اندازهنظم منطقی جواب

شده استفاده SPSSافزار کرونباخ و از نرم یاعتبار آزمون از روش آلفابررسی  منظور نیز بهکند. در این تحقیق بودن، یک سنجه کمک می

نامه و واریانس کل را های پرسشهای هر زیرمجموعه سؤالرهکرونباخ ابتدا باید واریانس نم یبرای محاسبه آلفاشایان ذکر است که است. 

  .]11[ محاسبه کرد

 آلفای کرونباخ و هامؤلفه: 1 جدول

 کرونباخ آلفای هامؤلفه

 784/0 ارزش مهندسی مزایای

 701/0 ارزش مهندسی موانع 834/0

 915/0 ارزش مهندسی ارتقاء راهکارهای

 آمار توصیفی -8-3

 شود.اطالق می توصیفی آمار ،گیرندمی قرار مورداستفاده مشاهدات وصف و نمودن خالصه ،دادن سازمان برای که هاروش از ایمجموعه به

 ترینمهم از. شودمی استفاده اند،شدهگردآوری محققان توسط که هاییویژگیاطالعات یا  بیان نمودن و تعیین برای هاروشاین مجموعه 

شایان ذکر باشد. می افراد توسط مربوط نتایج تفسیر نمودن پذیرامکان چنینهم و مخاطبین تمامی به تحقیق نتایج نفهماند استفاده، موارد

 7 و سال 15تا  11نفر بین  11و  سال 20تا  16نفر بین  19سال و  20باالی  ایسابقه کنندهشرکتنفر از افراد  38در این پژوهش است که 

در این پژوهش همچنین در خصوص مدارک تحصیالت و سطح علمی افراد . انددادهسابقه کاری را به خود اختصاص  ،سال 10الی  6نفر بین 

 .اندداشتهشرکت کاردانی نفر  2نفر کارشناسی و  32نفر کارشناسی ارشد،  36، ی تخصصینفر دکترا 3 نیز،

 تفسیر و تحلیل نتایج -4

 تأییدرد یا برای  ،درصد 95درصد و سطح احتمال  5مطابق سطح خطای  اسمیرنوف-کولموگروف آزمونهای مربوطه و منظور بررسی روشبه

خواهد داشت  دنبال بهها را اختالف بین آزمون ؛درصد باشد 5داری کمتر از چنانچه سطح معنیها بهره گرفته شده است. در این راستا، فرضیه

 کند.را رد نمی H1ها وجود نخواهد داشت و فرض درصد باشد تفاوت بین آزمون 5داری بیش از نماید و اگر سطح معنیرد می را H0 و فرض

 یدمنارزش بر اساس آزمون فر یمهندس یایمزا یفاکتورها یبندرتبهامتیاز  یج: نتا2جدول 

 رتبه امتیاز ارزش مهندسی مزایای ردیف

 6.51 یرضروریغکارکردهای  حذف 1

 6.43 اجرایی یهاطرحعمرانی و بهبود  یهاپروژهارتقاء  2

 6.34 عمرانی یهاپروژهبودجه  سازیینهبه 3

 6.01 بهینه شدن اجرای پروژه 4

 5.51 افزایش سودآوری اجرای پروژه 5

 5.45 عمرانی یهاپروژهاز  یبرداربهرهزمان تحویل و  سازیینهبه 6

 5.03 جایگزین یاتوسعهرشد اقتصادی و  7

 4.80 بهبود عملکرد سیستم 8

 4.80 و متد جدید هاروشآشنایی با  9

 4.13 رشد منابع انسانی و پرورش نیروی انسانی متخصص 10
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 یدمنارزش بر اساس آزمون فر یموانع مهندس یفاکتورها یبندرتبه نتایج: 3جدول 

 رتبه امتیاز ارزش مهندسی موانع ردیف

 6.83 آن هاییسکر دلیل به تغییر مقابل در مقاومت 1

 6.68 یسازفرهنگ و کارگزاران آگاهی عدم 2

 6.22 مالی منابع خصوصاً منابع از بهینه استفاده لزوم و کشور اقتصادی وضعیت به ندادن اهمیت 3

 5.92 ارزش مهندسی زمینه در تجربه با و متخصص نیروهای کمبود 4

 5.71 باشد داشته شفافیت که ارزش مهندسی مصوب فرایند وجود عدم 5

 5.71 شرکت کارکنان به مفاهیم مناسب آموزش عدم 6

 5.47 کامل و جامع یهادستورالعمل نبود 7

 5.45 مشاور و کارفرما مابینیف فکر اتاق نبود 8

 4.65 ارزش مهندسی از شده ایجاد هاییخروج در کارفرما شناخت عدم 9

 2.37 ارزش مهندسی بودن برینههز 10

 

 یدمنارزش بر اساس آزمون فر یمهندس یمؤثر بر اجرا و ارتقا یو راهکارها عوامل یبندرتبه یج: نتا4جدول 

 رتبه امتیاز ارزش یمهندس یمؤثر بر اجرا و ارتقا یو راهکارها عوامل ردیف

 7.38 ارزش مهندسی عملکرد و پیشنهادات از مدیریت حمایت میزان 1

 7.17 شده یبندرتبه تخصصی مشاوران از استفاده 2

 6.97 مختلف یهاتخصص با مناسب یهاتیم از استفاده 3

 6.93 ارزش مهندسی تیم با کارفرما همکاری میزان 4

 6.89 ارزش مهندسی تیم با پروژه مشاور و پیمانکار همکاری میزان 5

 6.75 مدنظر پروژه زمینه در کافی تجربه دارای و ذیصالح ارزش مهندسی مشاور مهندس انتخاب 6

 6.61 ارزش مهندسی با غیره و آموزشی یهادوره طریق از پروژه عوامل شناخت و آگاهی افزایش 7

 6.56 مشابه یهاپروژه در گذشته تجارب از استفاده 8

 6.21 کار حین آموزش 9
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غیرنرمال  اسمیرنوف-کولموگروف را ایجاد کرده است و با توجه به آزمون آلشرایط ایده  834/0 مقداردر پایایی درونی با  آمدهدستبهنتایج 

گروه  3در  هاداده بندیو رتبه سنجش ،غیرنرمال فریدمن آزمونو با استفاده از  گرفته استمورد سنجش قرار  این پژوهشدر  هادادهبودن 

 کارکردهای حذف، مزایای مهندسی ارزش فاکتورهایدر قسمت  آمدهدستبهبه نتایج  توجه . باگرفته است صورتجداگانه  طوربهذکر شده 

 انددادهبه خود اختصاص  اامتیاز ر ترینبیش 6.43 با میانگین اجرایی هایطرح بهبود و عمرانی هایپروژه و ارتقاء 6.51میانگین  با غیرضروری

 و کارگزاران آگاهی و عدم 6.83 با میانگین امتیاز آن هایریسک دلیل به تغییر مقابل در مقاومت، شزو در قسمت موانع مهندسی ار

 پیشنهادات از مدیریت حمایت میزان، بر ارتقا مهندسی ارزش مؤثر هایراهکارمل و در قسمت واع ترینمهم 6.68 سازی با میانگین امتیازفرهنگ

 امتیاز و ترینبیش 7.17 با میانگین امتیاز شده بندیرتبه تخصصی مشاوران از استفادهو  7.38 با میانگین امتیاز ارزش مهندسی عملکرد و

 .اندداده بررسی شده را به خود اختصاصنظر جامعه موردماز  تأثیر را



 نجمن مهندسی سازه ایرانا                                                                                                                                                                                                              امتیازصاحب

 

 151 تا 143، صفحه 1401، سال 2 ، شماره9مهندسی سازه و ساخت، دوره پژوهشی  –علمی نشریه  151

 

 گیریبندی و نتیجهجمع -5

در سه بخش مزایا و موانع و راهکارها برای ارتقاء مهندسی ارزش  شدهاستخراج هایداده ساختاریافته،از مصاحبه نیمه  آمدهدستبنا به نتایج به

 مزایای فاکتورهای قسمت در آمدهدستبه نتایج به توجه که باد بود نپیمانکاری مرتبط خواه مدیریت سیستم در سازیفرهنگبه بحث نوعی 

 اندداده اختصاص خود به ار امتیاز ترینبیش اجرایی هایطرح بهبود و عمرانی هایپروژه ارتقاء و غیرضروری کارکردهای حذف، ارزش مهندسی

 املوع ترینمهم سازیفرهنگ و کارگزاران آگاهی عدم و آن هایریسک دلیل به تغییر مقابل در مقاومت ،ارزش مهندسی موانع قسمت در و

 مشاوران از استفادهو  ارزش مهندسی عملکرد و پیشنهادات از مدیریت حمایت میزان، ارزش مهندسی ارتقا بر مؤثر راهکارهای قسمت در و

زمینه مزایای در  در این راستا و .اندداده اختصاص خود به شده بررسی مورد جامعه نظر ازرا  تأثیر و امتیاز ترینبیش شده بندیرتبه تخصصی

 مدنظر عوامل ترینمهمجایگزین را  هایایدهمناسب در هزینه و بهبود کیفیت و استفاده از  جوییصرفه هایعامل  ]9[صباغی  ،مهندسی ارزش

 در این حوزه کاهش زمان اجرای پروژه را عامل مهم ]3[و همکاران  یاری همچنین باشد.میهمسو نیز که با نتایج این تحقیق  خود قرار داده

چون کمبود اطالعات الزم و ابهامات و اشکاالت قراردادی و  هاییعامل ]7[ دواس ،در زمینه موانع بکارگیری مهندسی ارزش و دانسته است

اولیه عدم اختصاص یا وجود زمان کافی برای مطالعات  ]10[ آن و یاری اثربخشیعدم ایمان و اعتقاد به کارایی و  ]2[گواشیری  و فرشیدنژاد

 دلیل به تغییر مقابل در مقاومتنیز  در این تحقیق آمدهدستبهدر نتایج  که انددانسته مدنظر عوامل ترینمهمقبل از شروع جلسات را 

برخی که تناقض نظر با باشند میچند عامل اول و مهم در این تحقیق  شامل سازی،فرهنگ و کارگزاران آگاهی عدم و آن هایریسک

و ارائه خلق  لیستچکاستفاده از  ]8[ انوری ،بر ارتقاء مهندسی ارزش مؤثر راهکارهایدر قسمت عوامل و  .پیشین نیز دارد پژوهشگران

 هایعاملوجود انگیزه را نیز از  و چگونگی هدایت و عملکرد رهبری تیم مهندسی ارزش ]4[و همکاران  جدید و مناسب و سرمد هایگزینه

 منظورکلی نتایج حاصله این پژوهش را بهطورتوان بهباشد و میمی همسونیز  حاضر با نتایج تحقیقدر این راستا که  اندکردهمهم تلقی 

  مؤثر و مفید برشمرد. هاپروژه در ارزش مهندسی ارتقاء و سازیپیاده در موجود موانع و مزایا شناسایی
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