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 چکيده
پروژه در طول  زیآم تیها رساندن موفقکه هدف آن ندهاستیاز فرآ یاپروژه مجموعه تیریمد

هدف اصلی مدیریت ریسک پروژه، کاهش احتمال خطرها و افزایش  آن است. اتیح چرخه

باشد. این اهداف همواره همراه با هزینه بوده است. های عمرانی میضریب اطمینان در پروژه

ا ها کاهش یابد. بشود تا ارزش پروژهریسک پروژه با ایجاد هزینه سبب میبنابراین مدیریت 

تواند جهت کاهش و برون توجه به پیشرفت روز افزون ابزارهای مدیریتی، مهندسی ارزش می

های عمرانی در بهبود عملکرد داشته باشد. رفت از این مشکل کمک شایانی به مدیریت پروژه

نقش با  یعمران هایپروژه تیریدر مد سکیر تیریاثر مد یپژوهش با هدف بررس نیدر ا

نفر پرسنل  081ارزش انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل  یمهندس تعدیلگر

 یرهایی. متغپی، پارس آب کیان و هیدرو تک با گرید یکسانکاوشمشاور  نیشرکت مهندس

 یمهندس و هوابست رییپروژه، متغ تیریمستقل، مد رییمتغ سک،یر تیریشامل مد قیتحق نیا

 یپرسشنامه برا 021در نظر گرفته شد. و با توجه به حجم نمونه تعداد  لگریتحل رییارزش، متغ

 امهپرسشن پایایی هاداده زآنالی و هاپرسشنامه یشد. پس از جمع آور عیو توز هیته رییهر متغ

 39/1 وژهپر تیری، مد39/1سکیر تیریپرسشنامه مد برای کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با

 وگروفکولوم آزمون از استفاده با متغیرها توزیع وضعیت. آمد دستبه 39/1ارزش  یو مهندس

 0 یاصل هیفرض جیبر اساس نتا قیتحق نیدر ابودند،  نرمال هاو اسمیرنف بررسی که همه آن

 هیرضف جیبر اساس نتا .همچنین پروژه مؤثر است تیریبر مد سکیر تیریمشخص شد که، مد

را  سکیر تیریپروژه و مد تیریمد نیارزش رابطه ب یمشخص شد که، مهندس 9 یاصل

 .کندیم گرییانجیم

 .مدیریت، ریسک، پروژه، مهندسی ارزش، تعدیل گر :يديکل واژگان
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  2 قره سهيل،  1  بيات حسن محمد

 .نایرا نیشابور، سبحان، انتفاعی غیر دانشگاه ساخت، مدیریت عمران، مهندسی ارشد کارشناسی 0
 . ایران مشهد، نور، پیام دانشگاه دانشیار 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 محمدحسن بيات

 درکارایی مدیریت ریسک مدیریت بررسی ميزان تاثير

 ارزش مهندسی استفاده از با صنعت ساخت هايپروژه
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 مقدمه
های قطعی یا صفر و یک و عدم پذیریش روشها منجر به عدم پذیرش شدت تغییرات در زندگی بشر و در نتیجه آن در شرایط پروژه

های مهم به عنوان یکی از حوزه 0مدیریت سعی و خطا به دلیل محدودیت منابع شده است که این امر باعث گردیده به مدیریت ریسک

 [. 0] گیردمند مورد استفاده قرار میها به صورت سازمان یافته و قانونمدیریت پروژه نگریسته شود که در برخی پروژه

 نهایی نتایج به پروژه مدیریت 9موفقیت. است هاپروژه مانند پیچیده هایفعالیت موفقیت برای ایاز ابزارهای ویژه2مدیریت پروژه 

 رد فرایندی پروژه مدیریت واقع در. است هاپروژه پیشرفت میزان و هزینه زمان، کنترل شامل پروژه مدیریت اهداف. شودمی مربوط هاپروژه

 [.2فقیت در دستیابی به اهداف پروژه است ]مو کنترل جهت

باشد.  دی. بهبود به آنچه که باردگییاصالح و بهبود مورد استفاده قرار م یکه برا باشدیقدرتمند م اریروش بس کی 9ارزش یمهندس

 ت.اس تیفیو ک تیخدمات و ضمانت، شکل، خصوص ،ینگهدار تیعملکرد، طول عمر، قابل ،یبهبود در: طراح یمنظور از بهبود به طور کل

 یبیآنکه آس یب شود،یم یضرور ریغ هاینهیهز لیاست که موجب تحم یاصالح هر عامل ایبرداشتن  انیارزش از م یمهندس هدف

ر، به و بهت دترجدی اهروش افتنیو  تیهر جزء از فعال قیدق یارزش با بررس ی. در واقع مهندسدیوارد آ ستمیو اساس س یاصل یبه کارکردها

 اهحداکثر نمودن طرح یبرا یبلکه روش ست،ین هانهیکاهش هز یبرا ایارزش صرفاً برنامه ی. پس مهندسکندیانجام دادن بهتر کارها کمک م

 [.9] باشدمی

 

 مدیریت ریسک 
 تعریف مدیریت ریسک پروژه

رغم جوان بودن به سرعت در حال گسترش و رشد بوده و در انواع  یاست که عل یریتاز علم مد یدیشاخه جد یسکر یریتمد

 یابیرزا یسک،مرتبط با آن مانند مطالعات ر هاییشو انواع گرا یسکقرار گرفته است. امروزه ر یرانو مد ینمورد استقبال متخصص هایشگرا

 بهداشت و درمان، یمنی،ا یمه،تجارت، ب ی،گذار یهو سرما یو اعتبار یامور مال یرنظ یدر گستره متنوع موضوعات یسکر یلو تحل یسکر

 [.9] کرده است یداخود را پ یگاهجا یو نظام یو اجتماع یاسیمسائل س یو حت یو عمران یصنعت هایپروژه

 هایسکاز ر یلیبا تحل یسکر مدیریت. شود تکرار پروژه مدت طول در منظم صورتبه  یداست که با یتکرار یندفرآ یک یسکر یریتمد

 وردم اقدامات( اثرات) و آورد دستبه ینشپروژه، ب یک هایریسک مورد در مندنظام صورتبه توانیم یسک،ر یل. با کمک تحلشودیشروع م

 ها. پروژهستین یکاف یسکر یلتحل یک یقبار و از طر یک هایسکر ینمود. اما شناسائ یابیرا ارز هایسکر ینشدن به ا یکنزد برای استفاده

ن است و ممک یابندکاهش  یابرطرف شوند و  هایسکاقدامات، ر سازییادهپ یجههستند و ممکن است در نت یلو تکم ییردر حال تغ پیوسته

 ینا یجادا یبه معن یسکر یریتمد سازیپیاده. شوند کنترل و نظارت منظم صورتبه یدبا هایسکر بنابراین،ظاهر شوند.  یدیجد هاییسکر

 خود پروژه است. یادیناز ساختار بن بخشی انعنوبه یندفرآ

اسخ و پ ریزیبرنامه یل،تحل ی،شناسائ ریزی،برنامه یندهایشامل فرآ یسکپروژه، ر یریتگسترده دانش مد یاستاندارد راهنما مطابق

 در پروژه است. یمنف یعمثبت و کاهش احتمال و اثر وقا یعاحتمال و اثر وقا یشپروژه، افزا یسکر یریت. اهداف مدباشدیم یسککنترل ر

(، اثر خواهد یفیتو ک ینهاز اهداف پروژه )محدوده، زمان، هز یکیاست که اگر محقق شود حداقل بر  یواقعه احتمال یا یتوضع یک یسک،ر

  [.5]باشد می هاآن مدیریت و هاکردن علت یدابر پ یسکر یریتداشت. تمرکز مد

 

 ریسک پروژه

 مدیریت ریسک پروژه

 هاسکیاز ر یلیبا تحل سکیر تیرمدی. شود تکرار پروژه مدت طول در منظم صورتبه  دیاست که با یتکرار ندیفرآ کی سکیر تیریمد

 وردم اقدامات( اثرات) و آورد دستبه نشیپروژه، ب کی هایسکری مورد در مندنظام صورت به توانیم سک،یر لی. با کمک تحلشودیشروع م

 ها. پروژهستین یکاف سکیر لیتحل کی قیبار و از طر کی هاسکیر ینمود. اما شناسائ یابیرا ارز هاسکیر نیشدن به ا کینزد برای استفاده

ن است و ممک ابندیکاهش  ایبرطرف شوند و  هاسکیاقدامات، ر سازیادهیپ جهیهستند و ممکن است در نت لیو تکم رییدر حال تغ وستهپی
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 نیا جادیا یبه معن سکیر تیریمد سازیادهپی. شوند کنترل و نظارت منظم صورتبه دیها باسکیر ن،یبنابراظاهر شوند.  یدیجد هایسکیر

 خود پروژه است. نیادیاز ساختار بن یعنوان بخش به ندیفرآ

پاسخ و  یزریبرنامه ل،یتحل ،یشناسائ ،یزریبرنامه یندهایشامل فرآ سکیپروژه، ر تیریگسترده دانش مد یاستاندارد راهنما مطابق

 در پروژه است. یمنف عیمثبت و کاهش احتمال و اثر وقا عیاحتمال و اثر وقا شیپروژه، افزا سکیر تیری. اهداف مدباشدیم سکیکنترل ر

(، اثر خواهد تیفیو ک نهیاز اهداف پروژه )محدوده، زمان، هز یکیاست که اگر محقق شود حداقل بر  یواقعه احتمال ای تیوضع کی سک،یر

 ییتروم هایپروژه لیاز قب ینیرزمیز هایعنوان مثال در پروژه . بهباشدمی هاآن تیرمدی و هاکردن علت دایبر پ سکیر تیریداشت. تمرکز مد

 یبرا یادارات دولت ای و هااخذ موافقت سازمان تواندیم سکیوقوع ر هایاز علت یکی شوندیاجرا م یشهر یسکونم هایکه عمدتاً در بافت

همچون  ییمنطقه خصوصاً در کالن شهرها هاییو شهردار یرانندگ ییتوسط اداره راهنما هاابانیمجوز انسداد خ ای ازیمورد ن یتملک اراض

ر ق شود، بمحق یواقعه احتمال نی( پروژه شود که اگر اسکری عنوان )به ستگاهیمحل احداث ا ییجابجا تواندیتهران باشد که تبعات آن م

 [.5عملکرد پروژه، اثر گذار خواهد بود ] ایزمان  نه،یهز

 

 پروژه یریتدر مد یسکر یریتمد یندفرآ یمراحل عمل
و جز نگر به ارائه  یو کاربرد یانتظار داشت که به صورت کل 5از استاندارد توانیاست، نم ینگر یکل یهر استاندارد یتبا توجه به ماه

 را در یکاربرد یراهکارها یندیفرآ یدبا د یداستاندارد و چارچوب با یاختالف معنا یگربپردازد به عبارت د یسکر یریتچارچوب مد یک

 را ارائه کند. نتایج به هاداده زا یدنرس یراستا

نشده است. چارچوب  یفتعر یعمران هایپروژه یبرا یپروژه به طور اختصاص یریتگستره دانش مد یارائه شده در راهنما ابزار

ه شامل پنج مرحل یکشده است. چارچوب در سطح  یفصورت گرفته و در دو سطح تعر یدانیو م ایبر اساس مطالعات کتابخانه یشنهادیپ

 که شامل: باشد.یم

 ریزیو برنامه یساختار ساز •

 6یسکر ییشناسا •

 یسکر یفیک یلتحل •

 یسکر یکم یلتحل •

 یسکه رپاسخ ب یبرا ریزیبرنامه •

  [.6] گرددیتشرح م یلمراحل به تفض یناز ا یککه در سطح دوم هر باشدمی

 

 هادسته بندي ریسک
 ها،کسیر بندیطبقه هایروش نیتراز ساده یکیکردن آن است.  بندیروش مشاهده شده و طبقه یریادگی سک،یگام اول در کنترل ر

 است: واناتیح اسامی با هاآن ینامگذار

از  دیکه کامالً با اندنیخطر آفر واناتیاست. ببرها ح دشدی هاآن ریو تأث ادزی هاهستند که احتمال رخداد آن هاییسکیر . )ببرها(0

 کرد. دوریآن

 حیکه انسان ترج اندیخطرناک واناتحی هااست. تمساح دشدی هاآن اثرات اما کم هاهستند که احتمال وقوع آن هاییسکی. )تمساح( ر2

 .نشود روبرو هابا آن دهدیم

است،  آزارییوفادار و ب وانیاست. سگ گرچه ح زیاثرات آن ناچ یاست ول ادزی هاهستند که احتمال بروز آن هاییسکری( ها. )سگ9

 باشد. نیخطر آفر تواندیم وحشی و هاراما سگ

انسان  برای هاگربه نیشرورتر یاست. حت زناچی هاآن رتأثی و کم هاهستند که احتمال به وجود آمدن آن هاییسکری( ها. )گربه9

است که به  شتربی هاآن یدردسرها نههزی از هاآموزش آن نهیبه آموش دارند. هز ازین هاییکاهش خسارت به دارا یهستند، و برا آزاریب

 [.7] ارزدیآن م سکیر
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 مدیریت پروژه

 تعریف مدیریت پروه
پروژه از  یازهایبه منظور رفع ن ییاجرا هاییتالزم جهت اداره فعال هایتکنیک و ابراز ها،دانش، مهارت یریپروژه به کارگ یریتمد

 .است  یو اختتام یکنترل یی،اجرا ریزی،برنامه ین،آغاز یندهایتحقق فرآ یقطر

بودن و  یموقت یاصل هاییژگیو توانیاساس م ینمنحصر به فرد که بر ا اییجهنت یامحصول، خدمت  یدتول یموقت برا یتالش پروژه

 اتیاقدامات و عمل ایمجموعه یاپروژه را بر آن بر شمرد،  یک یاتگام به گام جزئ یفو خدمات و توص نتایج محصوالت بودن فردمنحصر به

 و بودجه ریزیرنامهاهداف مشخص در چارچوب ب ینتأم یمشخص، برا ییو سازمان اجرا یریتمد یکنظر  یرکه ز فردیه و منحصر ب یچیدهپ

 یوده زمانمحد یکدر  یدکه با ییریاست. تغ یکار مشکل ییاست که خود به تنها ییریتغ یجادا یقتپروژه در حق یکشده.  یینتع یشاز پ

 زاراب و هاساختار و با کمک روش یندر قالب ا یفکه کارها و وظا یاست، به طور یساختار سازمان یک یستأس یازمنددهد. پروژه ن یرو ینمع

 [.8و کنترل پروژه است ] ریزیبرنامه ی،سازمانده یپروژه به معنا یریتشود. مد مدیریت مشخص

 

 سطوح مدیریت پروژه
 باشد.یم کیهمزمان به سه سطح قابل تفک هایپروژه، و تعداد پروژه یو سادگ یدگیچیپروژه بر اساس پ تیریشغل مد

 اداره چند پروژه را به صورت همزمان داشته باشد. )رهبر پروژه(. ییکه توانا شودیگفته م یری: به مد0پروژه سطح  ریمد

 ارشد پروژه(. ریرا داشته باشند. )مد دهیچیو پ نیسنگ هایاداره پروژه ییکه توانا شودیگفته م یری: به مد2پروژه سطح  ریمد

 پروژه(. ریرا داشته باشد. )مد دهیچیپ ریده و غسا هایاداره پروژه ییکه توانا شودیگفته م یری: به مد9پروژه سطح  ریمد

 هایپروژه تیمسئول 9پروژه سطح  ریبه عنوان مد تواندیپروژه و دادن آزمون م تیریمد هایکارشناس پروژه، پس از کسب مهارت کی

-یستگیبا کسب دانش، شا 9سطح  ریدوره زمان مشخص(. مد کی یپروژه در ط کی ی. )البته صرفاً اجراردیرا به عهده بگ دهیچیپ ریساده و غ

پروژه  کیمشخص فقط  یبپردازد )در دوره زمان دهیچیپ هایپروژه تیریمد یعنی 2به سطح  تواندیم یابیپس از ارز الزم،و تجربه  یفرد های

 هاییستگیکند. دانش، شا تیریدوره مد کی یپروژه را ط نیچند تواندمی هارهبر پروژه هاییستگیبا کسب شا نی( همچنکندیرا اداره م

زمان پروژه در آن سا تیریمد یستگیمتفاوت است و با توجه به مدل شا گریسطوح از سازمان د نیداشتن ا یبرا هایستگیشا ریو سا یفرد

 [.3داشته باشد ] دیدانش و تجربه را با ،یفرد هاییستگیاز شا زانیچه م 2پروژه سطح  ریمشخص کرد که مد توانیم

 

 فرآیندهاي مدیریت پروژه
هایی است که با ها، ابزارها و تکنیکهای قبل بیان شد، مدیریت پروژه در اصل بکارگیری دانش، مهارتطوری که در بخشهمان

یابی برای دستپردازد. انجام چنین فرآیندی های پروژه میها به ادارة فعالیتاستفاده از فرآیندهای مدیریت پروژه و نیز با یکپارچه سازی آن

با  کارگیری چنین دانشی وگیرد. بنابراین تیم پروژه با بهانجام می –رسیدن به محصول نهایی پروژه  –به اهداف پروژه و رفع نیازهای پروژه 

 های مورد انتظار خواهد کرد.های صحیح اقدام به تولید خروجیدریافت ورودی

 صورت موفقیت آمیزی به اجرا در آورد باید: هکه تیم پروژه را بتواند پروژه را ببرای این

 های فرآیند مدیریت پروژه انتخاب نماید.فرآیند مناسبی مطابق گروه 

 ریزی شده برای رفع نیازهای پروژه های برنامهای برای ایجاد سازش بین نیازهای پروژه و طرحاز فرآیند و رویکرد تعریف شده

 استفاده نماید.

 پروژه توجه داشته باشد. 7ای ذینفعانهبه نیازها و خواسته 

 ها، کیفیت منابع پروژه تعادل ایجاد نماید. برای تولید محصولی مناسب بین محدوده، هزینه، زمان، ریسک 

یابی به پروژه موفقیت آمیز ذکر شد، در قالب پرداختن به تمامی بندهایی که در سطور گذشته، به عنوان شرایط ضروری در دست

طوری که در آن خروجی پذیر است. نحوه کار چنین فرآیندی در حقیقت زنجیروار و پی در پی خواهد بود به یریت پروژه امکانفرآیندهای مد

 [.01هر فرآیندی به عنوان ورودی فرآیند بعدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا سرانجام محصول نهایی تولید شود ]

 اهند گرفت عبارتند از:پنج گروه فرآیندی که مورد بررسی قرار خو

 .گروه فرآیند آغازین 

 ریزی.گروه فرآیند برنامه 
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 .گروه فرآیند اجرایی 

 .گروه فرآیند کنترل و ارزیابی 

 [ 01گروه فرآیند پایانی.] 

 

 گروه فرآیندهاي مدیریت پروژه
ی هاکارگیری دانش و مهارتبا بههایی هستند که گانه فرآیند مدیریت پروژه، در حقیقت به عنوان اصول و خط مشیهای پنچگروه

ند یکتایی توان فرآییابی به اهداف پروژه هستند. چون بنابر نظر بیشتر کارشناسان و مجربین مدیریت پروژه، نمیمدیریت پروژه در پی دست

ی عیین نوع و چگونگی فرآیند مدیریتتوان بر این ادعا بیان کرد این است که: در تترین دالیلی که میها تعریف کرد. از مهمرا برای همة پروژه

یک پروژه عوامل متعددی چون پیچیدگی، ریسک، اندازه، چارچوب زمانی، تجربه پیشین تیم پروژه، بلوغ سازمانی پروژه و ... دخیل هستند و 

کارگیری فرآیندهای کلی پیشنهاد ها مورد تأیید قرار داد. با این حال مدیران پروژه با به توان چارچوی خاصی را برای همة انواع پروژهنمی

 ها باشد دست خواهند یافت.شده در کتاب و با گذشت زمان به چارچوب مناسبی که فراخور شرایط کاری آن

ها تداخل وجود دارد. یک اصل گونه که بیان شد، فرآیندهای ذکر شده به طور کامل از همدیگر جدا نیستند و همواره بین آنهمان

ریزی، انجام، کنترل یا همان چرخة برنامه "PDCA"توان در چرخة های فرآیند مدیریت پروژه را میپوشانی بین گروههماساسی در تکرار و 

و اقدام که توسط دکتر ادوارد دمینگ معرفی شده، مشاهده کرد. در این چرخه که در شکل  نشان داده شده است، ورودی هر بخش، در واقع 

 شود.اشد. به عبارت دیگر در این چرخه، هر بخش به نتایج حاصل از بخش قبل متصل میبخروجی حاصله از بخش قبل می

های روهتوان برای بیان روابط بین گتر از آن است تا حدودی میهای فرآیند مدیریت پروژه بسیار پیچیدهالبته طبیعت به هم تنیدة گروه

فرآیند مدیریت پروژه با فرآیند آغازین شروع شده و با فرآیند اختتامی پایان فرآیند را نشان دهد. در این چارچوب بر خالف چرخة دمینگ 

 پذیرد و در عین حال یک فرآیند کنترلی، نیز کل چرخة به هم تنیده را مورد ازرزیابی و نظارت قرار خواهد داد.می

 اهد شد:در ادامه، برای آشنایی بیشتر تعاریف مختصری از هر گروه فرآیند مدیریت پروژه ذکر خو

 شود.فرآیند آغازین: در این فرآیند تعاریف و مجوزهای الزم برای پروژه و یا فازهای پروژه ارایه می 

 های حشوند، همچنین طرریزی: در این فرآیند اهداف پروژه با دقت بیشتری تعریف شده و به اصطالح، عملیاتی میفرآیند برنامه

 محدودة پروژه الزم هستند، باید به دقت مشخص شوند.یابی به اهداف عملیاتی الزم که برای دست

 آیند.فرآیند اجرایی: در این فرآیند منابع پروژه برای انجام طرح مدیریت پروژه گرد هم می 

 د ریزی انجام شده، مورفرآیند کنترل و ارزیابی: در این فرآیند میزان پیشرفت و انحراف پروژه اجرا شده نسبت به طرح برنامه

 شود.شود. به طوری که اقدامات الزم برای اصالح انحرافات نیز اندیشیده میگیرد و سنجیده میر میتوجه قرا

  فرآیند پایانی: در این فرآیند مستندات الزم برای محصول، خدمات و یا نتیجة پذیرفته شده، در کل پروژه یا فاز آن تدوین

 [.01خواهد شد ]

 

 مهندسی ارزش

 ارزش یمهندس یفتعر
و  و بهبود عملکرد ینهحل مسأله، کاهش هز یبرا یو کار گروه یتبر خالق یو مبتن یافتهنظام یستماتیک،س یارزش روش مهندسی

 یردهاو با تمرکز بر کارک ینمتخصص یاتاز دانش و تجرب یعیارزش به کمک گستره وس ی. مهندسیندهاستو فرآ محصوالت ها،پروژه یفیتک

 .کندیبهبود را به سرعت ارائه م یبل اجرا براقا ایجنت یندفرآ یاپروژه، محصول 

-هچرخه عمر، صرف هایینههز سازیینهخالق به منظور به یارزش نگرش یپروژه، مهندس یریتمد المللیینمؤسسه ب یفتعر بر اساس

 .باشدیاز منابع م ینهسهم بازار، حل مشکالت و استفاده به یشافزا یفیت،سود، بهبود ک یشدر زمان، افزا جویی

ست ا ایفنون شناخته شده یافتهارزش کاربرد سازمان  یجمهور، مهندس یسرئ یو نظارت راهبرد ریزیمعاونت برنامه یفتعر بر اساس

 یبرا ازیکارکرد مورد ن ینو با استفاده از فکر خالق به منظور تأم یردگیخدمت مورد استفاده قرار م یامحصول و  یکعملکرد  یبررس یکه برا

 ییطمح یستز هاییژگیو و یمنیو حفظ ا یفیتک یارتقا یادوران عمر و با حفظ و  ینههز ینبه طور مطمئن و با کمتر حطر تحقق اهداف

 [. 00باشد ]یم

 که اهبهبود و برخورد خالقانه با آن یتقابل یدارا یو انتخاب کارکردها بندیپروژه، دسته یک یارزش با استخراج کارکردها مهندسی

 [. 02پروژه را کاهش داده و عملکرد آنرا ارتقاء بخشد ] یاطرح  ییاجرا هایینهتا هز کندیم یسع رسد،یبه ثمر م یمیت ییهم افزا یک در
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 باشدیم یافتهو ساختار  یلیتحل یندیارزش فرآ یریتمد": کندیم یفتعر ینگونهارزش را ا یریتمد یاارزش در استرال یریتمد سازمان

داشته  ینگه داشتن مشتر یدر راض یو کارکرد سع یفیتممکن و با حفظ سطح ک ینههز ینالزم با کمتر یرکردهااز کا ینانکه با حصول اطم

 ."کندینمودن ارزش تالش م یشترهرچه ب یو برا

. شودیم یدهارزش نام یزیرپروژه، برنامه یابرنامه  یک یمفهوم ریزیبرنامه ینارزش در مراحل آغاز یمهندس یمتدولوژ یریکارگ به

انتخاب جهت  یکارکرد را برا یلنمودار تحل یژهبهبود ارزش، به و هاییکتکن توانینشده و م یهنوز قطع یمفهوم یمرحله طراح یندر ا

 مورد استفاده قرار داد. طراحی بردیشپ یهو اول ینهبه

ارزش است که، در  یان مفهوم مهندسارزش با هم ریزیجمهور، برنامه یسرئ یو نظارت راهبرد ریزیمعاونت برنامه یفتعر بر اساس

 [. 00] طرح کاربرد دارد یو امکان سنج یمرحله مفهوم یه،مرحله اول ریزی،مرحله برنامه

 

 برنامة کاري مهندسی ارزش
کنند و دارای زمان ای از اجزا تشکیل شده است که همگی هدف خاصی را دنبال میدانیم، هر سیستم از مجموعهطور که میهمان

و پایان مشخصی هستند. اجزای تشکیل دهندة مهندسی ارزش همان برنامة کاری آن است که هدف آن، باال بردن شاخص ارزش در شروع 

 [.09کنیم ]پروژة مورد نظر است. حال برای درک بهتر موضوع، مراحل کاری را به صورت بسیار خالصه بازنگری می

 

 مرحله مطالعات مقدماتی
اطالعات پروژه به گروه ارزش است تا با پروژه و اهداف آن بیشتر آشنا شوند. در این بخش، اعضای گروه  هدف اصلی این بخش انتقال

 [.09کند ]شوند و اهداف و محدودة مطالعات مهندسی ارزش را مشخص میارزش با روش کاری مهندسی ارزش بیشتر آشنا می

 

 مرحلة مطالعات ارزش

 این مرحله شامل مراحل زیر است:

 ها از مرحلة مطالعات مقدماتی آغاز هایی است که تهیة آنگردآوری اطالعات: )هدف اصلی این مرحله تکمیل مجموعه داده مرحلة

شود. هدف آن، های بهبود محسوب میشناسی ارزش از سایر روششده است(. مرحلة تحلیل کارکرد )تعریف و تحلیل کارکرد، قلب روش

 ها برای ادامة مطالعات است(.تعیین سودمندترین اقالم و محدوده

 ها برای تحقق کارکردهای انتخاب شده است(.: )هدف این مرحله، تولید و ارائه شمار زیادی از گزینه8مرحله خالقیت 

 ها و مفاهیم ارائه شده در مرحله خالقیت و انتخاب کارکردهای مرحله ارزیابی پیشنهادات: )هدف مرحلة ارزیابی، ترکیب ایده

 برای توسعه است(. امکانپذیر،

  مرحلة ارائه گزارش نتایج مطالعات: )هدف این مرحله، جلب نظر و توافق طراح، کارفرما و سایر عوامل مؤثر در پروژه، برای اجرای

 [.09پیشنهادات است( ]

 

 مرحلة مطالعات تکميلی
در مرحلة مطالعات تکمیلی، پیشنهادات مورد هدف از این مرحله دریافت اطالعات از روند اجرایی نتایج کارگاه مهندسی ارزش است. 

گیرند تا نتیجه و خروجی فرآیند مهندسی ارزش به صورت صحیح و های صورت گرفته مورد پیگیری و پشتیبانی قرار میتایید و طراحی

 [.09درست محقق شود ]

 

 هاي مدیریت پروژهمهندسی ارزش و روش

یک متدولوژی سیستماتیک در راستای اهداف پروژه در عین حصول اطمینان از مهندسی ارزش یک ابزار قوی مدیریتی است که طی 

های دوره عمر پروژه شامل طراحی، ساخت، عدم کاهش کیفیت، کارایی، هدف نهایی پروژه و کارکردهای اساسی، آنرا با در نظر گرفتن هزینه

(، مهندسی SAVE[. بنابر تعریف انجمن مهندسی ارزش )05ند ]کبهره برداری و تعمیر نگهداری و مطابق با کیفیت مورد نیاز فراهم می

مند و کاربردی است که برای تشخیص کارکرد یک محصول یا خدمت و تولید یا انجام آن کارکردها با حداقل های نظامارزش مجموعه تکنیک

 [.06باشد ]هزینه می
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توجه به کارایی و کیفیت محصول تمایل به پرداختن آن دارد( معموالً ارزش حاصل تقسیم قیمت مورد پذیرش )بهایی که مشتری با 

 [.07باشد. از اینرو هرچه هزینه کمتر و یا قیمت مورد پذیرش آن باالتر باشد متناسب با آن نیز باالتر خواهد بود ]بر هزینه تمام شده آن می

است. هرچه از طراحی مفهومی به طرف طراحی  برداریسنجی، طراحی، ساخت و بهرههر پروژه عمرانی دارای چهار مرحله امکان

یز بطور جویی نیابد و متناظراً ظرفیت خالص صرفهشود و هزینه اعمل تغییرات افزایش میرویم، ظرفیت کاهش هزینه کمتر میتفضیلی می

 [.07یابد]مداوم کاهش می

 

 روش پژوهش
نتخاب نمود، بدین معنی که باید مشخص کرد چه روش تحقیقی پس از انتخاب و تنظیم موضوع تحقیق، باید روش تحقیق مناسب را ا

نوع تحقیق توصیفی و کاربردی است. روش توصیفی بر ساختن فرضیه و آزمایش آن و تحقیق . برای بررسی موضوع مورد مطالعه الزم است

آوری اطالعات برای آزمون فرضیه و  روابط بین متغیرهای دست کاری نشده و پروراندن قانون کلی توجه دارد. تحقیق توصیفی شامل جمع

ر د باشد یک تحقیق توصیفی، چگونگی وضع موجود را توصیف می کند.یا پاسخ به سؤاالت مربوط به وضع موجود موضوع مورد مطالعه می

 و موضوع به توجه با [.08] شونداند، برای حل مسائل به کار برده میهایی را که از طریق تحقیق به وجود آمدهروش کاربردی نیز، نظریه

است. که اطالعات آن به شیوه میدانی و غیر  یاب زمینه و توصیفی روش حیث از و کاربردی نوع از هدف لحاظ به حاضر تحقیق ها،فرضیه

ها از شیوه گردیده است. پژوهشگر در این تحقیق به منظور جمع آوری اطالعات مورد نیاز خود و تکمیل پرسشنامه یمیدانی جمع آور

 کردیبا رو یعمران هایپروژه یریتدر مد یسکر یریتاثر مد یپیمایشی و میدانی استفاده نموده است. پژوهشگر در این پژوهش به بررس

 .پردازدارزش می یمهندس

 

 هاابزار جمع آوري داده 
 .است پذیرگردآوری اطالعات امکان دقت اساس بر هافرضیه آزمودن که است مهم بسیار ایگردآوری اطالعات در روش پیمایش مرحله

 هاستفاد اطالعات آوری جمع برای راه بهترین پژوهش اهداف به توجه با. باشد گشاراه تواندمی زیر سواالت به پاسخ ها،داده گردآوری از قبل

های استاندارد برای تحقیق نامهپرسش از استفاده نظران صاحب و افراد با مصاحبه و متعدد مطالعات از پس. شد داده تشخیص پرسشنامه از

 قسمت است: 9مشخص گردید. پرسشنامه این تحقیق شامل 
سوال  9الف( سواالت عمومی: در سواالت عمومی، هدف کسب اطالعات کلی و جمعیت شناختی پاسخگویان است. این بخش شامل 

 می شود.  را شامل  یو پست سازمان یاست و مواردی مانند مدرک تحصیلی، سابقه کار حرفه ا
. باشدسوال می 8استفاده شد این پرسشنامه دارای  Pmbok: در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد یسکر یریت( پرسشنامه مدب

 است. شده گذارینمره زیر شرح به ایگزینه 6 مقیاس اساس بر سوال هر با مرتبط هایگویه

 مدیریت ریسکپرسشنامه : شيوه کد گذاري سواالت 1 جدول

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم هرگز

1 0 2 9 9 5 

 
 باشد:های مرتبط با هر یک از سر فصل ها به شرح جدول زیر میسوال

 مدیریت ریسکپرسشنامه : سرفصل هر یک از سواالت 2جدول 

 شماره  سواالت مرتبط سرفصل سواالت ردیف

 0 برنامه ریزی 0

 2-9 شناخت ریسک 2

 9-5 ریسکتجزیه و تحلیل  9

 6-7 واکنش به ریسک 9

 8 کنترل و پایش ریسک 5
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 08استفاده شد این پرسشنامه دارای  (2115استاندارد آنریکو و همکاران )در این تحقیق از پرسشنامه مدیریت پروژه: ( پرسشنامه ج

 گذاری شده است.نمره ای به شرح زیرگزینه 6. گویه های مرتبط با هر سوال بر اساس مقیاس باشدبعد می 5سوال و 

 مدیریت پروژهپرسشنامه : شيوه کد گذاري سواالت 3جدول 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم هرگز

1 0 2 9 9 5 

 
 باشد:ها به شرح جدول زیر میهای مرتبط با هر یک از سر فصلسوال

 
 مدیریت پروژهپرسشنامه : سرفصل هر یک از سواالت 4جدول 

 شماره  سواالت مرتبط سرفصل سواالت ردیف

 9الی  0 فاز آغازین 0

 00الی  5 ریزیفاز برنامه 2

 05الی  02 فاز اجرا 9

 07الی  06 فاز پایش و کنترل 9

 08 فاز اختتامیه 5

 
 انجام در موفقیت کلیدی عوامل عنوان به و پوکتاس استاندارد ماورردر این تحقیق از پرسشنامه مهندسی ارزش: ( پرسشنامه د

 6های مرتبط با هر سوال بر اساس مقیاس . گویهباشدبعد می 9سوال و  99استفاده شد این پرسشنامه دارای ارزش  مهندسی مطالعات

 گذاری شده است.ای به شرح زیر نمرهگزینه

 مهندسی ارزشپرسشنامه : شيوه کد گذاري سواالت 5جدول 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم هرگز

1 0 2 9 9 5 

 
 باشد:های مرتبط با هر یک از سر فصل ها به شرح جدول زیر میسوال

 مهندسی ارزشپرسشنامه : سرفصل هر یک از سواالت 6جدول 

 شماره  سواالت مرتبط سرفصل سواالت ردیف

 09الی  0 عوامل کلیدی در فاز پیش مطالعه 0

 23الی  09 عوامل کلیدی در فاز مطالعه 2

 99الی  91 فرا مطالعه عوامل کلیدی در فاز 9

 

  ها عبارتند از:اجزاء اصلی این پرسشنامه
ها در ها به وسیلة پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده و اطمینان دادن به آنالف( نامة همراه: که در آن هدف از گردآوری داده

 جهت محرمانه ماندن اطالعات تهیه شده است.
 پرسشنامه نحوة پاسخ دادن به سئواالت قید شده است.ب( دستورالعمل: در ابتدای هر 

ی دهندگان از میان آن یکها از نوع پاسخ بسته و دارای چند گزینه است تا پاسخها: تمامی سئواالت پرسشنامهج( سئواالت پرسشنامه

ا هاب و پاسخ دهد و از طرفی استخراج دادهای است که پاسخگو با سرعت و سهولت جواب مورد نظر را انتخها به گونهرا انتخاب نمایند. پاسخ

 نیز به راحتی انجام شود.
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 هاي توصيفییافته

 9/9 و لیسانس فوق درصد 9/98 لیسانس، درصد 9/58 دیپلم، فوق درصد صفر شامل بررسی تحت نمونه در تحصیلی مدرک وضعیت

 سال، 01 تا 5 بین درصد 91 سال، 5 از کمتر درصد 95 شامل بررسی تحت نمونه در ای حرفه کار سابقه وضعیت. است بوده دکتری درصد

. ندادند پاسخ سوال این به درصد 7/0. است بوده سال 21 باالی درصد صفر و سال 21 تا 05 بین درصد 05 سال، 05 تا 01 بین درصد 9/08

 کارشناس درصد 21 پروژه، مدیر درصد 7/00 معاون، درصد 8/1 عامل، مدیر درصد صفر شامل بررسی تحت نمونه در سازمانی پست وضعیت

 ندادند. پاسخ سوال این به درصد  2/9. است بوده نظارت کارشناس درصد 01 و فنی کارشناس درصد 9/59 اجرایی،

 

 سپاسگزاري
تان پر دسسپاسگزاری الیق نیکان است ، تشکر و قدر دانی وافر دارم از بهترین کس زندگیم، سنگ صبورم مادرم، بوسه میزنم بر 

 مهرش.
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 منابع و مراجع
های عمرانی بر اساس استاندارد .  ارائه یک چهارچوب مفهومی برای مدیریت ریسک پروژه0931احسانی، ر. میرنوری لنگرودی، م. [0]

PMBOK 0931المللی مدیریت پروژه، تهران، )همراه با مطالعه موردی(، هفتمین کنفرانس بین. 

های عمرانی با تلفیق تکنیک طراحی . ارائه الگویی برای پیش بینی میزان موفقیت پروژه0936زنجیرچی، م. عزیزی، ف. امانی، م.  [2]

 .0936، 035تا  085، صفحات 0، شماره 93 امیرکبیر، دورههای تاگوچی و تاکسونومی خاکستری، نشریه مهندسی عمران آزمایش

های عمرانی راه و بررسی تأثیر مهندسی ارزش بر کارآمدی مدیریت پروژه )مطالعه موردی: شرکت0930پور، م. امیری، ف. قریب [9]

 .0930ساختمان(، کنفرانس ملی کاربردی مهندسی ارزش در مدیریت انرژی، تهران، 

 یریتو مد یسکر یریتمد یقیتلف یهاتکامل مدل یضرورت و بررس یلحلت" 0987.ر، م ی،داران ی، س، ع، ر،توکل م،م،  صادقی، [9]

 .0987، ارزش یمهندس یکنفرانس مل ین، سوم"شارز

های عمرانی شهری )مطالعه موردی: سازی مدیریت ریسک در پروژه. پیاده0930نعمتی اصالنی، م. عزیزمحمدی، ر. هشترودی، ن.  [5]

 .0930متروی تهران(، هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران،  7پروژه خط 

بر اساس  یعمران هایپروژه یسکر یریتمد یبرا یچهارچوب مفهوم یکارائه ". 0931س،  م.  ،، میرنوری لنگرودیر ی،احسان [6]

 .0931، پروژه یریتمد المللیینکنفرانس ب ینهفتم ،"ی(همراه با مطالعه مورد) PMBOKاستاندارد 

های صنعتی با مطالعه مهندسی ارزش در مدیریت پروژه.  کاربرد مدل تلفیقی مهندسی ریسک و 0987دار، ل.نگهانصاری، م. حق [7]

 .0987المللی مدیریت پروژه، تهران،موردی شرکت ایران خودرو، چهارمین کنفرانس بین

کنفرانس  یندوم ی،عمران هایپروژه یریتبر مد ریزیبرنامه یاثر بخش یبررس". 0939ک، خیامیم، ر. ،، احمدیانا ، سلحشور، ر [8]

 0939اسفند  22، موسسه عالی علوم فناوری خوارزمی، شیراز، ایران، و اقتصاد یحسابدار یریت،مد المللیینب

 در پژوهشگاه نیرو، ششمین PMCD. تدوین مدل شایستگی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد 0983صادقیان، م. میرکمالی، ک. [3]

 .0983پروژه، تهران،  مدیریت المللیبین کنفرانس

 شهریور 03 مدیریت، آموزش و تحقیقات موسسه ناشر پروژه، مدیریت راهنمای و مفاهیم .0986ی. کشتیبان، ا، ع، پناه، یزدان [01]

0986. 

 . آشنایی با مهندسی ارزش، انتشارات مرجع دانش مهندسی ارزش ایران، تیر ماه0932.ع ،س ی،عطر ،ه ،م، یانذوالنود ،م ،پوررضا [00]

0932. 

 یناول ،"یشهر هایبهبود در پروژه یازارزش و ن یسودمند مهندس یمتدولوژ" 0939اری، م.، کریمی، م، یاری پور، م، افشم ی،عماد [02]

 .0939 عمران رهاب. یراهبرد ی،فصلنامه علم ی،شهر یریتمد یکنفرانس مل

و  ، جایگاه مهندسی ارزش در مدیریت پروژه، تهران: انتشارات سازمان مدیریت0989فر، ک، عبایی، م. جبل عاملی، م، س، قوامی [09]

 ریزی کشور.برنامه

، "شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در انجام مطالعات مهندسی ارزش"، 0987گلدوست جویباری، ی، نظری، ا، بهرنگ نوبری، خ.  [09]

 295-263ص ، ص0987پاییز  28مجله پیام مدیریت شماره 

، کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی "های مختلف مدیریت پروژهجایگاه مهندسی ارزش در روش"، 0986رسولی، ر، رضاعرب، د.  [05]

 های عمرانی، صنعتی، شهریپروژه

 ، مبانی مهندسی ارزش، تهران انتشارات ترمه.0989قلی پور، ی، بیرقی، ح.  [06]

بررسی مبانی مهندسی ارزش در ساخت فضاهای زیرزمینی با نگرشی بر تجربیات "، 0932محمدی آرنجن، ا، فاطمی عقدا، س، م.  [07]

 ، دهمین کنفرانس ملی تونل، فضای زیرزمینی و اهداف هزاره سوم."اده هاشم )ع(اجرای تونل امامز

 .0939های تحقیق در علوم انسانی، انتشارات یادواره کتاب، . روش0939خلیلی شوینی، س. [08]
 

http://www.racj.ir/

