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کاربرد مهندسی ارزش در محیط دانشگاهی؛ شناسایی و اهدنیارف  لماوع     م ثؤ ررر
براستفاده از آن

2

رضا سورانی ،1محمدنقی ایمانی  ،اصغر شریفی

3

چکیده
تحقیق حاضر با هدف شناسایی فرایندهای اجرایی و عوامل مؤثر در بکار یگ ری مهندسی ارزش در م یح ط دانشگاهی
به شیوه آم خی ته انجام شده است .جامعه آماری شامل مدیران واحدهای منطقه هشت دانشگاه آزاد اسالمی اس هک ت   
تعداد آنها حدود  450نفر برآورد شده است .حجم نمونه در بخش کیفی  اب  ا زا هدافتس ا عابشا لص       نظررری  12نفر
تع یی ن شد و در بخش کمی نیز با استفاده از فرمول کوکران تعداد  207نفر به عنوان نمون نییعت ه

شور .تسا هدش    

نمونه یگ ری در بخش کیفی هدفمند و در بخش کمی تصادفی خوشهای و طبقهای بوده است .ابزار تحقیق در بخش
کیفی شامل دو نوع مصاحبه (بدون ساخت و نیمه سازمان یافته) بود .در بخش کمی ن هتخاس ققحم همانشسرپ زا زی     
 00 1سوالی استفاده شده است که در مقیاس  5درجهای تنظیم شده است .و روایی و پایایی مصاحبهها ا ب زا هدافتسا ا   
روش مثلث سازی و استفاده از چند نفر کدگذار بررسی شده است .و روایی پرسشنامه نیز با روش روای محت یاو ی و 
روایی سازه مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین پایایی آن با اس رض شور زا هدافت یب   

آلف و خابنورک یا

شور   

اجرای مجدد و محاسبه ضریب همبستگی بین دو اجرا محاسبه شده که همبستگی بین دو اجرا  0/37و ض افلآ بیر ی نآ    
 0/ 79بدست آمده است .دادههای جمع آوری شده به کمک کد گذاری و آزمون ت لیلح عاملی اکتشافی مورد تجزیه
و ت لیلح قرار گرفته است .و نتایج نشان داد که فرایند اجرای مهندسی ارزش ش لما

 ماگ هس ا پ( یلص ی ،هعلاطم ش       

برنامه کار ارزش و پس مطالعه) و هر گام شامل مراحل فرعی میباشد .همچنین عوامل مؤثر در بکار یگ ری مهندسی
ارزش در چهار دسته محتوایی ،ساختاری ،زمینهای و فن شناسی با  12عامل اسانش ی هک دندش ی

لماع ره شامل

تعدادی متغیر (در مجموع  78متغیر) میشود.
کلید واژهها :مهندسی ارزش ،بعد محتوایی ،بعد ساختاری ،بعد محیطی ،بعد فن شناسی.
دریافت مقاله59 13 /4/41 :

پذیرش مقاله59 13 /8/ 21 :

1دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن

2عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن (نویسنده مسئول) m48.imani@yahoo.com
3عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن
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مقدمه
نظام باورها و ارزشهایی که شکلدهنده الگوی مدیریت و سازمانها در قرن بیستم ب  ،دو ااکن نو
دیگر    کفایییت الزم را ن امزاس .دراد نننن نه رب ا اااا ای اینک کک ه در بازاره اا ای ام ور زز زی بتوانن باق د للل یییت
رقابتپذیری خود را حفظ کنند ،به الگوی مدیریتی جدیدی نیاز دارند؛ چراکه چنین بازارها ایی
تگیری آنها به س تم
هر روز جهانیتر ،پیچیدهتر و ت صصخ یتر میشوند و در عین پویایی ،جه 

کیفیت و خشنودسازی بیشتر مشتری است( ..شی یسراگ و نوم اا ااا )3 :، 1999 ،1الگوها ای مدددیریتی
سنتی که مبتنی بر کنترل سلسلههه مراتب ببی کارکن ب ،دندوب نا ههه ههههگونهههای تکامل یافتههه ک ککه متض نم

ک "فرهن ج گ دددی ید س امزا ننی"
شیوههای جدیدی از تفکر و اقدام میباشد و قادر به آفرررینش یک ک
باشند .شکی نیست که در این فرهنگ ،باید سازوکارهای اثربخش پای ِشِش نتایج از "باال به پا ایین"
حفظ شوند ،اما از رهبران انتظار میرود که دست به انتخابی استراتژیک بزنند و ب ج ه اا ااای کنت لر

اعضای سازمان ،در اندیشه شکوفاسازی توانمندیها ای رف دددی و ت صخ

س،2
صصص ی آن نا باشنددد (بیس س

.) 1996
از دیدگاه نظری ،تقریب ًاًا همه محققان در زمینه تغ یی ر و تحو تال یادش صوصخب ،هد  ،،، ،،در بع یموهفم د   
اتفاق نظر دارند و مفاهیمی چ نو

"م تیرید

کیفی یت ج ما ععع"" ،3س امزا نننها ای یادگیرندهه"" ،4بهب دو

مستمر" " ،5برنامهریزی بهنگام"" ،6مدیریت ناب"" ،7بازمهندسی فرآیند" ،8مدیریت کیف وزیا تی    و

دیگر مفاهیم نوظهور به گونهای قارچ گونه در ادبیات مدیریت سبز م ممیش  صخشم اما ،دنو ننن ننننیست ک ککه
چگونه میتوان این مفاهیم نو را در خدمت همه ذینفعان سازمان به کار گرفت .زیرا ذینفعان مایلند که
درک روشنی از چیستی "ارزشها و باورهایی"  9که باید تغ یی ر کنند ،چگونگی و زمان مناسب شروع

شروع فرآیند تغ یی ر ،دامنه تغ یی ر و از همه مهمتر ,چگونگی رهبری این "بازمهندسی" بهدس ،دنروآ ت   

کهاای
بیآنکه با بههمریختگیهای عمده مواجه شده یا ناچار به ایجاد رفتارهای تهدیدآمیز و تقبل ریس 
1

-Shimon L. Dolan2 and Salvador Garcia
-Bass
3
-Total Quality management
4 -Learning Organizations
5
-Continuous Improvement
6
-Just-In-Time Scheduling
7
- Lean Management
8
- Business Process Re-engineering
9
- Values and believes
2
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ی در عرصههه رقابتتت از موقعیتتت
اضافی شوند( .شیمون و گارسیا )3 : 1999 ،1ام زور هه تنها ا س یاهنامزا ی ی
مناسب برخوردارند که محور اصلی فعالیت خودشان را تأمین خواسته مشتریان و ارضای نیازهای
آنان ،با حداقل هزینه و حداکثر کیفیت قرار دادهانددد .در واقععع حضوررر بموقععع و م ثؤ ررر در ص نح ههه
رقابتی همراه با استفاده بهینه از تمامی امکانات و بهره برداری مناسب از منابع جدید جهتتت ارائههه
خدمات آموزشی و پژوهشی و نیزسایر خدمات مطلوب و با کیفیت مناسب بر اساس رضایتمندی
ی اجتنا ببب ناپ یذ ررر است( ..ملکی نیسراوآ  و ،هداز نیسح      471 : 1386و ) 175
مشتریان ض ترور ی ی
تردیدی نیست که اگررر نظ دم ما یری هاگشناد ت ییی یییی بخواهددد در جایگاههه محولههه بههه نحووو مط ول ببب
ی خود یعنی آم یملع تامدخ ،شهوژپ ،شزو
ومناسب به وظیفه اصل 

هارف مالک کی رد و م       

ساختن ارزش و توسعه منابع انسانی به پردازد ،نیازمند آن است که کیفیت را در کانون تالشها و
توجهات خود قرار دهد که طبق تحقیقات انجام شده وضعیت دانشگاهها (ودانشگاه آزاد با توجه
به تعدد پروژههای عملی) از این نظ اضر ر ی شخب ت .تسین      (اش فر ی ،نا

ت
 ) 18 : 1385ام یفیک ا تت تت

هرچه باشد ،درجه انطباق با استانداردها ،تأمین و تأکید بر خواستههههاییی مش نایرت  ،،ان اج ممم درستتت
ی از نکا تتت برجستههه
ط مطلوب و مقرررر و م رو ددد انتظاررر مش رت ی ی
کارها بطور پیوسته ،مطابقت با شرای 
یو
ی تش یک للل میییدهددد( .ح ردی ی ی
ت مش رت ی ی
مفهوم آن میباشد و هسته اص لـ ییی آن را جل ببب رض یاـ ت ت
همکاران) 341 : 1381 ،

رویکردهای "کیفیت" به طور فزایندهای در ادبیات آموزش ششی ب ازبا ناونع ه ررر رررری براای اص و حال
بهبود توسعه یافته است" .مدیریت کیفیت جامع"به عن  زای کی ناو ا کیور نی ر هک تساهد   

    به

عنوان یک پارادایم از بخش صنایع وارد ادبیات آموزشی شده است که یافتههای آن میتواند به
دانشگاهها در حل بحرانها و مسائل آموزشی کمک نماید .ای راپ ن ادا نمزاین می ددد دددد تغیی یر فرهنگ
سازمانی است و تغ یی ر در فرهنگ و اجرای آن به زم  نا ننی یاز دارد .ای ین پدی یده م ممیتوان جوم د ببببب
توانمندسازی کارکنان از جمله اعضای هیان لع می و کارکنان و مدیران و حتی دانش جویاننن در
بهبود و اصالح عملکرد و تضمین کیفیت آموزشی گردد( .رهبر به نقل تساوخدزی زا ی.)0931    ،
اگر چه بعضی بر ایننن نظرن هک د     TQMدر آم اع شزو لل لللی ح زات فر هه هههای براای گف درادن نت ... ..
(هانسن ) 279 - 259 : 199 3 ،2اما ب  رظن ه مم م ممممیرسددد ک د ه الالال ی للل محکم ممی براای ل رد نآ حرط موز   
-Shimon L. Dolan2 and Salvador Garcia
Hansen

1
2
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شهاییی  TQMتناسب
ک نظ ،ر ارز 
مؤسسات آموزش عالی وجود داش سا هت تت تتت .حت تتی بن رب ا    یک ک

ش عالی در مقایسه با سازمانهای دیگر دارد (هلم راکمه و و ا نن ننن.) 99 - 97 :4 99 1 ،1
بیشتری با آموز 

لوئیس و اسمیت (لوئیس و همکاران )4 99 1 ،2معتقدند که طرز برداشت بسیاری از دانشگاهیان از
مفهوم کیفیت آموزش ،مشکل فزایندهای برای جامعه ای اج ددد ک .تسا هدر

   «مشتررریان» ناراض ضضی و

م روحیه نیز به عنوان چالشهای عمده در دانشگاهها برشمرده میشوند (کات: 1993 ،3
کارکنان ک 
ی موجودد د آم اع شزو لللل لی ب دت تروص ه
ت نظامهایی 
 .) 320 - 303در یککک تحق قی  ، ،،مشکالالال 

رررررر ریس

ضعیف ،دورههای نامناسب ،برنامههای درسی ناهمگن ،هزینههه زیاددد و اداری (بوروکراس سسی) غیررر
کارا و متورم دستهبندی شده است (ان لج کمیر .) 33 -82 : 1993 ،4در بسیاری از کشورهای در حال

توسعه ،نگرانیهای دیگری نیز وجود دارند که به عدم سازگاری آموزش عالی با اشتغال مربوط ط
ط
میشود (مخرجی TQM .) 578 - 571 : 1995 ،5راهحل مناسبی براای جوابگووویی ب  ه اایننن چالش اه

ذکر ش تسا هد   

(هانس ،ن

دانشجویان ،کارکنان و ه تأی

 ،) 279 - 259 : 1993چراا ک  هوقلاب ه مم م ممممیتوانددد با زفا ثع اا ااایش انگ زی ههه
لع می ،افزایش بهرهوری و ارائه کیفیت بهتر ب تشم ه رر ررریان داخ للل ی و

خارجی نظام شود (کولز و همکاران.) 302 - 281 : 1993 ،6

ی و کنت  لر کککیفیتتت از م راو دددی استتت ک  قباطم ه اا ااایننن
استفاده از استانداردهای ثابت برای ارزی با ی ی
دیدگاه ،باید مورد تجدید نظر قرار گیرد .به طور کلی ،الزم است ساز و کاری در نظ شزومآ ما   
عالی پیش بینی شود که بازنگری و اصالح مداوم تمام روشها را تضمین کند؛ بازنگری در برنامههه
ش تحقیق از این جملهاند .طبق یک نظر ،موان هدمع ع   
درسی ،روش تدریس ،روش امتحان و رو 
تالشهای بهبود کیفیت در دانشگاهها عبارتند از :عدم تمایل برای تغ یی ر ،استقالل واحدههها ،فق ناد
رقابت و رضایت به حداقل استانداردها طبق نظررر دیگر ، ،ایننن احس ضعا رد سا

اا ااای ه أی تتت علمییی

وجود دارد که هر کار ممکن برای رسیدن به سطوح باالی کیفیت ان گ ماج ر و هتف  راک ددد ددددیگری ی
ی
ت دانش اگ هههیان-مانن اقتنا رکفت ،شناد د دددد دددددی ،آزادی
نمانده است .با این حال ،از خصوصیات مثب 

1

Helmw
Lewis
3
Coate
4
Engelkemeyer
5
Mukherjee
6
Cowles
2
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ی تسه لی فراینددد
ل و زمینهها 
عملی (آکادمیک) ،جامعیت ش صخ یتی و عدم تمرکز ،به عنوان عوام 
تغ یی ر یاد شده است (ساراف.) 824 - 810 : 1989 ،1

رویکردهای دیگر کیفیت نیز هر ک عون هب ماد ی رد 

هتیلاعف دوبهب ددص ای ناد یشزومآ ش هاگ         

هستند .بررسی روند بکار یگ ری کیفیت در سازمانها بطور کلی و دانشگاهها بطور خ دهاشم صا ه   
میشود که مفهوم کیفیت از بازرسی کیفی در دهه  940 1شروع شده و با تضمین کیفیت در دهه
 0591ادامه مییابد .همچنین از  980 1تا انتهای ق  متسیب نر م ارف تیرید ی یرتشم ،یربهر ،اهدن       
یشود که هدف تمامی
مداری ،اندازه یگ ری عملکرد و بطور کلی مدیریت کیفیت جامع مطرح م 
آنها افزایش کیفیت با توجه به تعریفی بوده که از مفهوم کیفیت شده بود( .صائمیان) 1385،51 ،
از اواخر قرن بیستم و ب صخ وص در سالهای بعد از آن ،مفاهیم جدیدی وارد عرصه مدیریت کیف تی
شده است که یکی از آنها مهندسی ارزش میباشد .هر چند شروع این مفهوم از سالهای پایانی دهه
 940 1میباشد و مهندسی ارزش در جهان ،سابقهای بیش از نیم ق اب ،تسا هتشاد نر این رد لاح    
ایران سابقه آن ب رضاح نرق ه     میییرسددد (پوررض و نایرونلاوذ ،ا

  

،یرطع      )5 :29 13ای کینکت ن   

مدیریتی در ابتدا توسط کارشناسان شرکت جنرال الکتریک ابداع شد و چندین سال م هدافتسا درو   
قرار گرفت (پوررضا ،ذوالنوریان و عطری.)29 13 ،
گجهاننی د ّوّوم ش .دش عور   
ت لح یل ارزش بهصورت یک روش ف ّنّنی ویژه ،در سالهای پس از جنگ گ
سارشد
سم لیا ززز (  ،) 1947مهندس س
در سال  ، 1947کار ط اّرّر حی و تدوووین ایین روش برعه نروال هد سس سس
شرکت جنرالالکتریک نهاده شد (همان )6 ،بهدستور او در داخل ش رر رررکت و به منظ قترا رو اا ااای
کارائی تولید از طریق تأمین مواد ،مصالح و روشهای جا ایگزین براای م هرپ حلاصم و داو زز زززین ،ه

کوشش همه جانبهای بهعمل آمد .به این ترت م بی اا ااایلز روش"ت لح ی یل ارزش" را به عن ناو یک ک
ک
تهااای دیگ و ر رب خخ خ خخ ی
اس  درادنات د ش ر رررر رکت جنار لل لالکتری کک ک اب عاد    ک و در دت هب رررررر ریج ش رر رک 
سازمانهای دولتی نیز این روش جدید را بهعنوان ابزاری برای کاستن از هزینههای خود بههه ک ککار
بستند .نتیجه این شد که روش و تکنیک مهندسی ارزش به وج یسدنهم فیرعت قبط .دمآ دو      

ارزش 2روشی سیستماتیک ،نظامیافت یقالخ رب ینتبم و ه

ی 4ب ،هلأسم لح یار    
تتتت تتتتت 3و ک گرا ر هو ی ی
1

Saraph
2- Value Engineering
3- Creativity
4- Team Work

98

لصف نامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال دهم  /شماره چهارم /زمستان 59 13

کاهش هزینه و بهبود عملکرد 1و کیفیت پروژهها ،م صح و تال و فرآیندها است .مهندسی شزرا 

به کمک گستره وسیعی از دانش و تجربیات مت صصخ ی رب زکرمت اب و ن اک ر اهدرک ییی یییییییی 2پ ،هژور

م صح ول یا فرآیند نتایج قابل اجرا برای بهبود را به سرعت ارائههه میییکند( ..میرمحم و ،یقداص د
جبل عاملی  ) 1383مهندسی ارزش نگرشی خالق به منظور بهینهسازی هزینهههه ،رمع هخرچ یا    
صرفهجویی در زمان ،افزایش سود ،بهبود کیفیت ،افزایش سهم ب و تالکشم لح ،رازا

هدافتسا     

بهینه از من م عبا یییییباشد ..مهندس سسی ارزش تکنیکییی استتت ک ککه با ا اس دافت ههه از اییدهها ای خ قال ، ،
طو
کپذیری ،وجود فرهنگ مشاوره ،آزمون روشها ای جدیید ،انعط پ فا ذذ ذذذیری ،ارتباط ط
ریس 
ت صخ ص گرائی منجر به افزایش ارزش براای ک ککاال و خ امد تتت م ممیش ق( .دو للللل ی پوررر و بیرق ققی،
) 1383
حها و پروژهها دانست که توجه خود را بههه
مهندسی ارزش را میتوان یک روش بازنگری در طر 
ف» متمرک ککز
جای آنکه به «بهبود روشهای موجود رسیدن به هدف» معطوف کند ،بر «خوددد هدف ف
شها ا و اجزاای
ک ک ککار تیم ممی رو 
میسازد و سعی میکند با به کارگیری خالقیت گروه ههی در یک ک
رسیدن به هدف پروژه را مورد چالش قرار داده و آنها را تغ یی ر دهد .به این ترتیب همان طوررر ک ککه
مایلز 3بنیان گذار مهندسی ارزش در دنیا بیان داشته« ،مهندسی ارزش ،سیستمی است براای اس دافت ههه

در مواقعی که به نتایج بهتر از شرایط عادی نیاز داریم( ».قلی پور .ی و بیرقی .ح .) 380 1 .مهندسی

ارزش تالش میکند تا با شناسایی کارکردهای 4م صح ول یا پروژه ،کارکردهای غی یر ض ور ررری را
تشخیص داده و ضمن حذف آنها ،اندیشه خود را به روشهای دیگری که میتواند کارکردها ای
اصلی را برآورده کند معطوف سازد .برای دستیابی به ایین مهم ،،در مهندسی الخ شزرا  ققی یت در
جریان یک کار تیمی به کار می یگ رد( .فرشاد و همکاران)19 13 ،
بر اساس تعریف معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ،مهندسی براک شزرا  رد   
سازمانیافته فنون شناخته شدهای است که برای بررسی عملکرد یک م صح ول و یا خدمت مورد
استفاده قرار می یگ رد و با استفاده از فکر خالق ،به تأمین کارکرد مورد نیاز برای تحق ،نئمطم ق   

1- Performance
2- Function
3 - Lawrence D.Miles
4 - Function
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باصرفه اقتصادی و با کیفیت و هزینه کم و نیز حفظ ایمنی و ویژگیهای زیستم یح طی ،اه فاد
یپردازد( .سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) 1385 ،
طرح م 
دستاوردهای استفاده از مهندسی ارزش موجب آن شد تا وزارت دفاع و بخش حم لللونقل تالایا
متحده آمریکا بکار یگ ری مهندسی ارزش را در دستور کار خود قرار دهند .سایر کش ناهج یاهرو   
نیز با مشاهده مزایای استفاده از این روش ،مهندسی ارزش را برای ص عیان خ رارق هدافتسا دروم دو     
دادند .کشور ما نیز مهندسی ارزش را از اواخر دهه هفتاد در برخی صنایع آغاز کرد و در ابتدای دهه
لونقل برون شهری توسط وزارت راه و ترابری (وزارت راه و شهرس دروم )یزا   
هشتاد در حوزه حم 
لونقل شهری ایران نیز از نیم هد مود ه ه ه اب داتش شزرا یسدنهم انشآ
استفاده قرار داد .حم 

و دش

   

شهرداری تهران در سال  1386طرح پیادهسازی مهندسی ارزش را در طرحهای خ  .درک ارجا دو در   
سالهای  77 31و  1388در برخی از پروژههای صنعت نف توعد اب ار شزرا یسدنهم ،بآ و ت زا

  

اساتید بینالم لل ی این حوزه آغاز کرد .الع قه حوزهه و هاگشناد یا  ات دش بجوم تعنص د هاگشنا        
صنعتی امیرکبیر در س لا  79 31ا لّوّو للین کنف دنهم سنار سس سسسی ارزش را بر  دیامن رازگ وو ووو در هم ممین س لا
دستورالعمل ارجاع کار و انعق ارق دا ر اد د و اب  ا هدح اااا ااااای خ تامد

دنهم سس سسسیارزش از ط نامزاس فر   

مدیریت و برنامهریزی (معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور) ابالغ شد ..در س لا
 380 1ا لّوّو ین کنفرانس مهندسیارزش در صنعت نف رگ رازگرب ت دد دددی ید و در هم ممین س  لا ننی یز کمیته
مهندسیارزش در وزارت راه و ترابری تشکیل شد .در سال  1382مصوبه برنامه چهارم بار دیگررر بر
اعم دنهم لا سس سسسیارزش در پ ژور هه ههااای عمرانننی تأکیید نمدو  . ..در سلا   

 1383ط و و عماج حر سسسس سسسیع

پیادهسازی مهندسیارزش در وزارت راه و ترابری (ماورا) آغاز شد و در طی آن ب ببیش از  000 1نفر
مورد آموزشهای مهندسی ارزش قرار گرفتند و با اتمام آن در سال  1386سند راهبردددی مهندس سسی
ارزش در وزارت راه و تراب رر ری توس هار ریزو ط رگ غالبا یربارت و دددددددد ددی ید .در مهر     1383س نامزا   
مدیریت و برنامهریزی ش  تامدخ حر

پپ پپپیش ت داهن غغغیی یر ب دنهم شور ه سس سسسی ارزش و ق او ننین انگیزش ششی

پیمانکاران را ابالغ نمود .در اسفندماه  4 38 1دستورالعمل سازمان مدیریت در زمین دنهم ه سس سسسیارزش
مورد بازنگری قرار گرفت .در اواخ  هامریت ر ه لاس نام       4 38 1ا لّوّو للین هما ایش مهندس سسی ارزش در
حملونقل کشور با حمایت وزارت راه و ترابری برگزار شد و در آذرماه همان سال د ّوّوم ممین سمممینار
مّلّلی مهندسیارزش در دانشگاه لع م و صنعت بر س هامرذآ مشش رد .دش رازگ ال     

 1387کنف سنار

س ّوّوم مهندسیارزش با شعار خالق ّیّیت ،نوآوری و توسعه مّلّلی در دانشکده ف ّنّنی دانشگاه تهران بر رازگ
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شد و چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش در دیماه سال  1389در دانشگاه لع م و صنعت ای نار
برگزار گردید .توجه متولیان حوزه انرژی کشور به مهندسی ارزش موجب ش  ات د ا ک نیلو ن سنارف     
ملی کاربرد مهندسی ارزش در م ادرخ رد یژرنا تیرید د لاس هام     

 19 13بر ساسا رب .دوش رازگ     

آمارهای موجود از ابتدا ورود مهندسی ارزش ب ت روشک ه ااا اااا پای لاس نا     0931بی زا ش

 400مطالعه

مهندسی ارزش بر روی پروژههای کشور انجام شده است( .پوررضا و همکاران) 19 - 18 :29 13 ،
هدف مهندسی ارزش ارائه راهکارهای قابل اجرا در راستای حل مسأله ،کاهش هزینه و ا شیازف
یباشد،
کیفیت (عملکرد) است که تمامی این موارد در گرو توجه به کارکرد پروژه یا م صح ول م 
اما تحقق اهداف مورد نظر در کوتاهترین زمان ممکن بسیار مهم است .یافتن نقطه بهین )لداعت( ه   
بین کارکرد ،کیفیت و هزینه ،هدف دیگر مهندسی ارزش میباشد .در واقع هدف کلی مهندسی

ارزش ،افزایش ارزش پروژه است (کن.) 1999 ،1

باید به این نکته مهم توجه نمود که بهبود صورت گرفته به کمک مهندسی ارزش صرف ًاًا ناشی زا 
عدم مطالعه کافی یا دقت در بررسیهای فنییی -اقت هکلب ،هدوبن حرط یداص لصاف ههههه هههههه زم نیب ینا
مافزایی
مراحل طراحی ،اجرا و بهرهبرداری پروژه از یک سو و بررسی و خالق گ تی ر و یهو ه ممم ممم
تیم مطالعه ارزش از سوی دیگر موجب بهب فرص و دو هه هههج یو ی هب روصت لباقریغ  ماجنا هطساو       
مهندسی ارزش در پروژهها م 
یگردد (ن لی .) 990 1 ،2

عمدت ًاًا روشهای بهبود و صرفهجویی 3در شرایط بروز محدودیتها مورد اس ارق هدافت ر م  یی ییییی یگ رن .د
تعدادی از دالیل اصلی بکار یگ ری مهندسی ارزش شامل -1 :هزینههای باالی اجرای پروژه یا تول دی
م صح ول  -2فاصله زی نیب دا رجا و یحارط ا       -3دش ژورپ یارجا یراو ههه ههههها  -4پیچ یالاب یگدی   
پروژهها  -5کمب هیلوا تاعالطا دو     -5کمبوددد ارتباط تا

نیب اعفنیذ و حرط لماوع ن هژورپ         -6

پیشرفت فناوریه اهدرادناتسا دوبهب و هدافتسا دروم یا        -7خالق تی
نادرست اولیه  -9تغ یناوق ریی ن تاررقم و طباوض     ،

 -8باوره یلو هناقداص یا    

 -01تغ فراک زاین رد ریی ر ام      - 11تغ طیارش ریی   

م یح طی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی  - 12تغ یی ر مش تاصخ

حرط ینف    

 - 13تغ دروم عبانم رد ریی    

استفاده.
1

-Ken L. Smith
-Neile
3
- Saving
2
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یتوان دریافت که مهندسی ارزش هماهنند س اهدرکیور ریا ی تیفیک    
با عنایت به مراتب فوق م 
تنها در بخش اقتصادی کاربرد ندارد .کاربرد مفاهیم کیفیت در آموزش عالی حدود ًاًا ده سال بعد
از کاربرد آن در صنعت آغاز شد .نحوه برخورد دانشگاهها و مؤسسات آموزش اع للی نیززز ب نآ ا
متفاوت بوده است؛ در حالی که تعدادی از آنان مدیریت کیفیت را به طور وسیع به کار بستهان .د
ی
بسیاری نیز فقط بر جنبههای خاصی از آن متمرکز شدهاند .تعدادی نیزاینطور بحث و نت جی ه یگ ر 

ی در زمینههایی که به عنوان لف سفه و نظریه ب ار ییی دانش اگ ههه
میکند که " رویکردهای کیفیت بایست 
ط با ا جریانهاییی مش دها ههه
مناسب نیست ،رد شود( .بن سیمون 1به نقل ،ماگیرب زا     ) 1993در ارتباط ط

ی ش ور ععع
ی بریگام ) 48 - 42 : 1993 ( ،2عنوان میکند که":دانشگاههای بسی را ی ی
شده در آموزش عال 
به اس دافت ههه از رویکردها ای کیفیتتت در مس ئا للل اج ار ییی نم دو هههانددد و ایننن سیستممم ب یار

دورههاییی

آموزشی یا کالس درس کاربرد ندارد .بن وی یل ان3و همکاران این جریاننن را تائیددد نم دو هههانددد کههه

ا بلغ

ط هس دنت  ،،بررر روش اه ییی اجرایییی و نههه
ادبیات پژوهشی که با ا رویکرده فیک یا ییییی در ارتباط ط

کارکردهای اصلی آموزش و یادگیری تمرکز دارند .با ت لح لی نحوه اجرای رویکردهای کیفیتتت
ش عالی میتوان دریافت که براای ایننن منظ ادتبا ،رو    باید جنبهههها ای مهم "مدددیریت
در آموز 

ی شود تا میزان به کارگیری هر یک از آنها در آموزش عالی قابل
کیفیت" در دانشگاهها شناسای 
بررسی شود .با مطالعات منابع موجود در زمینههه کیف تی
بحرانی موفقیتتت 4آن (س ،فارا

ص من لماوع هب طوبرم عبا    
و ب وصخ ه صص صص

 ،) 824 - 810 : 1989چنددد جنب صا ه للللل ی در موفق اهدرکیور تی ی   

کیفی از جمله مهندسی ارزش قابل شناسایی است:
ت ارشد،
-1تعهد مدیری 
-2برنامهریزی راهبردی (استراتژیک)،
-3سازماندهی برای کیفیت،
-4مشارکت کارکنان و کار گروهی (تیمی)،
-5آموزش برای کیفیت،
-6مدیریت طراحی،
1

Bensimon
brigham
3
benvillian
4
-Critical succeed factors
2
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-7مدیریت فرایند،
-8مدیریت کیفیت تأمین کنندگان،
-9اط عال ات و ت لح لی آن،
ت آن( .اولیاء) 33 : 77 31 ،
 -01تأکید بر مشتری و رضای 
با این حال بیشتر مطالعات سودمندی رویکردهای کیفی در دانشگاهها را مورد تاکید قرار دادهاند.
ب صخ وص رویکرد م انبمرب تیرید ی زا هک شزرا  رظن هطقن شزرا یسدنهم اب ینیرفآ شزرا         
یدانند:
قرابت دارد ،را در دانشگاهها از چند جهت مؤثر م 

"مدیریت بر پایه ارزشها ا" بهههعن ارتسا رازبا ناو ت ژژژ ژژژژیک رهبررری _ ک ککه از پتانس سسیل رش  د زززی یادی

برخوردار است_ در حال ظهور است .چنین پتانس سسیلی در س  فلتخم حوط

زز زززییر موضو ععع یت پی یدا

میکند:
• مدیریت بر پایه ارزشها و مهندسی ارزش در مقایس اب ه    س هدرکیور ریا اا ااا ،پیچی یدگی فعالی یتهاای
روزمره ناشی از نیازهای رو به رشد سازمانها را به مراتب بیشتر ج بذ

ک ککرده و آن را ک ککاهش م ممیده .د

کیفی یت بهت نشخ ،ر وو ودسازز زی بیشترمشترر ری ،ای اتخاس داج رررر رهاای س امزا نن نی چاالالال کت بت ،ر دددد دیل روس هب ا     
لکنندگان موفقیت همکاران ،خودمختاری مسووالنه و ایجاد حس تعهد در همه کارکنان از جم هل
تسهی 
چنین نیازهایی هستند.
• به مدد این رویکردهای مدیریتی میتوان فعالیتهای ت صصخ ی روزانه کارکنان را ب تمس ه   
بینش استراتژیک س ده نامزا اا ااایت نم ب و دو دد دددین ترتی یب ،ب و انعم ر رف دهعت آآآ آآآآین هد اای ک ککاری و
همچنین اهداف میان کارکنان سازمان افزود.

• این رویکردها ،ماهیت بشردوستانه توسعه سازمانی و"طراحی مجدد فرهنگ گگی" را در دس روت
کار قرار میدهد .در واقع برخی از موفقترین و رقابتیترین سا ازمانه اعف هزوح ظاحل زا ا للل للللی یت،
تعداد کارکنان و گستردگی جغرافیایی ،مدتتی اس ع ت مممیق ًاًا  رب  ر وو وووی ای ین مفه امزاس مو نن نننی پوییا
متمرکز شدهاند.
• گنجاندن اصول اخالقی و زیستمحیطی در رهبری استراتژیک و فعالیتهای سازمان در این
رویکرده اا ا تس هه هیل م مم یش  .دو دد دیگ بن ر اا ای ید س نخ

ص نتفگ رررررر ریح درب بب اره اخ قال

کس ببب وک کک ار،
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تهدیدکنن و هد ودحم دددکنن ازآ هد دد دیعم  باسح هب ل

آآآآآآ آآییید ،بلک کک ه باییید آن را فرص تت تی بر اا ای
1

"متفاوتسازی" و موفقیت دانست( .شیمون و گارسیا )3 : 1999 ،

با عنایت به مراتب فوق و از آنجا که طبق بررسیهای صورت گرفته اکنون در کشورهای جهان،
مهندسی ارزش را در تمامی حوزهها مورد استفاده قرار میدهند .در کش زین ام رو کت نیا ن کی      
مدیریتی در صنایع و پروژهها به اجرا در آمده اس نینچمه و ت

مانرب تنواعم هههه هههههری تراظن و یز

راهبردی ریاست جمهوری استفاده از مهندسی ارزش را برای ک یل ه پروژههای باالی  00 1م درایلی
ریال را الزماالجرا کرده است (پوررضا ،ذوالنوریان ،عطری )4 :29 13 ،و نیز با در نظر گرفتن این
موضوع که دالیل به کارگیری مهندسی ارزش در س یسدنهم یایازم و هدوب نوگانوگ اهنامزا      
ارزش زیاد است( ،از جمله تمرکز بر کارکردهای پ وصحم ای هژور ل و رهب  هه هه ههههه تیقالخ زا یریگ   
گروهی و همافزایی حاصل از آن در جهت ارائه راهکارهای قابل اجرا در حداقل زمان ممکن) و

مقایسه آن با سایر روشهای م یانبمرب یفیک تیرید      5گزینههه 2ای عوضوم ن    را تأییددد م ممیکنددد.
(پارک ،ترجمه کشفیان و همکاران ،) 1387 ،از این رو این سؤال مطرح میشود ک ب هجوت اب ه ه    
مزیتهای مهندسی ارزش در مقایسه با سایر روشهای کیفیت:
طهای دانشگاهی چگونه است؟
 -1فرایند استفاده از مهندسی ارزش در محی 

 -2مؤلف هه ههایییی م ثؤ رر ر در فراین فتسا د ا  هد ا رد شزرا یسدنهم ز    
دانشگاهی کدامند؟

طها یی ی
   محی طط 

برای پاسخ به این سوالها ،با مرور مبانی نظری و عملی ،فرایند اصلی مهندسی ماگ هس رد شزرا     
پیش مطالعه ،برنامه کار ارزش و پس مطالعه م گ رارق هجوت درو ر  و هتف ه نیدنچ لماش ماگ ر
مرحله فرعی میشود( .پوررض و نایرونلاوذ ،ا

      

،یرطع      .) 19 - 18 :29 13ب اسانش یار ی لماوع ی   

مؤثر در بک  دازآ هاگشناد رد شزرا یسدنهم یریگرا ا زین یمالس زا       م حت لد للل ی للل ی ـ ک ککاربردی
سهشاخگی (عوامل ساختاری ،عوامل محتوای و عوامل زمینهای) که بهههنو ععع ی میییتواند ب رگنای
نیمرخ سازمانی میباشد (میرزایی ،) 16:1377 3،م مناوت عبرم لد ن ،رازفا تخس ،رازفا مرن( ید        
-Shimon L. Dolan2 and Salvador Garcia
یگیرد؛ اگر برای کا یدربر
 -2توضیح آنکه اگر روشی برای یک کاربرد به صورت خاص مناسب باشد عدد  5به آن تعلق م 

1

سودمند باشد ولی این کاربرد ،کاربرد اصلی آن روش نباشد عدد 4؛ اگر روش کاربرد کمی داشته باشد عدد  3و اعداد  2یا
 1نشاندهنده عدم سودمندی این روش در اتباط با کاربرد مورد نظر است
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نیروی انسانی و مدیریت) که بهمنظور شناخت دقیق حوزههای سازمانی استفاده میشود (فرهنگی،
 ،) 79 31همچنین مدل ماهوارهای هرسی و بالنچارد ( )4 98 1که طی مزاس لیلحت نآ  ا رد ن

دنچ     

حوزه دانش ،یکپارچکی ،منابع یغ ر انسانی ،موقعیت راهبردی ،فراگردهای انسانی و ساختار مورد
ی یگ رد (وایزبورد ،)95 : 1985 ،به عنوان پایه نظری تحقیق استفاده شده است.
مطالعه قرار م 
طبق مدل سه شاخگی ،پدیده سازمان و مدیریت را میتوان برحس س ب هه ههه دس اتفر لماوع هت ررر رررری،
ساختاری و زمینهای بررسی و تجزیه و ت لح یل نم اتفر لماوع زا روظنم .دو رررر ررررری (محتواایی) کلی یه
گی یزش ،روحی یه
عوامل مربوط به نیروی انسانی که محتوای سازمان را تشکیل میییدهن نام ـ د ن نا د گگ گگگ
کار و رضایت شغلی شامل میشود؛ عوامل ساختاری دربرگیرنده مجموعه روابط منظم حاکم بر
اجزای داخلی سازمان ک ککه بدن  ار نآ ه مم مممیس نام ـ دنزا ن تخاس د ا امزاس ر نننن ننننننی ،ق او ننین و مقرر تا ـ
میباشد؛ و سرانجام عوامل زمینهای شامل محیط و شرایط بیرونی که سببساز عوامل اتفر رر ررری و
گی آن است
ساختاری هستند ،میگردد (میرزایی ) 77 31 ،لع ت نامگذاری این مدل ب س ه هه هههش خا گ گ
که ارتباط بین عوامل ساختاری ،رفتاری و زمینهای بهگونهای میباشد که هیچ پدی یده ییا روییداد
سازمانی نمیتواند خارج از تعامل این سهشاخه صورت گیرد .مقاله حاضر گزارش تحقیقی است
که بر پایه این مبانی ،برای پاسخ به سوالهای فوق انجام شده است.
روش تحقیق
روش تحقیق از نظر هدف کاربردی است .زیرا تالش میشود تا با شناسایی فرایندهای اجرایی و 
نیز عوامل مؤثر در استفاده از مهندسی ارزش ،به حل تالکشم

یوس زا .دنک کمک هطوبرم

    

دیگر از نظر روش جمع آوری داده روش تحقیق توصیفی است که به شیوه پیمایشی ان ماج ش هد
است .از نظر نوع دادهها نیز روش تحقیق آمیخته (کیفی -کمی) است .جامع شخب رد یرامآ ه   
کمی و کیفی شامل ک دم هیل ی  نینواعم ،اهدحاو یاسور( نار و سور ،اهدحا ای        دانش دک هههها ا و
مدیران گروههای واحدهای منطقه هشت) است که تعداد آنها  450نفر برآورد شده است .ح مج
نمونه در بخش کیفی با استفاده از اصل اشباع نظری (ابوالمعالی 12 ،) 127 :19 13 ،نفر تعیی دش ن   
و در بخش کمی نیز با استفاده از فرمول کوکران و با خطای  0/ 05تعداد  207نفر به عنوان نمونه
تع یی ن شدههانددد .روش نمون ریگ ه ی شخب رد  یفیک نمفده د هدوب  یمک شخب رد و زا

شور

تصادفی خوشهای و طبقهای اس زبا .تسا هدش هدافت ا فیک شخب رد قیقحت ر ی عون ود لماش 

      
       

مصاحبه بوده است .اولی مصاحبه بدون ساخت که به عن فاشتکا تاعلاطم ناو ی زا  فتسا اهنآ ا هد      
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شد .هدف این مصاحبه دستیابی به شناخت اولیه از موضوع و مؤلفههای آن میباشد (ابوالمع ،یلا
 .) 201 :19 13و مصاحبه نیمه س هک دوب هتفای نامزا

ریگ تهج یانبمرب ی یاه

زا هدمآ تسدب

مصاحبه اول طراحی شده است .در این م  هبحاصم یلک یامنهار طقف هبحاص ا صخشم لبق ز

        
   
  

میشود (دالور ،) 1383 ،از مصاحبهها برای پاس هب خ    س اؤ للل اول تحق رد .تسا هدش هدافتسا قی
بخش کمی ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته  00 1س سسوالی اس رظن ینابم رورم اب هک ت ی و     

عملی و نیز نتایج مصاحبههای اکتشافی (ب روحم و زاب یراذگدک ا ی نتم  م )،یفاشتکا هبحاص        
تدوین شده است .روایی و پایایی ابزار در بخش کیفی به ترت بی با استفاده از روش مث یزاس ثل   
(ابوالمعالی ) 70 1 :19 13 ،و استفاده از چند نفر کدگذار بررسی ش شخب رد .تسا هد ن یمک یز   
روایی ابزار با استفاده از روای محتوایی و روایی سازه مورد بررسی ق گ رار ر نینچمه .تسا هتف   
پایایی ابزار تحقیق در بخش کمی ب یارجا شور و خابنورک یافلآ بیرض شور زا هدافتسا ا       
مجدد و محاسبه ضریب همبستگی بین دو اج  هبساحم )ینامز هلصاف نودب( ار ششششش ش شششششششده ک نازیم ه   
همبستگی بین دو اجرا  0/37و ضریب آلفای آن  0/ 79بدست آمده است .دادهها ای جم یروآ ع
شده به کمک کد گذاری و آزمون ت لیلح

رارق لیلحت و هیزجت دروم یفاشتکا یلماع هتفرگ

      

است.
یافتهها
طهای دانشگاهی چگونه است؟
سؤال اول تحقیق :فرایند استفاده از مهندسی ارزش در محی 
برای پاسخ به این سؤال از روش کیفی و فرایندهای کدگذاری باز و محوری محتوای م و کراد
متن مصاحبهها استفاده شده است .الگوی کلی مراحل کدگذاری ان رد قیقحت نیا رد هدش ماج

  

شکل  1دیده میشود .به این صورت که ابتدا مقولههای مفهومی از طریق کدگذاری باز تش لیک
میشود .سپس بین مقولهها ارتباط برقرار شده و از طریق کدگذاری محوری فرضیهههه یا ییی ش لک
می یگ رد و نهایت ًاًا با استفاده از کدگذاری انتخابی نتایج در درون یک نظریه منسجم یکپارچه شده
است.
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شکل  .1رابطه بین کدگذاری باز ،محوری و انتخابی

1

با توجه به تجزیه و ت لیلح های انجام شده در این مرحله که م صح ول مراحل لکش رد جردنم   
بوده است ،میتوان الگوی کلی فرایند مهندسی ارزش در م یح طهای دانشگاهی را به شرح ش لک
 2طراحی نمود .به این صورت که با دریافت اط عال ات پروژه یا م وصح للل (ی رو )،تامدخ ا و ید   

مورد نیاز مهندسی ارزش فراهم میشود و پس از انجام آن ،راهحلهای و گزینههای جایگزین به
عنوان خروجی مهندسی ارزش به منظ تیفیک یاقترا و هنیزه شهاک رو لوصحم ،هژورپ ای

        

یگردد.
خدمات ارائه م 

شکل  .2الگوی کلی مطالعه ارزش در محیطهای دانشگاهی

الع وه بر نمای کلی مطالعه ارزش در م یح طهای دانشگاهی که براساس گدگذاری مشخصصص ش هد
است ،طبق ت لیلح های صورت گرفته و بر اساس نتایج بدست آمده از کدگذاری باز و م ،یروح
فرآیند مهندسی ارزش را میتوان به سه گام جداگانه و در یع ن حال به یکفت طبترم م ک .درک     
که عبارتند از:

1

2

3

 -1پیشمطالعه  -2مطالعه اصلی  -3پسمطالعه (مطالعه تکم لی ی).
گام اول :پیش مطالعه
مفاهیمی که برای گام اول از مهندسی ارزش در فرایند کد هب ،تسا هدمآ تسدب زاب یراذگ

      

شرح زیر میباشد:

1- Pre-Study
2- Value Study
3- Post-Study
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تها
شها و مسئولی 
 -1اخذ موافقت مدیران واحدها و حمایت آنها از برنامه کار ،نق 
 -2تع یی ن و تش یخ ص محدوده و اهداف مطالعه ارزش
 -3اخذ دادهها و اط عال ات مربوط به پروژه ،م صح ول یا خدمات
 -4اخذ مستندات ک یل دی مانند تعریف محدوده کار ،نقشهها ،مش و تاشرازگ ،تاصخ

بایزرا ی    

پروژه ،م صح ول یا خدمات
تبندی مسائل راهبردی موردنظر در پروژه ،م صح ول یا خدمات
 -5تع یی ن و اولوی 
 -6تدوین برنامه زمانی مطالعه ارزش در م یح ط دانشگاه
 -7انجام ت لیلح های مربوط به شاخصهای ک یل دی
 -8تع یی ن اعضای تیم مطالعه ارزش در واحد دانشگاهی
 -9اطمینان از تعهد اعضای تیم مطالعه به تحقق اهداف پروژه ،م صح ول یا خدمات
 -01بررسی هزینههای پروژه ،م صح ول یا خدمات
 - 11جمعآوری اط عال ات مورد نیاز مشتریان دانشگاه در مورد پروژه ،م صح ول یا خدمات
نکنندگان ،مشتریان ،ذینفعان جهت شرکت در مطالعه ارزش حسب مورد
 - 12دعوت از تأمی 
 - 13توزیع اط عال ات بین اعضای تیم مطالعه ارزش جهت بررسی و ایجاد ب یص رت مشترک
 -41تهیه نمودارهای اط عال اتی الزم در زمینه پروژه ،م صح ول یا خدمات
 - 15تع یی ن تاریخ ،زمان ،م لح

  

اس و ی را هعلاطم یاهزاین ر زززز زززززش پ رد تامدخ ای لوصحم ،هژور

دانشگاه
 - 16تعریف شفاف نیازمندیهای مطالعه برای مدیران واحدها به منظور باالبردن احتمال موفقیت
مطالعه ارزش.
با دسته بندی این مفاهیم و ایجاد مقولهها ا (محوره اذگدک قیرط زا یلک )یا ری ود ،یروحم 

     

دسته از مقولههای اصلی (محورها) شکل گرفتند که عبارتند از:
 .1برنامه ریزی مطالعه ارزش ب  نشور کرد یار ن اهیدنمزای ی و ناریدم  ا هدح ا اه تیولا و  ی   

    

راهبردی آنها در دانشگاه
 .2سازماندهی مطالعه ارزش در دانشگاه برای درک چگونگی افزایش ارزش پروژه ،م صح ول یا
خدمات بواسطه بهبودهای ناشی از مطالعه ارزش
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مفاهیم و مقولههای اصلی و فرعی که حاصل فرایند کدگذاری میباشددد ،و رواب نیب ط
شکل  3مشاهده میشود .این مقولهها ا چ نو

رد اهنآ   

ماهیت ًاًاًاًا ب گشناد رد شزرا هعلاطم عورش زا لبق ه اه      

مربوط میشود ،بنابراین آنها در گام پیشمطالعه (به عنوان کد محوری این ب یدنب هتسد )شخ    
شدند.

شکل  .3مفاهیم و مقولههای اصلی و فرعی و محوری (گام پیش مطالعه)

گام دوم مطالعه اصلی
فرایند کدگذاری انجام شده در گام اول ،در گام دوم نیز طی شده است .مفاهیمی که ب ماگ یار   
دوم از مهندسی ارزش در فرایند کدگذاری باز بدست آمده است ،ب لکش حرش ه   

 4میییباشنددد.

برای مشخص کردن مقولههای اصلی و فرعی ،ابتدا مفاهیم موج نتم رد دو    م بحاص هههها ا و مب ینا
نظری استخراج شدند و به این ترت بی

 16مقوله مشخص شد 1که هم هلحرم هب یعون هب اهنآ ه       

اص طوبرم )شزرا راک همانرب( شزرا یسدنهم یل

        میییشندددد .در مرح فتسا اب ،یدعب هل ا زا هد         

کدگذاری محوری ،این مفاهیم در دستههای کلیتری تحت عنوان مقولهها طبقه بندی شدند که
1به دل لی محدودیت در حجم نوشتهها ،مفاهیم استخراج شده در این مرحله و مرحله بعدی در گزارش نهایی ارائه نشده است.
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حاصل آن  6مقوله کلیتر اط عال ات ،ت لیلح کارکرد ،خالقیت ،ارزیابی ،توسعه و ارائه میییباشددد.
در انتها نیز به دسته بندی این مقولهای کلی محور اص  راک همانرب یل ار .تسا هدمآ تسدب شز      
مفاهیم و مقولههای اصلی و فرعی و روابط بین آنها که در نت جی ه کدگذاری باز و محوری بدست
یشد.
آمده است در شکل  4دیده م 

شکل  .4مفاهیم و مقولههای اصلی ،فرعی و محوری (مرحله برنامه کار ارزش)

گام سوم مرحله پس مطالعه
فرایند کدگذاری انجام شده در گام اول و دوم ،در گام بعدی نیز طی ش هافم .تسا هد ی یم هک
برای گام سوم مهندسی ارزش در فرایند کدگذاری ب لکش حرش هب ،تسا هدمآ تسدب زا   

   

   
5

میباشند .برای مشخص کردن مقولههای اصلی و فرعی ،ابتدا مفاهیم موجود در متن مصاحبهها و
مبانی نظری استخراج شدند و به این ترت بی

 9مفهوم زیر مشخص شد:

 -1بررسی گزارش اولیه اقدامات انجام شده به رئیس واحد
 -2برگزاری یک جلسه با رئیس واحد در زمینه پیادهسازی و صورتبندی هر یک از گزینههای
ارزش

011
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 -3ایجاد طرحهای اجرایی برای گزینههای پذیرفته شده و مستند نمودن دالیل اصلی گزینهه یا
انتخاب نشده
تهای الزم برای اطمینان از اثربخشی برنامه کار ارزش
 -4اخذ ضمان 
 -5تع یی ن یک بازه زمانی برای بررسی و اجرای هر یک از گزینههای ارزش
 -6پیگیری دستاوردهای ارزش که از گزینههای اجرا شده بدست آمدهاند
 -7تحویل اقالم قابل تحویل به دانشگاه
 -8تأیید ارزش منافع تغ یی رات انجام شده در پروژههای دانشگاه
 -9اطمینان از لحاظ شدن تجربیات جدید با تدوین و مدیریت یک طرح اجرایی
برای کدگذاری محوری ،با مرور مفاهیم بدست آمده از کدگذاری ب صخشم زا

هک دش

مه ه     

آنها را میتوان در دو مقوله کلیتررر (اج ریگیپ و ار ی ود ره هکیروطب .درک یدنب هتسد ) این        
مقولهها خود به عنوان بخشی یلک دنیارف زا  رجا ا یسدنهم ی       ارزش (مرح رد )هعلاطم سپ هل   
م یح طهای دانشگاهی محسوب میشوند .شکل  5مقولههای اصلی و فرعی و رواب نیب ط

رد اهنآ   

زمینه مرحله پس مطالعه را نشان میدهد.

شکل  .5مفاهیم و مقولههای اصلی ،فرعی و محوری (مرحله پس مطالعه)

با جمع بندی نتایج از کدگذاریهای انجام شده و موارد مطرح شده در این بخش میت او ننن فرایند
استفاده از مهندسی ارزش در م یح طهای دانشگاهی را به ص ترو

یاهلکش     6و  7خالص درک ه ... ..

توضیح اینکه ،چون ریز مفاهیم هر یک از مراحل در قسمتهای قبلی گزارش شده اس ددجم ،ت   ًاًا
در اینجا تکرار نشده است.

کاربرد مهندسی ارزش در م یح ط دانشگاهی  /...سورانی و همکاران

شکل  .6مراحل مطالعه ارزش در محیطهای دانشگاهی

شکل  .7فرایند استفاده از مهندسی ارزش در محیطهای دانشگاهی

111
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سؤا لل ل دوم تحقی لماوع :ق      م ثؤ رر ر در فراین فتسا د ا  هد ا رد شزرا یسدنهم ز    

طهای دانشگاهی کدامند؟
محی 

  

برای پاسخ به سؤال دوم تحقیق با توجه به مبانی نظری و مطالعات انجام شده ،و با توج لدم هب ه    
سه شاخگی ،عوامل و مؤلفههای اوله مؤثر در فرایند استفاده از مهندسی دازآ هاگشناد رد شزرا    
در چهار دسته کلی (ابعاد محتوایی ،ساختاری ،م یح طی و فناوری) طبقه بندددی ش هتسد ره و دند    
شامل چندین متغیر بوده است.
کهاییی م مزاس تاطابترا ،تیرید ا ،ینامزاس گنهرف ،ین      
ل :سبک ک
 عومل محتوایی شامل ل
یاد یگ ری سازمانی ،انگیزش ،تصمیم یگ ری.
 عوامل ساختاری شامل :رس لا تتتها ا ،اه مزاس راتخاس ،فاد ا یورین ،لغش راتخاس ،ین     
انسانی،
 عومل محیطی شامل :اقتصادی ،فرهنگی -اجتماعی ،قانونی ،زیست م یح طی
 عومل فن آوری شامل :روشها و فرایندها ،سیستم مدیریت اط عال ات ،م ،شناد تیرید
  

سخت افزار و نرم افزار
این متغیرها در قالب یک پرسشنامه  00 1سوالی تدوین و پس از اطمینان از روایی ،نآ ییاوتحم    
برای شناسایی مجموعه عواملی که پرسشنامه با آن اشباع میشود ،ت لیلح عامل اکتشافی روی آن
انجام شد تا سازههای تشک لی دهنده این پرسشنامه شناسایی گردد .ب نییعت یار

لماوع   

م ثؤ ررر در

ی از روش ت لیلح  یلماع
ی دانش هاگ ی ی
فرایند استفاده از مهندسی ارزش در محیطهای ی
اکتشافی استفاده شده است .از آنجا که اجرای این روش بر پایه مفروضههای زی سا راوتسا ر تتت تتتت،
بنابراین ابتدا به کمک ت لیلح های انجام شده ،وجود این مفروضهها بررسی شده است:

ت نمونه برداری که با استفاده از آم  هرا (( 1)KMOتعیین میییشوددد .چنانچ هرامآ نیا ه    
 کفای 

دست کم  0/7باشد ،نشاندهنده کفایت ط ادرب هنومن حر ری     میییباشددد .سرننی وکیسررر) 1977 ( 2
ل عاملیکرد ،و هر چههه ایین
معتقدند وقتی مقدار  KMOبیشتر از  0/6باشد ،براحتی میتوان ت لح ی 
ت نمونه برداری بیشتر خواهد بود .در این پژوهش مق راد  KMOبراب اب ر   
مقدار بیشتر باشد ،کفای 
 0/2 83است ،که نشان دهنده کفایت نمونه برداری می با شد.
). Kaiser-Meyer-Olkin (KMO
. Cerry & Kaiser

1
2
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 همبسته بودن متغیر که با استفاده از آماره بارتلت 1مورد بررسی ق رار مییی ریگ ددد و مق نیا راد   
ت کمتر از 0/ 00 00 31
ح معناداربودن مش صخ ه بارتل 
آماره باید معنی دار باشد .در این پژوهش سط 
ل ماع للل ی
ت .بنابراین ،برپایه هر دو مالک ذکر شده ،میت او ننن نتیجههه گرفتتت ک ککه اجراای ت لح ی ی 
اس 
ل در گروه نمونه مورد مطالعه ،قابل توجیه خواهد بود.
س همبستگی حاص 
س ماتری 
براسا 
تکم  0/ 35و باالتر از آن باشد .و هر عامل هب لقادح دیاب لاؤس هس
 بار عاملی سؤالها دس 

     

تعلق داشته باشد.
ساختار عاملی پرسشنامه و نامگذاری مؤلفههای اصلی
لهاییی اس ب هدش جارخت ااا اااا اس زا هدافت
برای به دست آوردن ساختاری با معنا از بارهای عاملی ،عام 
چرخش متعامد ،2به محورهای جدید که نسبت به هم با زاویهای قائمه قرار میگیرند ،انتق هداد لا

شد پس از چندین بار اج جارختسا و یلماع لیلحت یار

    عام لللهاییی متعدد یاهلماع هسیاقم و     

استخراج شده با ساختار نظری مقیاس و مبانی نظ و دوجوم یر زین رد ضورفم نتفرگرظن ههههه ههههههه یا

ت لیلح عاملی ،تعداد  12عامل اصلی در چهار دسته با روش چرخش واریماکس 3اس .دش جارخت   
ش مورد مطالعه (و به بیان دقیقتر ،مجموعههه س اؤ للها) از چن ماع د للللل
برای تع یی ن این که ابزار سنج 
س تب یی ن شده توسططط ه ماع ر للللل ،
ت واریان 
ش ویژه و نسب 
ص عمده ارز 
معنادار اشباع شده ،دو شاخ 
مورد توجه قرار گرفته است.

1

. Bartlett test of sphericity
. Orthogonal
3
. Varimax
2
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شکل  .8نمودار شیبدار ارزشهای ویژه مجموعه  00 1سؤالی

ش داده شده است ،میتوان استنباط کرد که ش بی نم دو اار
ل  8نمای 
از نمودار اسکری 1که در شک 
یش اشن رما نیا و دو ن هد  ن عومجم هک تسا نآ هد ه م اهریغت         
در عامل دوازدهم تقریب ًاًا افقی م 
س ک کک 
ل
ن وارییان 
م هف لوا لماع ت    در تبیین ن
ًال از دوازده عامل اشباع شده استتت ،و ن زی سهم م
احتما ًال
م بقیه عاملها متمایز است.
متغیرها چشمگیر و از سه 
جدول  .1ارزش ویژه ،درصد تبیین واریانس و درصد تراکمی عاملهای  12گانه پرسشنامه
درصد تجمعی

درصد از کل واریانس

عامل

ارزش ویژه

درصد واریانس

1

65 . 11

75 . 12

75 . 12

88 . 16

2

9.32

26 . 11

01 . 24

91 . 14

3

7. 64

65 . 10

66 . 34

01.41

4

7.02

8.25

1 9. 2 4

92 . 10

5

6.85

7.75

66 . 50

26 . 10

6

6.16

6.19

85 . 56

8.20

7

5.93

.72 5

75. 62

7.57

8

5.03

4.93

67.5

6.53

9

4.98

2.59

09 . 70

3.43

01

3.91

2.22

31 . 72

2.94

11

.48 2

2.04

35 . 74

2.70

12

1.76

1.17

52 . 75

1.55

. Scree

1

15 1
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با توجه به جدووول ب ،الا دوازده عامل ،هدش جارختسا      75 /25درصددد از ک ککل وارییانس را تبیییین
ش ویژه  ، 11 / 65عامل دوم با ارزش ویژه  ، 9.32عامل س مو
ل یکم با ارز 
میکند ،در این میان عام 
 01.41 ، 91 . 14 ، 16 / 88و 92 . 10

با مقدار ویژه  7.64و عامل چهارم با مقدار ویژه  ، 7.02به ترت بی

ش ویژه  1/ 55 ،1/ 76درصد
ل دوازدهم با ارز 
درصد از واریانس کل را تب یی ن میکند و نهایت ًاًا عام 
س را تب یی ن میکند.
ل واریان 
از ک 
ط بین متغیرها و نیز دستیابی به تعاریف و نامگذاری عام لللها ا،
ت رواب 
ق درباره ماهی 
به منظور تحقی 
ب کمت  زا ر اایین ح ب دود هه ههه
م و با معن ننی ب دو ههه و ضراای 
ب باالتر از  0/ 35در تعریف عاملها مه 
ضرای 

ل تصادفی در نظر گرفته شده است .برای تفسیر عام 
عنوان عام 
لها ا ج نو ززز )4591( 1کمترررین مق راد
ب را برابر با  ،0/ 30و رینولدز 2و همکاران (  ) 1988برابر با  0/ 40بکار بردهاند .از ای ور ن
این ضری 

ک س اؤ للل
هرچههه ب ماع را للللل ی یک ک

مقدار متوسط این دو نظریه در تحقیق حاضر مبنا قرار رفته اس .ت

ل مورد نظر بیشتر است .در این پژوهش با ا توجههه
زیادتر باشد ،نفوذ آن سؤال در تب یی ن ماهیت عام 
ف ییا ابقا اء
ل سؤالها و بویژه حذ 
یشود ،درباره ت لح ی 
به اینکه ابزار تحقیق برای نخستین بار اجرا م 
عاملها در مرحله نهایی ،کمینه مالک  0/ 35بکار رفته است .نامگذاری عاملها نیز با توجه به بار
م را داشته ،ص رو تتت گرفته
ن سه 
گتری 
ی استخراج شده در آنها بزر 
ی که عاملها 
عاملی گویههای 
ش واریم  سکا ((روش متعام لودج رد )د     2نم شیا
شیافته با شیوه چ خر ش ش
س چرخ 
است .نتایج ماتری 
داده شده است.
جدول  .2ماتریس چرخش یافته ساختار مواد پرسشنامه
ش هرام    

لها
عام 

گویه ها

1

1

0/ 710

2

0/ 695

5

0/ 514

6

0/ 575

30

0/ 514

32

0/ 748

33

0/ 732

7

2

3

4

5

6

7

8

9

01

12

11

0/2 61

8

0/ 92 5

01

0/ 546

. Jones
. Reynolds

1
2

16 1
11
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0/ 412

12

0/ 541

41

0/ 684

15

0/ 71

17

0/ 75

18

0/955

19

0/ 541

27

0/ 514

82

0/ 748

29

0/ 732

20

0/ 696

21

0/ 684

22

0/ 631

23

0/ 772

24

0/ 478

34

0/144

35

0/ 635

73

0/ 595

93

0/ 708

40

0/ 665

14

0/ 404

42

0/ 49

44

0/ 691

45

0/ 588

46

0/ 553

47

0/ 511

48

0/ 82 5

49

0/ 474

50

0/ 450

25

0/ 447

55

0/ 530

57

0/ 495

95

0/ 724

60

0/ 470

37

0/ 705

74

0/ 465

75

0/ 459

61

0/ 447

26

0/ 824

63

0/ 758

64

0/ 396

65

0/ 425

17 1
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0/ 92 5

66
76

0/ 484

68

0/ 446

69

0/ 412

70

0/ 535

71

0/2 67

72

0/ 537

77

0/ 478

78

0/ 684

79

0/ 631

80

0/ 514

81

0/ 425

83

0/ 432

84

0/ 695

85

0/ 396

86

0/ 354

87

0/194

88

0/ 404

90

0/ 553

39

0/144
0/25

94

0/ 511

59
96

0/ 530

97

0/ 724

98

0/25

00 1

0/ 43

از مالحظه ماتریس ساختار چرخشیافت  ه ((ج ود للل  )2م م جاتنتسا ریز دراو ییی ییییییش پرب .دو ااییه م تا ررریس
چرخشیافته عاملها ،مجموعه سؤالهایی که مشترک ًاًا با یک عامل ت و هدوب هتسبمه ششش ش شششششکیل یک ک
ک
پاره تست را میدهند ،به شرح زیر استخراج و نامگذاری شدند:
 محتوای عامل یکم با  7سؤال ،که به سبکهای مدیریت مربوط میشود .این عامل 16 / 88
یکند.
درصد از واریانس کل را تب یی ن م 
 محتوای عامل دوم با  13سؤال ،که مربوط به فرهنگ سازمانی است ..ای لماع ن

41/ 91

یکند.
درصد از واریانس کل را تب یی ن م 
ت ای لماع ن
 محتوای عامل سوم با  5سؤال ،که مربوط به یادگیری سازمانی است ت
درصد از واریانس کل را تب یی ن میکند.

4 1/ 0 1
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 عامل چهارم با  6سؤال ،مربوط به رسالت و هدف دانشگاه است این عامل  01/ 92درص زا د
یکند.
واریانس کل را تب یی ن م 
ت .ای لماع ن
 عامل پنجم دارای  9سؤال است که مربوط بههه ساختار سازمانی است ت

0 1/ 6 2

یکند.
درصد از واریانس کل را تب یی ن م 
 عامل ششم دارای  4سؤال است که مربوط به نیروی انسانی است .این عامل

 8/ 20درصد

یکند.
از واریانس کل را تب یی ن م 
ت .ای لماع ن
 عامل هفتم دارای  9سؤال است که بههه عامل اقتصادی و قانونی مربوط است ت
یکند.
 7/ 57درصد از واریانس کل را تب یی ن م 
 عامل هشتم دارای  6سؤال است که به عوامل فرهنگی  -اجتماعی مربوط اس لماع نیا ت   
یکند.
 6/ 53درصد از واریانس کل را تب یی ن م 
 عامل نهم دارای  5سؤال است که به عوامل زیست محیطی مربوط است .این عامل 3/ 43
یکند.
درصد از واریانس کل را تب یی ن م 
 عامل دهم دارای  3سؤال است که به روشها و فرایندها مرب لماع نیا .تسا طو    

2/ 94

یکند.
درصد از واریانس کل را تب یی ن م 
 عامل یازدهم دارای  8سؤال است که به مدیریت اطالعات مربوط است .این عامل

2/ 70

یکند.
درصد از واریانس کل را تب یی ن م 
 عامل دوازدهم دارای  4سؤال است که به نرم افزار و سخت افزار مرب لماع نیا .تسا طو    
یکند.
 1/ 55درصد از واریانس کل را تب یی ن م 
 بنابراین از مجموع  19عامل اولیه که از مبانی نظری ستخراج شده بود ،پس از ت لیلح

یلماع

اکتشافی 12 ،عامل باقی مانده است بطوریکه در مقایسه با دسته بندی نظری اولیه ،تغ یی راتی ای داج
شده است.
براساس مدل مفهومی و نظریههای زیر بنایی این تحق قی میییت او ننن عوامل ر قوف هناگدزاود

ااا اااا در

چهار دسته کلی به شرح زیر قرار داد :همانطور که دیده میشود 19 ،عامل اولیه وجود داشت که
بعد از ت لیلح عاملی به  12عامل کاهش یافته است.
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جدول  .3مقایسه عوامل برگرفته از مبانی نظری و عوامل استخراج شده از تحلیل عاملی
مؤلفههای اصلی

عومل محتوایی
کهای مدیریت
 - 1سب 

تع لماوع داد

         

برگرفت زا ه ینابم       
نظری

 -2ارتباطات سازمانی
 -3فرهنگ سازمانی
 -4یاد یگ ری سازمانی
 -5انگیزش
 -6تصمیم یگ ری.

تع لماوع داد

         

عوامل ساختاری
 -1رسالتها
 -2اهداف
 -3ساختار سازمانی
 -4ساختار شغل
 -5نیروی انسانی

کهای مدیریت
 - 1سب 

 -1رسالت و هدف

اس زا هدش جارخت       

 -2یاد یگ ری سازمانی

 -2ساختار سازمانی

ت لیلح عاملی

 -3فرهنگ سازمانی

 -3نیروی انسانی

عومل فن آوری

عومل م یح طی
 -1اقتصادی،

شها و فرایندها،
 -1رو 

 -2اجتماعی،

 -2سیستم مدیریت اط عال ات،

 -3قانونی،

 -3مدیریت دانش،

 -4زیست م یح طی

 -4سخت افزار و نرم افزار

 -1اقتصادی و قانونی
 -2فرهنگی  -اجتماعی
 -3عوام ز ل ی تس
م یح طی

         

شها و فرایندها
 -1رو 
 -2مدیریت اط عال ات
 -3نرم افزار و سخت افزار

بحث و نتیجه گیری
مهندسی ارزش تالش میکند تا با شناسایی کارکردهای م صح ول یا پروژه ،کارکردها ای غی یر
شها ای دیگررری ک ککه
ف آنها ، ،اندیشههه خوددد را بههه رو 
ن ح ذف ف
ضروری را تشخیص داده و ضمن ن
ف س زا ددد .براای دستتیابی بههه ایین مهم ،،در
میتواند کارکردهای اصلی را برآورده کنددد معطوف ف
ک ک ککار تیم ممی بههه ک ککار م ممی ریگ ددد( .فرش و یمیهاربا ،دا
مهندسی ارزش خالقی یت در جرییان یک ک
حها و پروژهها دانست
خاوندکار؛  )19 13مهندسی ارزش را میتوان یک روش بازنگری در طر 
که توجه خود را به جای آنکه به «بهبود روشهای موجود رسیدن به هدف» معطوف کند ،بر
ک ک ککار
«خود هدف» متمرکز میسازد و سعی میکند با به کارگیری خالقیت گروه ههی در یک ک
شها و اجزای رسیدن به هدف پروژه را مورد چالش قرار داده و آنها را تغ یی ر دهد .به
تیمی رو 
این ترتیب میتوان گفت «مهندسی ارزش ،سیستمی است برای استفاده در مواقعی که به نتایج
بهتر از شرایط عادی نیاز داریم(».قلی پور و بیرقی.) 380 1 ،
از آنجا که بازنگری در طرحها و پروژهها ،به م یح ط سازمانی خاصی مربوط نمیشود و م ممیت او ننن
حها و پروژههای دانشگاهی اس ،درک هدافت   
از این رویکرد در همه م یح طهای سازمانی از جمله طر 
الزم بود تا ضمن شناسایی فرایند استفاده از مهندسی ارزش در دانشگاهها ،بتوان عوامل م ثؤ ررر در
این فرایند را نیز شناسایی کرد .نتایج مربوط به تجزیه و ت لح لی های انجام شده در پاسخ به س اؤ للل
اول تحقیق که به روش کدگذاری انجام شده است ،نشان داد که بکار یگ ری مهندسی  دنیارف  در   
دانشگاهها نیز همانند سایر م یح طهای سازمانی از سه گام به هم پیوسته تشک لی شده است:

021
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دم تیامح و تقفاوم ذخا ی رعت اب و عورش نار ی فافش ف     

      

            

نیازمندیهای مطالعه برای مدیران واح الاب روظنم هب اهد ب متحا ندر ا  ل م .شزرا هعلاطم تیقفو      
خاتمه مییابد و با جمع بندی مفاهیم مطرح شده در این مرحله میتوان به دو مقوله اصلی رسی :د
 -1برنامه ریزی مطالعه ارزش ب  نشور کرد یار ن اهیدنمزای ی و ناریدم  ا هدح ا اه تیولا و  ی   
راهب گشناد رد اهنآ یدر اه        و -2س گشناد رد شزرا هعلاطم یهدنامزا ا یگنوگچ کرد یارب ه

    

        

افزایش ارزش پروژه ،م صح ول یا خدمات بواسطه بهبودهای ناشی از مطالعه ارزش
 گام مطالعه اصلی :که با انجام فرایند کدگذاری 16 ،مقوله برای این گام مشخص شدند و در
مرحله بعدی ،با استفاده از کدگذاری محوری ،این مفاهیم در دستههای کلیییترییی ت ناونع تح   
مقولهها طبقه بندی شدند که حاصل آن  6مقوله کلیتر (اط ،تیقالخ ،درکراک لیلحت ،تاعال    
ارزیابی ،توسعه و ارائه) قرار گرفتند .در انتها نیز با دسته بندی این مقولههاییی کلی یلصا روحم 
(برنامه کار ارزش) بدست آمده است.
 گام پس مطالعه این گام از بررسی و ارائه گزارش اولیه اقدامات انجام شده ب سیئر ه

دحاو    

شروع میشود و تا اطمینان از لحاظ شدن تجربیات جدید با تدوین و مدیریت یک طرح اجرایی
خاتمه مییابد .حاصل اقدامات این گام را میتوان در دو مقوله اصلی (اجرا و پیگیری) ق .داد رار
بطوریکه هر دو این مقولهها خود به عنوان بخشی از فرایند کلی اج یسدنهم یار    ارزش (مرح هل
یشوند.
پس مطالعه) در م یح طهای دانشگاهی محسوب م 
  

 با عنایت به مراتب فوووق حاصل  ماگ یارجا ا کرد زا نانیمطا لو د ( یساسا لیال ا لص ی)     
گزینههای ارزش توسط مدیریت و سایر ذینفع دیلک نا ی ینچمه  .ن جیا  ا یعت هب یدنمقالع د ین   
ضمانت اجرایی .میباشد .حاصل اجرای گام دوم نیز این است که ذینفعان پروژه تع یی ن میییکنند
که چه مواردی در پروژه به عنوان نت جی ه مطالعه ارزش تغ یی ر میکنند .اینننه موهفم رد یتارییغت ا    
اولیه یا طرح مبنای یک مطالعه هستند که از گزینههای ارزش من و هدش جت رد هژورپ هعسوت رد

  

طرحهای آتی و یا فعالیتهای توسعه م بیکرت نآ اب لوصح م ییی ییییییش دنو  ..در انته هجیتن رد زین ا    
اجرای گام سوم ،افراد با بازگشت به نظریات خود قبل از مطالعه ارزش و مقایسه روش ب هجیتن ه   
رسیدن موضوعات و اثبات چگونگی ت یثأ ر دانش بر نحوه اعتقاد آنها بر نظری تا

،ناشدوخ هیلوا    

ارزشآفرینان بهتری میشوند .این یک گام مهم در فرا یگ ری آن چیزی است ک ندش رتهب هب ه     
یکند.
سازمانها در مدیریت نوآوری کمک م 

121

کاربرد مهندسی ارزش در م یح ط دانشگاهی  /...سورانی و همکاران

نتایج مربوط به تجزیه و ت لح لی های انجام شده در پاس هب خ    س اؤ للل دوم تحق  هدافتسا اب هک قی از   
ت لیلح عاملی ان اشن ،تسا هدش ماج ن د  اد بلاق رد یلصا هتسدراهچ هک         

 12عامل دنیارف رد   

بکار یگ ری مهندسی ارزش در دانشگاهها ت ثأ یر دارند که عبارتند از:
کهای مدیریت ،یاد یگ ری سازمانی و فرهنگ سازمانی
بعد محتوایی شامل :سب 
بعد ساختاری شامل :رسالت و هدف دانشگاه ،ساختار سازمانی ،نیروی انسانی،
بعد محیطی شامل :عوامل اقت وناق و یداص ن گنهرف لماوع ،ی ییی یییییی– اجتم یعا  ، ،عوامل تسیز   
م یح طی
بعد فن شناسی شامل :روشها و فرایندها ،مدیریت اط عال ات ،نرم افزار و سخت افزار
بکار یگ ری مهندسی ارزش در طرحها و پروژههای دانشگاهی مانند هر م یح ط س هب رگید ینامزا    
عواملی بس زا یخرب هک دراد یگت  ینورد اهنآ و یخرب  ب تسه ینوری ن .د

   

تحم لماوع وایی هک        

چگونگی و فرایندهای درونی دانشگاه را تع یی ن میکنند ،به عنوان بخشی از عوامل داخلی بش رام
میروند ،بعد ساختاری نیز بستری درونی سازمان را برای فعالیتهای بعد محتوایی شکل میییدهددد.
میییشوددد.

از سوی دیگر عوامل فن شناسی عم تد ًاًاًاًا ب حم ه یط گشناد( نامزاس ینورد ا ههههه هههههه) مرب طو

همچنین عوامل بیرونی که میتوانند در تعامل با عوال درونی بکار یگ ری مهندسی ارزش را تحت
ت یثأ ر قرا دهند ،در س یلک هتسد ه اهنآ نیب زا هک دندش ییاسانش

 تسیز لماوع م رد یطیح

  

   

  

طرحهای مهندسی ارزش اهمیت زیادی دارند.
حال بکار یگ ر مهندسی ارزش بهبود شاخص ارزش پروژهها و طرحها ا میییباشددد .ش شزرا صخا
معیاری است که به منظور تع یی ن میزان بهبود حاصل شده به واسطه انجام مهندسی ارزش در یک
پروژه و همچنین مقایسه م ژورپ رد هتفرگ تروص دوبهب نازی ههههه ههههههه ماجنا هطساو هب فلتخم یا      
مهندسی ارزش مورد استفاده قرار می یگ رد .به منظور تع یی ن این شاخص ،بهبود حاصل از تغ یی رات
اندازه یگ ری شده و در صورت کسر شاخص ارزش قرار می اجنا هنیزه ،دریگ م دیلوت ای هژورپ        
م صح ول پس از اعمال تغ یی رات نیز محاسبه شده و در مخرج این کسر ق م رار ییییی تیاهن رد .دریگ   
حاصل تقسیم این دو مقدار ،شاخص ارزش را تشک لی میدهد .واضح است که هر چه میزان این
شاخص بیشتر باشد ،بهبود بیشتری در پروژه یا م صح ول ای ؛ناراکمه و داشرف( .تسا هدش داج     
)19 13
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روشهای بهبود و صرفهجویی ماند مهندسی ارزش ،در شرایط بروز محدودیتها م هدافتسا درو   
قرار می یگ رند .از دالیل اصلی بکار یگ ری مهندسی ارزش میتوان به  -1هزینههای ب یارجا یالا   
پروژه یا تولید م صح ول  -2فاص ارجا و یحارط نیب دایز هل        -3دش ژورپ یارجا یراو ههه ههههها -4
پیچیدگی باالی پروژهها  -5کمب هیلوا تاعالطا دو     -5کمب حرط لماوع نیب تاطابترا دو و    
ذینفع هژورپ نا       -6پیش روانف تفری ییی یهای فتسا دروم  ا دوبهب و هد اهدرادناتسا             -7خالق تی   
باورهای ص هیلوا تسردان یلو هناقدا     -9تغ یناوق ریی ن تاررقم و طباوض     ،

-8

 -01تغ زاین رد ریی   

کارفرما  - 11تغ یی ر شرایط م یح طی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی  - 12تغ یی ر مش صخ ات فنی ط حر
 - 13تغ یی ر در منابع مورد استفاده ،اشاره کرد .بدیهی است توجه به عوامل شناس یا ی نیا رد هدش     
تحقیق میتواند به تحقق این هدفها کمک نم  .دزاس هندیاهن ار نآ زا هدافتسا و هدو (((( (((((پوررض و ا
همکاران ) 19 - 18 :29 13 ،باید به این نکته مه هک دومن هجوت م

تروص دوبهب

هتفرگ

کمک هب    

    

یه نف یا ییییی -اقت هدوبن حرط یداص    
مهندسی ارزش صرف ًاًا ناشی از عدم مطالعه کافی یا دقت در بررس 
تیقالخ و یسررب و

بلکه فاصله زمانی بین مراحل طراحی ،اجرا و بهرههب وس کی زا هژورپ یرادر

  

گروهی و همافزایی تیم مطالعه ارزش از سوی دیگر موجب بهبود و صرفهج یو ی هب روصت لباقریغ     
یگردد.
واسطه انجام مهندسی ارزش در پروژهها م 
منابع

ابوالمعالی ،خدیجه )19 13 ( ،پژوهش کیفی از نظریه تاعمل ،تهران :نشر لع م
پارک ،ریچارد (  ) 2004مهندسی ارزش ،طرح و برنامهریزی برای ابداع ،ترجمه ،ترجمه کشفیان ری اح ننی،
سید مرتضی؛ مهرن ؛شو

انیما ی اضر یردیح ؛هقیدص ،ی

،تاداس هیطع ،یعاجش و

:نارهت

        انتش تارا

داهج   

دانشگاهی
پوررضا ،محمد؛ ذوالنوریان ،محمد هادی؛ عطری ،سیدعرفان (  ،)29 13آشنایی با مهندسی ارزش ،تهران :مرجع
دان اریا شزرا یسدنهم ش نننننن نن قاب د سرتسد ل ر

   پایگ د عجرم یکینورتکلا ها اااااا ان ناریا شزرا یسدنهم ش       

(.)www.iranvalue.com
توکلی دارستانی ،شقایق؛ شهبازمرادی ،سعید (  ) 1388آس بی شناسی مدیریت منابع انسانی ب هب فده ا ب  دو و ت  و عس هههه ههههه،
فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت موسسه مطالعات بین الم لل ی انرژی؛ شماره 4
ش ،ته :نار
جبل عاملی ،محمدسعید؛ میرمحمدصادقی ،سید یلع رضا ا (  ،) 1383روش بکا زرا یسدنهم یریگر شش شش
ف را ت
جبل عاملی ،محمد سعید؛ میرمحمد صادقی ،لع یرضا ،) 380 1( ،مهندسی ارزش معرفی ،سوء تعبیرها و روابط متقابل،
تهران ،نشر فرات.
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دالور ،لع ی (  ،) 1383مبانی عملی و نظری ژپ وهش ،تهران :انتشارات رشد
رضایی منش ،بهروز (  ،) 1383رساله دکترییی «بررس رد یقالخا تخاسریز ی

 شخب خ ع تامد م یمو       

ایران» ،دانشگاه تهران
ن ،مت دیحو :مجر ی   
شیمون آل .دوالن ،سالوادور گارسیا ( ) 1999؛ مدیریت بر پایه ارزشها در ه یون هراز نن نن
مطل قق ق ،وحییید؛ ملکی ف  رررر ر ،عقیییل (  ) 1387ق مم م :موسس یناسر عالطا و یگنهرف ه

بت ی نا   

  

        قاب د سرتسد ل ر

/http://library.tebyan.net/fa

دیریت ،س لا
صائمیان  ،صدیقه (  ) 1385سازمانهای یاد گیرن قترا رد نآ شقن و هد ااا اااای کیفی یت دو ماهنام م ه دد دد
چهاردهم ،شماره - 91 - 92ص 62

ش ،مجمو یسدنهم شیامه نیمود تالاقم هع      
صدری ،سیدناهید ( ،)4 38 1مهندسی ارزش و م زرا تیرید ش ش
ارزش در ایران ،تهران :انتشارات سمانه
ن،
ضیایی ،عباس  یلع ((  ،) 1383ارائه الگوی پیاده سازی مهندسی ارزش درشرکت برق منطقهههای ته ار ن ن
پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ،موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو
فرشاد ،سیامک؛ ابراهیمی ،باب ؛ک

 ناسحا ،راکدنواخ ((( ((((  )19 13مت و شزرا یسدنهم یژولود

آ ون و  ماظن یر یا :هتف      

راهبردی مؤثر در کاهش هزینه پروژههای کالن عمرانی و خدماتی ،فصلنامه آم اریا یسدنهم شزو ننن نننن،
شماره  ، 36سال نهم ،ص.95- 79 .
فرهنگی ،لع ی اکبر ( ) 79 31تنش در محیط کار :شناخت استرسهای شغلی و شیوههای عملی مقابله با آنها،
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