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چکیده
عوامل ارزش آفرین در سازمان و به تبع آن بکارگیری مهندسی ارزش از فاکتورهای پایهای خدمات
با کیفیت به شمار میروند و از راههای مفید ،جهت استفاده مدیران از مهندسی ارزش ،شناسایی عوامل
موفقیت پیاده سازی مهندسی ارزش در سازمانها میباشد .هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویتبندی
عوامل موثر بر استقرار مهندسی ارزش در مدیریت اماکن ورزشی شهر تهران بود .روش تحقیق توصیفی–
پیمایشی بود .جامعه آماری شامل مدیران بخش ورزش شهرداری ،عمران و شهرسازی و مجموعههای
ورزشی همچنین کارشناسان بخش ورزش ،عمران و شهرسازی و پیمانکاران مجموعههای ورزشی
شهرداری تهران به تعداد  066نفر بودند .روش نمونه گیری تصادفی ساده که تعداد طبق جدول کرجسی-
مورگـان 432نفر تعیین شد .ابزار تحقیق پرسشنامهی محقق ساخته استقرار مهندسی ارزش که پس از
تاییدروایی صوری ،محتوا (نظرات9متخصص) و سازه(تحلیل عاملی تاییدی) و پایایی(آلفای کرونباخ) مورد
استفاده قرار گرفت .برای تجزیه و تحلیل دادهها در بخش توصیفی و استنباطی از نرم افزار SPSS 22.0
و  Smart PLS 3استفاده شد .نتایج تحلیل عامل اکتشافی نشان دهنده  0عامل (پیروی از برنامهریزی،
کیفیت اطالعات ،تدوین استراتژی ،انتخاب محدوده ،حمایت مدیران ارشد ،خصوصیات تیم مهندسی
ارزش) با تبیین  60/924درصد واریانس و شاخص کیس مایر الکین  6/923درصد بود که عامل پیروی
از برنامه زمانی بیشترین اثر را داشت .نتایج تحلیل عاملی تائیدی از برازش قابل قبول دادهها حکایت
داشت .همچنین روایی محتوا ،واگرا و همگرا بیانگر روایی خوب مقیاس بود .مهندسی ارزش با توجه به
ماهیتی که دارد به عنوان یک ابزار قوی برای حل مساله و تصمیم گیری میتواند در مدیریت اماکن در
سازمانهای ورزشی مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی
استقرار ،مهندسی ارزش ،مدیریت اماکن ورزشی
-1گروه تربیت بدنی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایرانraz.safaei@gmail.com .
-4گروه تربیت بدنی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران( .نویسنده مسئول) shojaei.vahid@yahoo.com
-3گروه تربیت بدنی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایرانmohammadhami@yahoo.com .
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مقدمه
از الزامات یک سازمان موفق توجه به عوامل ایجادکنندهی ارزش درون سازمان است .عوامل ارزش
آفرین در سازمان و به تبع آن به کارگیری مهندسی ارزش از فاکتورهای اساسی در تولید محصول و
خدمات با کیفیت به شمار میروند .امروزه توجه به کیفیت از یک سو و هزینههای باالی دستیابی به آن
از سوی دیگر مدیران را به استفاده از مدلهای تشریحکنندهی مفهوم ارزش سوق میدهد ( .)14همچنین
با توجه به رشد سیستمهای اجرایی در دنیا و فاصله گرفتن از سیستمهای قدیمی الزم است با تکنیکهای
مدیریتی همچون مهندسی ارزش برای بهینه کردن فعالیتها و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی کشور
راهی یافت ( .)16در این راستا مدیران در تالش هستند تا تصمیمات سیستماتیکی را اتخاذ نمایند که
در کاهش هزینه و افزایش کیفیت پروژهها موثر باشند( )41و الزمه موفقیت هر پروژه ،دستیابی توام به
هر سه عامل زمان ،هزینه و کیفیت معین است و خارج شدن از سه عامل مذکور از حدود تعیین شده،
میتواند به انجام پروژههای ناموفق و غیر اقتصادی منجر شود( .)1اگر مهندسی ارزش مورد قبول یک
سیستم واقع شود و با شکیبایی تعقیب گردد آنگاه قابلیت آن به عنوان ابزاری قدرتمند برای حل مسئله
به اثبات میرسد( )46زیرا در جایی که حتی امید به بهبود در یک مساله نیست تیم مهندسی ارزش
می تواند این کار را با هزینه کم و کیفیت مطلوب و در زمان مورد انتظار به انجام رساند این دقیقا همان
چیزی است که امروزه در دیدگاه برخی مدیران دیده میشود یعنی عدم امید به بهبود که خود ناشی از
مواردی میباشد .1 :نبودن اطالعات کافی  .4نبودن ایدههای خالق  .3عقاید صادقانه ولی نادرست .2
عادتها ،طرز تلقیها و تعصبها  .5ارتباط ضعیف با دیگر مراکز  .0یک جواب داشتن برای مسئله ،که
همه اینها از طریق تیم مهندسی ارزش به چالش کشیده خواهد شد و قابل بهبود خواهد بود(.)10
مهندسی ارزش یکی از ابزارهای خلق و بهبود ارزش میباشد که ضمن کاهش هزینههای غیرضروری
و حفظ کارکرد اصلی ،منجر به افزایش کارایی میگردد( .)5مهندسی ارزش تکنیکی است با مجموعهای
متشکل از چندین روش فنی که با بازنگری و تحلیل اجزای کار ،قادر خواهد بود اجرای کامل طرح را با
کمترین هزینه و زمان تحقق بخشد( .)42مهندسی ارزش در یک فرآیند سازماندهی شده مورد استفاده
قرار میگیرد .هدف فرآیند این است که یک تیم مطالعاتی برای شناسایی و تمرکز کردن روی عملکردهای
کلیدی پروژه در یک شیوه منظم کمک کند تا اینکه ایدههای جدیدی را بسازند که به افزایش ارزش
منتج خواهد شد .فرآیند مهندسی ارزش شامل پنج مرحله است )1 :مرحله اطالعات  )4مرحله خالقیت
 )3مرحله ارزیابی  )2مرحله توسعه  )5مرحله ارائه ( .)41با مهندسی ارزش نه فقط هزینههای طراحی و
اجرا بلکه هزینههای مالکیت شامل ،بهره برداری ،تعمیر ،نگهداری و هزینههای مصرفی در سراسر دوره
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عمر مفید طرح را نیز شامل میشود( .)16م هندسی ارزش یک روش تصمیم گیری سیستمی است که
میتواند بسیار موثر در سازمانهای حیاتی کشور همچون سازمانهای ورزشی باشد .چرا که ورزش یک
پدیده اجتماعی است و میتواند در سبک زندگی مردم با توجه به تحوالت و دگرگونیهای متعدد بسیار
تأثیرگذار باشد.
در عصر حاضر با گسترش دامنههای استفاده از وسایل جدید مانند آسانسور و پله برقی ،ابزارهای
فناوری اطالعات(کامپیوتر ،اینترنت و  )...تغییر سبک زندگی و نحوه ی اشتغال افراد و نیز گسترش زندگی
آپارتمان نشینی در شهرهای بزرگ ،تحرک شهروندان به شدت کاهش یافته است که در حقیقت کم
تحرکی افراد عامل موثری برای افزایش میزان مرگ و میر ،بیماریها و ناتوانیها میباشد .ضمنا به دلیل
مشغله بیش از حد شهروندان ،نبود فرص ت کافی جهت انجام تمام کارهای روزمره و نیز فاصله زیاد بین
مراکز خدمات رسانی شهری ،شهروندان به اتومبیل و سایر وسایل مدرن به شدت وابسته شدهاند و
فعالیتهای اوقات فراغت نیز به نوعی تنظیم شده که کمترین تحرک و فعالیت بدنی را به همراه دارد .در
این میان آنچه کمتر مورد توجه مسئوالن و مدیران شهری قرار گرفته است ،برنامه ریزی برای گذران
اوقات فراغت از طریق توسعه فضاهای ورزشی جهت دستیابی به سالمت و سرزندگی افراد میباشد .در
این راستا نقش مدیریت شهرداری با طیف وسیعی از وظایف عمرانی و خدماتی در زمینه توسعه فضاهای
ورزشی با هدف تامین فضاهای الزم برای گذران اوقات فراغت شهروندان بسیار حائز اهمیت است(.)0
مدیران شهرداریها باید برنامهها و راهبردهای موثری جهت تحقق یکی از عملکردهای زندگی
شهروندان یعنی گذران اوقات فراغت شهروندان ارائه نمایند .همچنین راهکارها و پیشنهادهای موثر را با
توجه به وضعیت موجود برای منسجم و پیوسته عمل کردن شهرداری ارائه کند .وظایف مدیریتی
شهرداری جهت تامین فضاهای تفریحی–ورزشی پر اهمیت است و باید سیاستها و شیوههای
تصمیمگیری سازمان را تغییر دهد تا بتواند در تمامی طول سال تصمیمات با کیفیتی را اتخاذ کند که
بتوانند عملکرد قابل قبول و با کیفیتی داشته باشند و خدمات و محصول باکیفیت و با هزینه کمتر ارائه
دهد( .)0بنابراین مدیران شهرداری باید با تکنیکهای مدیریتی جدید همچون مهندسی ارزش،
تصیمیمات سیستماتیکی اتخاذ نمایند تا توانایی سازمان افزایش پیدا کند و سبب تسهیل روند
تصمیم گیری و افزایش بازدهی نیروی انسانی و مدیریت گردد و همچنین با توجه به پر هزینه بودن
ساخت و توسعه فضاهای ورزشی و برای بهینه کردن فعالیتها و جلوگیری از هدر رفتن هزینهها راهی
یابند .تیم مهندسی ارزش که شامل افراد متخصص و مجرب میباشد ،در راستای کاهش هزینه و زمان و
بهبود کیفیت پروژهها موثر بوده و عامل و عاملهایی را که اهمیت بیشتری دارند بررسی میکنند تا به
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نتیجه مطلوب دست یابند .با توجه به اهمیت موضوع ،در خصوص مهندسی ارزش تحقیقات متعددی
انجام گرفته است که به بررسی اجمالی آن میپردازیم.
امین پور و رحمانی( )1396در پژوهشی با هدف بررسی ارتباط بین مدیریت ریسک با مهندسی
ارزشی در پروژههای ورزشی دریافتند که با توجه به پیچیدگی محیطی ،شدت رقابت ،رواج تکنولوژیهای
نو و پیشرفته ،توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات ،شیوههای نوین عرضه کاالها و خدمات ،مسائل زیست
محیطی و  .. .مدیران با برقراری ارتباط هر چه بیشتر بین متغیرهای تحقیق میتوانند موفقیت بیشتری
در اجرای پروژههای ورزشی به دست آورند( .)3همچنین نصیری اقدام( )1395در پژوهش خود با عنوان
ارتباط بین مهندسی ارزش با کیفیت جامع در اماکن ورزشی شهر ارومیه نشان داد که بین مهندسی
ارزش و مدیریت کیفیت جامع در اماکن ورزشی ،مشارکت کارکنان اماکن ورزشی و بهبود مستمر در
اماکن ورزشی و مشتریگرایی شهر ارومیه رابطه معناداری وجود دارد( .)15صدری ایوبی( )1399در
تحقیق خود با عنوان بهبود عملکرد سیستمهای اطالعاتی مدیریت پروژه با استفاده از مهندسی ارزش با
رویکرد  AHPفازی در شهرداری منطقه  5نشان داد که سیستم اطالعات مدیریت یک سیستم یکپارچه
است؛ که هدف آن تسهیل جریانهایی اطالعاتی و ارتباطی بین ارکان و اجزاء پروژه میباشد و جهت
تسریع در امور تصمیمگیری مدیران ،دسترسی به اطالعات دقیق ،صحیح و به روز پروژهها میباشد که
ابعاد و شاخص های ارزیابی و بهبود عملکرد سیستم اطالعاتی مدیریت پروژه را با استفاده از مهندسی
ارزش شناسایی کرد(.)8
امامی( ،)4646در پژوهش خود با عنوان مهندسی ارزش :فرصتها و چالشها ،عنوان کرد که بر اساس
تجربه جهانی ،روش ارزش میتواند صرفه جویی متوسط حدود  %36-46از کل هزینههای پروژهها را در
کشورهای در حال توسعه تسهیل کند و در نتیجه مهندسی ارزش میتواند پسانداز مورد نیاز برای دیدگاه
اقتصادی  4636را تسهیل نماید( .)45با توجه به تحقیق الفضلی( )4646پروژههای ساختمانی ،به ویژه
پروژههای زیربنایی به دلیل تأثیر مستقیم آنها بر اقتصاد و توسعه کشورها و همه جانبههای زندگی ،از
مهمترین منافع کشورها محسوب میشوند .اما به دلیل استفاده از روشهای سنتی در عراق پروژههای
زیرساختی از چندین جبهه دچار شکست میشوند که منجر به اتالف قابل توجه منابع میگردد .بنابراین
مدلی مبتنی بر مفاهیم ساخت و مهندسی ارزش در مراحل پروژه از جمله بهرهبرداری و نگهداری پیشنهاد
داد که منجر به صرفه جویی در وقت ،هزینه و بهبود کیفیت مورد نیاز مواد و کار میشود( .)44سورانی
و همکاران( )1395نشان دادند که فرآیند اجرای مهندسی ارزش در محیط دانشگاهی شامل سه گام
اصلی(پیش مطالعه ،برنامه کار ارزش و پس مطالعه) و هر گام شامل مراحل فرعی میباشد .همچنین
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عوامل موثر در بکارگیری مهندسی ارزش در چهار دسته محتوایی ،ساختاری ،زمینهای و فن شناسی با
 14عامل شناسایی کردند( .)6در تحقیقات ورزدار و همکاران( )1386عوامل موثر بر پویایی مطالعات
مهندسی ارزش شناسایی و با رویکرد دیمتل رتبهبندی شدند .نتیجه این تحقیق نشان دهنده اهمیت
باالی  3عامل؛ اعتقاد مدیران ارشد به مطالعات ،عملکرد اعضاء تیم و عملکرد رهبر تیم بود(.)19
با توجه به اینکه مفهوم مهندسی ارزش در شمار مهمترین موضوعاتی است که در سازمانهای مختلف
توجه محققان را به خود جلب نموده و با رشد انجام پژوهشهای مختلف در زمینه مهندسی ارزش در
صنعت و سازمانها و اهمیت این موضوع ،و همچنین توجه به اینکه استقرار مهندسی ارزش در
سازمانهای متولی ورزش همچون شهرداری که با انجام پروژههای اجرایی زیادی درگیر هستند از اهمیت
خاصی برخوردار است ،به این امر در سازمانهای ورزشی توجه خاصی نشده و تحقیقی در این حوزه
صورت نگرفته است .با توجه به مطالب گفته شده و نبود یک ابزار معتبر و روا(استاندارد) در این راستا به
منظور سنجش امکان استقرار مهندسی ارزش در سازمانهای ورزشی موجب شد تا محقق شناسایی و
اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار مهندسی ارزش در مدیریت اماکن ورزشی در اداره ورزش شهرداری
تهران و سازمان ورزش شهرداری تهران بپردازد که شاخصها و عوامل قابل اعتماد و معتبر به منظور
استفاده سایر محققان را داشته باشد.
روش تحقیق
هدف از تحقیق حاضر تحلیل شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار مهندسی ارزش در
مدیریت اماکن ورزشی شهر تهران میباشد .روش پژوهش ،توصیفی و از نوع همبستگی مبتنی بر معادالت
ساختاری میباشد که به بررسی ساختار عاملی و با هدف تبیین مدل اندازهگیری میپردازد .جامعه آماری
شامل مدیران و کارشناسان ورزشی مناطق  44گانه شهرداری تهران ،مدیران وکارشناسان ستادی سازمان
ورزش شهرداری تهران ،مدیران و کارشناسان بخش عمران و شهرسازی شهرداری تهران و مدیران و
پیمانکاران مجموعههای ورزشی شهرداری تهران به تعداد  066نفر بودند .روش نمونه گیری تحقیق ،به
صورت نمونه گیری تصادفی ساده است .تعداد  432نفر طبق جدول کرجسی-مورگان به عنوان نمونه
تحقیق انتخاب شدند .برای جمع آوری اطالعات ،پرسشنامهی محقق ساخته با استفاده از مدل

ماورر1

( )1996و همچنین با بررسی مقاالت متعدد علمی در ارتباط با متغیرهای مربوط به پیش مطالعه مهندسی
ارزش برای سنجش عوامل بکارگیری مهندسی ارزش و نظرخواهی از صاحبنظران مشتمل بر  36گویه
و  0خرده مقیاس تدوین گردید که با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی تعداد گویههای پرسشنامه با توجه
به پایین بودن بارهای عاملی دو معرف (سوال) به  48گویه تقلیل یافت 0 .خرده مقیاس استقرار مهندسی
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ارزش تحت عناوین حمایت مدیران ارشد از اجرای مهندسی ارزش ،انتخاب محدوده مهندسی ارزش،
ویژگی ها و خصوصیات تیم مهندسی ارزش ،کیفیت اطالعات و مستندسازی مطالعات ،به کارگیری و
تدوین استراتژی صحیح مهندسی ارزش و پیروی از برنامه زمانی مهندسی ارزش بود .نمرهگذاری بر اساس
طیف لیکرت  5تایی از (1بسیار کم) تا (5بسیار زیاد) انجام شد .مقیاسها و گویههای تخصصی پرسشنامه
و همچنین سوال های جمعیت شناختی آن با چند تن از اساتید مدیریت ورزشی کنترل شد .بنابراین
پرسشنامه از روایی صوری باالیی برخوردار است .دامنه ضرایب آلفای کرونباخ خرده مقیاسها
 ،6/666 -6/828ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس  ،6/941دامنه ضرایب پایایی ترکیبی
6/938 - 6/699و پایایی کل مقیاس  ،6/910بیانگر پایایی مطلوب مقیاس بود .پس از جمعآوری اطالعات،
دادهها توسط نرم افزارهای  SPSS 22.0و Smart PLS 3مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتههای پژوهش
نتایج حاصل از یافتههای توصیفی نشان داد که از  432نمونه آماری ،اکثریت آنها ( 59/2درصد) زن
بودند .همچنین مدرک تحصیلی بیشتر این افراد لیسانس  29/0درصد و مدرک تحصیلی کاردانی 0/8
درصد نیز کمترین تعداد را دارد  .از نظر داشتن سابقه خدمت در بخش ورزش شهرداری 10/0 ،درصد
بیشتر از  16سال 38/9 ،درصد بین  0تا  16سال 19/4 ،درصد یک تا  5سال 42/2 ،درصد زیر یک سال
و  1/3درصد سابقه ای نداشتند .نمونههای پژوهش حاضر بیشتر دارای سابقه خدمت  1تا  5سال ()32/4
در بخش عمران شهرداری بودند 66/5 .درصد از نمونههای بررسی شده در این پژوهش سابقه پیمانکاری
در پروژههای اماکن ورزشی ندارند .در ادامه اعتبار پرسشنامه استقرار مهندسی ارزش از طریق تحلیل
عامل اکتشافی بررسی شد .بر حسب مقادیر برآورد شده در جدول شماره  ،1توزیع کائی اسکوئر برای
تفاوت میانگین بین دو ماتریس در سطح خطای  6/661معنادار است ،به عبارتی دیگر مقدار خطای آن
برابر با  6/661است و از آنجا که این مقدار از خطای  6/65کمتر است ،لذا میتوان گفت توزیع دو ماتریس
با هم برابر نیستند.
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جدول  : 9میزان تفاوت بین دو ماتریس براساس آزمون بارتلت
KMO

آماره بارتلت (توزیع کائیاسکوئر)

درجه آزادی

سطح معناداری

6/923

5066/222

368

6/661

با توجه به مقادیر برآورد شده در جدول شماره  36 ،4معرف که هر کدام یک واحد واریانس دارند،
وجود دارد .به عبارتی دیگر در مجموع  36واحد واریانس مشترک که از واریانس معرفها استخراج شده
است ،تشکیل شده است .در این بین عامل اول  13/846واحد واریانس از کل  36واحد را واریانس جدا
میکند .در واقع عامل اول  29/384درصد واریانس را از کل واریانسهای موجود در  36واحد را تبیین
میکند .عامل دوم که از مجموع واریانس باقیمانده استخراج شده است توانسته  4/290واریانس باقیمانده
را تبیین کند و در مجموع در مقایسه با  36واحد واریانس مقدار ویژه مقدار آن برابر با  8/913درصد
شده است .همچنین مشخص شد که عامل سوم  ،0/903عامل چهارم  ،2/388عامل پنجم  3/843و عامل
ششم  3/282درصد از واریانس باقیمانده را استخراج میکند .لذا با این نتیجه میتوان گفت که عاملهای
اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم به لحاظ آماری توجیه دارند ،در حالیکه عاملهای پایین تر از آنها فاقد
توجیه آماری هستند .چرا که مقدار واریانس موجود در هر کدام از آنها از مقدار واریانس موجود در
هرکدام از معرفها کمتر است ،در نتیجه تنها عاملهای اول ،دوم ،سوم ،چهارم و پنجم به لحاظ آماری با
معنا و مفهوم است .اما در این بین عامل ششم نیز حفظ میشود چرا که براساس مبانی تحقیق استقرار
مهندسی ارزش سازهای از  0عامل تشکیل شده است.
جدول  : 2برآورد واریانس استخراج شده با استفاده از ویژه مقدار

اجزاء

مجموع

درصد واریانس

درصد تجمعی

1
4
3
2
5
0

13/846
4/290
1/926
1/449
1/666
6/965

29/384
8/913
0/953
2/388
3/843
3/282

29/384
58/495
05/426
09/035
63/258
60/924

براساس نتایج حاصل شده در نمودار شماره ( 1سنگریزه) ،که در محور  xآن عاملهای استخراج شده
قرار دارند ،تنها شش عامل توانسته اند مقدار واریانس بیشتر از واریانس هر معرف را بدست آوردند که بر
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همین اساس با استفاده از خط مرجع تنها عوامل اول ،دوم ،سوم ،چهارم،پنجم و ششم با معنا و مفهوم
هستند.

نمودار  .9عاملهای استخراج شده با استفاده از نمودار سنگریزه

با استناد به نتایج جدول  ،3مشخص شد که چه معرفی بر روی کدام عامل بارگذاری میشود ،بر روی
عامل اول معرفهای(حمایت  1تا  ،)5بر روی عامل دوم معرفهای(کیفیت  1تا  ،)5بر روی عامل سوم
معرفهای(تدوین  1تا  ،)5بر روی عامل چهارم معرفهای(پیروی  1تا  ،)5بر روی عامل پنجم معرفهای
(انتخاب  1تا  )5و سرانجام بر روی عامل ششم معرفهای(خصوصیات  1تا  )3بارگذاری شد .الزم به ذکر
است که در این بین  4معرف از متغیرهای خصوصیات که مربوط به عامل ششم است به دلیل پایین بودن
بار عاملی از مجموع عوامل مربوطه کنار گذاشته شدند(شماره متغیرهای حذف شده برابر است با معرف
شماره  2و  .)5به این خاطر تعداد معرفهای متغیر استقرار مهندسی ارزش از  36معرف (سؤال) به 48
تقلیل پیدا کرد.
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جدول  .9بارگذاری بارهای عاملی با استفاده از چرخش واریمکس
عاملها

معرفها

1

حمایتازهرگونهطرحوپیشنهاددرراستای ایجاد ارزش

6/824

مطلع بودن از اجراء و پیامدهای اقتصادی پروژه مهندسی
ارزش

6/824

حمایت مدیران
ارشد از اجرای
مهندسی ارزش داشتن برنامههای تشویقی سازمان در راستای اجرای
در سازمان
مهندسی ارزش
ارزش قائل شدن برای ایجاد جریان ارزش و استقرار
مهندسی ارزش

استقبال از برنامههای مدیریتی موثر همچون مهندسی
ارزش به منظور اقدامات استراتژیک

کیفیت
اطالعات و
مستند_ سازی
مطالعات

عاملها
4

3

6/931
6/816
6/665

استنادبه اطالعات مفیدوغنی تا سازمان از مخاطرات و
ریسکهایی اعم از ایمنی ،کیفیت و  ...مصون ماند

6/812

ایجاد اطالعات مفید و پرفایده ای از برنامههای استقرار
جریان مهندسیارزشتاالزامات اجرایی آن دو چندان شود

6/691

مستندسازی اطالعات در سطوح مختلف سازمان برای
پروژههای بعدی اجرایی

6/665

رعایت کیفیت اطالعات به دلیل کاهش ریسک و
مخاطرات برنامههای مهندسی ارزش

6/644

داشتن پایگاههای اطالعاتی منسجم در دسترس برای
تمامی سطوح سازمان تا برای تصمیم گیران ،یک دیدگاه
هم سونگر را فراهم کند

6/064

تاکیداساسی به نقاط ضعفوقوت درتدوین استراتژی

6/689

در نظر گرفتن تغییرات برنامهریزی شدهای برای
فرآیندهای استقرار استراتژی مهندسی ارزش

6/669

به کارگیری و
تدوین
استراتژی تاکید اساسی درتدویناستراتژیهای ایجاد جریان ارزش
درسازمان به فرصتهاوتهدیدهای محیطی
صحیح
مهندسی ارزش داشتن استراتژیهای اجرایی کامالَ سیتماتیک و دینامیک
که بصورت انفعالی در تمامی سطوح و بخشهای سازمان
به کار رود

2

5

6/650

6/656
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طرح یا استراتژی سازمان به منظور استقرار مهندسی
ارزش با تکیه به فناوری پیشرو

پیروی از برنامه
زمانی مهندسی
ارزش

6/631

داشتن برنامه زمان بندی سازمان در خصوص
استقرارجریان ارزشدربخشهای مختلف سازمان

6/631

پیش بینی زمان مناسب توسط مدیران و کارشناسان
خبره برای استقرار

6/649

استفاده مدیران اجرایی سازمان از جداول استاندارد
زمان سنجی

6/619

استفاده از کارشناسان خبره و با تجربه برنامههای نرم
افزار شبیه سازی

6/090

داشتن الگوی زمان بندی در راستای ایجاد جریان ارزش
در سطوح مختلف سازمان

6/039

دیدگاه و نگرش دینامیک و هم سونگر مدیران و
کارشناسان اجرایی مهندسی ارزش

6/865

نگاه استراتژیک مدیران و برنامهریزان و کارشناسان امر ،به
آمار و اطالعات بخشهای سازمان و سازمانهای تابعه

6/659

پیش بینی و اقدامات پیشگیرانه موانع و محدودیتهای
قسمتهای مختلف در زمان اجرایی شدن مهندسی
انتخاب محدوده ارزش ،توسط مدیران ارشد و کارشناسان خبره سازمان
مهندسی ارزش برآوردمسائل و مشکالت واقعی یا قابل پیشبینی قسمت
مزبور توسط مدیران اجرایی و کارشناسان درانتخاب-
محدوده اجرایی مهندسی ارزش
آشنایی مدیران و برنامهریزان سازمان با مدلهای شبیه
سازی و یا الگوهای اجرایی مشابه

6/061

6/051

6/599

گروههای متشکل از اعضایی با تخصصهای مختلف برای
اجراییشدندینامیکومنعطفمهندسی ارزش در سازمان

6/832

شویق کار تیمی توسط مدیران ارشد سازمان و ایجاد
ویژگیها و
خصوصیات تیم همکاری متقابل بین تیمها و مدیران اجرایی سازمان در
راستای اجرای پروژهها
مهندسی ارزش

6/062

هماهنگی و انسجام تیم های کاری با توجه به سیاستها
و خط مشیهای سازمان

6/518
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براساس نتایج جدول  ،2در این پژوهش حمایت مدیران ارشد عامل اول ،کیفیت اطالعات عامل دوم،
تدوین استراتژی عامل سوم ،پیروی از برنامه ریزی عامل چهارم ،انتخاب گروه مهندسی ارزش عامل پنجم
و خصوصیات مهندسی ارزش عامل ششم نام گذاری میگردد.
جدول  .8نامگذاری عاملها براساس معرفهای استخراج شده

عاملها
1

4

3

2

5

0

حمایت مدیران
ارشد

کیفیت
اطالعات

تدوین
استراتژی

پیروی از
برنامه ریزی

انتخاب گروه مهندسی
ارزش

خصوصیات تیم مهندسی
ارزش

در ادامه برای اطمینان از ساختار عاملی سازه استقرار مهندسی ارزش از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه
دوم استفاده شد.
با استناد به نتایج شکل  -1بین معرفها با عاملها و بین عاملها با متغیر استقرار مهندسی ارزش
ارتباط معناداری وجود دارد (.)t-value≤1/90

شکل  .9تحلیل عاملی تأییدی سازه استقرار مهندسی ارزش در حالت معناداری
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شکل :2تحلیل عاملی تأییدی سازه استقرار مهندسی ارزش در حالت استاندارد

در جدول شماره  ،5شاخصهای ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری با توجه به دامنه مطلوب این
شاخصها در مجموع بیانگر این است که مدل مفروض تدوین شده توسط دادههای پژوهش حمایت
میشوند ،به عبارت دیگر برازش دادهها به مدل برقرار است و همگی شاخصها داللت بر مطلوبیت سازه
استقرار مهندسی ارزش دارند.
جدول  : 5شاخص های برازش مدل استقرار مهندسی ارزش

سازه

CV Red

CV Com

R Squares

GOF

انتخاب محدوده مهندسی ارزش

6/329

6/256

6/588

6/064

تدوین استراتژی

6/262

6/062

6/061

حمایت مدیران ارشد

6/219

6/042

6/566

خصوصیات تیم مهندسی ارزش

6/365

6/261

6/559

پیروی از برنامه ریزی

6/504

6/031

6/600

کیفیت اطالعات

6/520

6/052

6/636

در نهایت پایایی مرکب ، 4متوسط واریانس استخراجی ،3حداکثر واریانس مشترک 2و متوسط واریانس
مشترک 5برای تعیین روایی همگرا و واگرا بر اساس مدل نهایی محاسبه شد .نتایج جدول  0نشان میدهد
که برای هر خرده مقیاس( )AVE <CRو  AVE<6/56است .در نتیجه ،مؤلفهها از روایی همگرا
برخوردارند .عالوه بر این ،چون برای هر خرده مقیاس  AVE <MSVو  AVE >ASVاست روایی
واگرای خرده مقیاسها مطلوب میباشد.
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جدول  : 2پایایی مرکب ،روایی همگرا و روایی واگرای پرسشنامه استقرار مهندسی ارزش

شاخص متغیر
انتخاب محدوده مهندسی ارزش

CR
6/802

AVE
6/501

MSV
6/266

ASV
6/866

تدوین استراتژی

6/942

6/669

6/539

6/949

حمایت مدیران ارشد

6/936

6/646

6/552

6/934

خصوصیات تیم مهندسی ارزش

6/693

6/503

6/552

6/860

پیروی از برنامه ریزی

6/934

6/634

6/592

6/933

کیفیت اطالعات

6/926

6/656

6/592

6/922

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش نشان داد که مقیاس استقرار مهندسی ارزش دارای پایایی مناسبی است .جهت بررسی
پایایی ابزار از دو روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده گردید .نتایج بیانگر پایایی مطلوب و
همگنی مقیاسها و خرده مقیاسهای پرسشنامه استقرار مهندسی ارزش است .این یافتهها با نتایج
پژوهش سورانی و همکاران( ،)1395نژادایرانی و همکاران( )1394و طالبی و همکاران( )1391همسان
است(.)9،13،6
در این مطالعه ،برای بررسی روایی الگوی استقرار مهندسی ارزش از روش تحلیل عاملی اکتشافی و
تحلیل عاملی تائیدی ،استفاده شد .باربارا و ویلیام( )4665بیان میکند که در تحلیل عامل تائیدی،
الگوهای نظری خاصی با هم مقایسه شده و در واقع یک روش مفید و سودمند برای بازنگری ابزارهای
مناسب تحقیقات میباشد( .)43الزم به ذکر است که میزان شاخص کیسن مایر الکین ،بسیار مطلوب
است .از سویی دیگر ،توزیع سواالت استقرار مهندسی ارزش دارای کرویت و توزیع مقیاسهای ،نرمال
است .در نهایت مشخص شد که با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی ،شش عامل پیروی از برنامهریزی،
کیفیت اطالعات ،تدوین استراتژی ،انتخاب محدود ه مهندسی ارزش ،حمایت مدیران ارشد ،خصوصیات
تیم مهندسی ارزش با عنوان عوامل تشکیل دهنده مدل استقرار مهندسی ارزش مطرح میشوند و
پرسشنامه دارای روایی سازه است .در بررسی مقادیر ضریب تأثیر و مقادیر تی ،شش عامل مشاهده گردید
که عامل پیروی از برنامه ریزی( )6/600بیشترین اثر و بعد از آن به ترتیب ،عامل کیفیت
اطالعات( ،)6/636تدوین استراتژی( ،)6/061انتخاب محدوده مهندسی ارزش( ،)6/588حمایت مدیران
ارشد ( )6/566و در نهایت عامل خصوصیات تیم مهندسی ارزش( )6/559کمترین اثر را دارد.

332

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار مهندسی ارزش/...صفایی ،شجاعی و حامی
عامل اول استقرار مهندسی ارزش ،پیروی از برنامه ریزی میباشد میرمحمد صادقی( )1395نیز بر
عامل برنامه ریزی در مهندسی ارزش تاکید میکند( ،)13زیرا تاخیر یکی از مهمترین پدیدههای رایج در
پروژههای کشور میباشد .از نظر جایگاه و ارزش علمی ،با توجه به شاخصههای مدیریت و عوامل مختلف
موثر بر موفقیت پروژهها ،دستیابی به اهداف زمانی یکی از مهمترین شاخصهای موفقیت پروژهها محسوب
میگردد .نکته قابل توجه این است که هر چه به پیش میرویم و پروژههای بیشتری را یک تیم و سازمان
انجام میدهد و تجربیات بیشتری را کسب مینمایند باید به طور منطقی مدت تاخیرات و به دنبال آن
مدت اجرای پروژهها کاهش یابد ،ولی متاسفانه اینطور نیست ،با نگاهی به آمارهای سازمان مدیریت و
برنامهریزی درمورد میانگین مدت اجرای پروژههای خاتمه یافته متوجه میشویم که نه تنها مدت اجرای
پروژهها ثابت نبوده بلکه گاهی افزایش هم داشته است( .)2شهرداریها نیز از این اصل مجزا نبودهاند و
انحراف از برنامه زمانبندی و تاخیرات در بهرهوری پروژهها که نه تنها باعث افزایش بیشتر هزینهها و
کاهش کیفیت ،چه بسا به ثمر نرسیدن پروژهها میشود .عدم برنامهریزی و افزایش طول عمر پروژه بیشتر
در پروژههای عمرانی همچون ساخت مجموعههای ورزشی و حتی زمینهای کوچک ورزشی در مقیاس
واحد محله یا ناحیه ،هزینههای زیادی را تحمیل کرده و چه بسا در نیمه راه رها میگردند .در پروژههای
اجرایی کوچکتر نیز برنامه ریزی منابع ،برآورد هزینه و بودجه بندی هزینه ممکن است آن چنان سخت
بهم مرتبط شده باشند که به عنوان یه فرآیند منفرد دیده شوند ،به همین دلیل شناسایی دقیق الزامات
و اجرای یک برنامه صحیح بسیار حیاتی است( .)15همچنین با توجه به اینکه که برنامه ریزی برای گذران
اوقات فراغت شهروندان در ارتباط با خواستهها و نیازهای آنها و انجام پروژههای بزرگ و کوچک در این
راستا میباشد از وظایف شهرداری میباشد( .)0در کالن شهر تهران کمبود فضاهای تفریحی–ورزشی و
توزیع نامناسب آن با توجه به جمعیت هر منطقه از مشکالت عمده در رابطه با ورزش است .علیرغم وجود
سازمانهای گوناگون در تصمیم گیری و هدایت ورزش در سطوح مختلف از جمله شهرداری ،عدم تدوین
برنامه های منسجم و یکپارچه برای هماهنگی و توسعه ورزش برای مناطق تهران مشاهده میشود که با
بکارگیری مهندسی ارزش ،این مشکل تا حد زیادی میتواند برطرف گردد.
عامل بعدی استقرار مهندسی ارزش کیفیت اطالعات میباشد که تحقیقات افسری( )1396و
والمحمدی( ،)1394یاراحمدی( )1393و نصیری اقدام( )1395در این راستا بوده است ( .)46،18،4با
توجه به بهبود کیفیت اطالعات ،سطح کیفیت کاال و ارائه خدمات افزایش پیدا میکند و همچنین در
تجزیه و تحلیل و ارتقاء کارکردهای گوناگون و کاهش هزینههای پنهان همچون نگهداری و تعمیرات
اماکن ورزشی ضروری است .همانطور که میدانیم کیفیت اطالعات در کیفیت ساخت و ساز اماکن ورزشی
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موثر میباشد که باعث افزایش ارزش پروژه میشود و از هزینههایی که در آینده مشکل ساز خواهد شد
جلوگیری میکند .اگر اطالعات باکیفیت و به روز و مستمر را شهرداریها از تیم خبره مهندسی ارزش
دریافت کنند ،راه و روش مدیریت آینده در سازمان ،در باالترین سطح پیشرفت قرار میگیرد و کاهش
هزینهها و افزایش بهره وری توسط شهرداری را در پی خواهد داشت.
تدوین استراتژی نیز یکی از عوامل مهم برای استقرار مهندسی ارزش است که تأثیر بسزایی بر روی
تصمیم گیری مدیران دارد .با توجه به اینکه دنیای ورزش با تحوالت و دگرگونیهای متعددی مواجه
است و همچنین با توجه به اثرات اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و محیطی ورزش در جامعه و موانع و
مشکالت موجود در ورزش حرفه ای و همگانی اهمیت تصمیم گیری و مهندسی ارزش در پروژههای
ورزشی روز افزونی یافته است( ) 3مدیران شهرداری باید برای تصمیم گیری و ارائه خدمات ورزشی بهتر
استراتژی داشته باشند تا نتایج مطلوب تری را به دست آورند و خدمات ارزنده تری را ارائه دهند.
با توجه به تحقیق چارلز( ) 4665در محدوده مهندسی ارزش ،باید با سعی و تالش و برداشت از
اطالعات موجود ،مقصود و هدف کلی پروژه ،واضح و آشکار ،درک و تبیین گردد .درک هدف کلی پروژه
در این محدوه باید به صورتی باشد که پس از انجام پروژه ،نتایج و منافع و انتظارات الزم از آن بدست
آید .مهندسی ارزش به دنبال ارتقاء کیفیت و کاهش هزینههاست .مدیران شهرداری با توجه به داشتن
حوزه های عملکردی مختلف باید آمار و اطالعات بخش های مختلف سازمان به منظور استقرار مهندسی
ارزش در تمامی سطوح و تک تک بخشها نگاه استراتژیک و دیدگاه همسو داشته باشند .هچنین مدیران
باید پیش بینی و اقدامات پیشگیرانه موانع و محدودیتهای قسمتهای مختلف در زمان اجرایی شدن
مهندسی ارزش در هر بخش را داشته باشند.
برای استقرار مهندسی ارزش حمایت مدیران سازمان جزء عوامل مهم و تأثیرگذار بوده و مدیران باید
دید و نگرش کلی خود را نسبت به مهندسی ارزش تغییر دهند( .)11طبق تحقیق(بوجورکمن ،)4669
مهمترین اقدام در زمینه اجرای تغییر در سازمان ،نهادینه کردن روح کارآفرینی و تعهد در مدیران ارشد
و میانی سازمان میباشد .اگر مدیر ان شهرداری در بخش ورزش از اجزاء و پیامدهای اقتصادی پروژه
مهندسی ارزش مطلع باشند و از هر گونه طرح و پیشنهادی در راستای کمک به ایجاد جریان ارزش و
اجرایی شدن فرآیندهای مهندسی ارزش حمایت کنند و از برنامههای مدیریتی موثر همچون مهندسی
ارزش به منظور اقدامات استراتژیک استقبال کنند ،نتایج شگفت انگیزی در روند استقرار مهندسی ارزش
ایجاد میشود.
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مهندسی ارزش یکی از موفق ترین روش شناسیهای حل مساله ،کاهش هزینه و بهبود عملکرد و
کیفیت است .نگاه کارکردی ،به نتیجه رسیدن آن در مدت زمان کوتاه ،ارائه راه حلهای اجرایی و انجام
کار به دست تیمی که با هدف مشترک و تخصص مختلف ،کارکردهای پروژه یا محصول را بررسی نموده
و با راهکارهای خالقانه جایگزین مناسبتر برای آن پیشنهاد میکند ،از وجوه تمایز آن در مقایسه با دیگر
تکنیکها و روشهای مشابه میباشد( .)13همچنین با توجه به اینکه مهندسی ارزش تکنیکی روشمند
و کارکرد محور است( )15چنانچه مهندسی ارزش در سازمانی اعمال گردد ،هر فرد یا سازمانی میبایست
از روشها و هزینه های بکار برده در طرح خود ،دفاع نموده و خود را پاسخگو بداند و این خود باعث
اندیشیدن به راهکارهای جدید میگردد .همچنین تیم مجرب و متخصص با استفاده از ایدههای خالقانه
باعث محقق ساختن کارکردها با صرف کمترین منابع و هزینه در طول عمر پروژه میشود .با توجه به
برعهده داشتن پروژهها و وظایف متعدد شهرداریها ،همچون اوقات فراغت شهروندان و ساخت فضاهای
تفریحی-ورزشی در سطح شهر ،تیم متخصص و مج رب برای ارائه راهکارهای خالقانه بسیار ارزشمند
میباشد.
در نهایت می توان گفت شهرداری و سازمان ورزش شهرداری برای ساخت و توسعه اماکن ورزشی و
تقویت انگیزه های الزم و ترویج و توسعه روح ورزش در کالبد جامعه از طرق اجرای برنامههای عمومی و
طرحهای همگانی ورزش ،به برنامه ریزی هدفمند و پیروی از زمان بندی ،تدوین استراتژی و تیم متخصص
در تمامی محدوه ها ،برای توسعه ورزش نیاز دارد ،در نتیجه باید سیستم مدیریتی جدیدی همچون
مهندسی ارزش را در دستور کار خود قرار دهد .زیرا مهندسی ارزش با توجه به ماهیتی که دارد به عنوان
یک ابزار قوی برای حل مساله و تصمیم گیری میتواند کمک موثری برای مدیریت شهرداری باشد.
بنابراین اگر در شهرداریها مهندسی ارزش استقرار یابد و پیگیری شود ،امید به بهبود خدمات را افزایش
میدهد .در ضمن تیم مهندسی ارزش قادر خواهد بود این خدمات را با هزینه کم و کیفیت مطلوب و در
زمان مورد انتظار به انجام برساند.
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