
بررسی مولفه های مهندسی ارزش در مدیریت و ساخت 
ساختمانهای مسکونی مسکن مهر  شهر یاسوج 

حسنعلی ترنج
پژوهشگر علوم انسانى، دکتراى جغرافیاى برنامه ریزى روستایى، شهریاسوج، ایران

فصلنامه علمی تخصصی
مهندسی و مدیریت ساخت

سال سوم، شماره نهم، بهار 1397

نویسنده مسئول: حسنعلی ترنج
آدرس ایمیل:

nsanazism@gmail.com

Value Engineering Components in 
Management and Construction of 
Residential Buildings in Yasouj City

Hasanali Toranj
Tabriz University

V. 03 No. 09 - spring 2018

Corresponding author:

Hasanali Toranj
Email address: 

nsanazism@gmail.com

چکیده

تحقیق حاضر باهدف بررسى راهکارهاى مهندسى ارزش در مدیریت و ساخت ساختمان هاى مسکونى  با تأکید بر سه مؤلفه( کیفیت، هزینه 
و زمان) در سطح شهر یاسوج انجام گرفته است. این تحقیق کاربردى بوده و ازنظر جمع آورى اطالعات یک تحقیق توصیفى -  پیمایشى مى 
باشد. جامعه آمارى تحقیق شامل جامعه آمارى عبارت است از کلیه مهندسان و ناظران و پیمانکاران پروژه هاى بزرگ عمرانى مسکن مهر شهر 
یاسوج در حدود 110 نفر مى باشد . با توجه به نامحدود بودن جامعه آمارى براساس فرمول کوکران حجم نمونه 85 نفر در نظر گرفته شد. 
براى جمع آورى اطالعات از دو روش کتابخانه اى و میدانى استفاده شده است و روش نمونه گیرى تصادفى ساده مى باشد. بخش آمار استنباطی 
نیز از آزمون همبستگى و رگرسیون براى آزمون فرضیه ها، t دو نمونه اى و تحلیل واریانس براى مقایسه میانگین پاسخگویى گروه هاى مستقل 
استفاده شده است، که درنهایت براي تجزیه وتحلیل و به کارگیرى این آزمون ها از نرم افزار SPSS  استفاده شد.این تحقیق شامل 9 فرضیه 
مى باشد ابعاد مربوط به بررسى راهکارهاى مهندسى ارزش در مدیریت و ساخت ساختمان هاى مسکونى  شهر یاسوج با تأکید بر سه مؤلفه( 
کیفیت، هزینه و زمان) مى باشد. نتایج تحقیق تأثیر بررسى راهکارهاى مهندسى ارزش در مدیریت و ساخت ساختمان هاى مسکونى  شهر 

یاسوج با تأکید بر سه مؤلفه( کیفیت، هزینه و زمان) در سطح شهر یاسوج را نشان مى دهد.
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بیان مساله:

سیستماتیک  بکارگیرى  از  است  عبارت  ارزش  مهندسى 
که  تیمى  کار  پایه  بر  و  خالقانه  و  مشخص  هاى  روش 
هدف از آن شناسایى و حذف هزینه هاى غیر ضرورى و 
افزایش کیفیت و کارآیى یک محصول یا خدمت در طور 
عمر آن مى باشد. آنالیز ارزش یک روش خالق و سازمان 
یافته است که هدفش شناسایى هزینه هاى غیر ضرورى 
مى باشد. هزینه هایى که نه کیفیت را افزایش مى دهد 
مى  چشم  نه  را،  محصول  عمر  طول  نه  را،  کارآیى  نه  و 
آیند و نه مورد عالقه مشترى مى باشند. همچنین یکى 
اندوخته مدیریت است که  دیگر از وجوه مدیریت، وجوه 
موثر  مدیریت  بهبود  در  گیرندگان  تصمیم  تصویب  براى 
است[1]. مهندس ارزش به لحاظ کاربرد، شاهد تحوالت 
گسترده و چشمگیرى بوده است. توسعه کابرد مهندسى 
ارزش، از بخش صنعت به پروژه هاى عمرانى و پروژه هاى 
خدماتى، عمده ترین تحوالت در این زمینه است. بررسى 
تحوالت مهندسى ارزش، به لحاظ محتوایى، تکنیک ها و 
لحاظ  به  اما  است  نداشته  زیادى  تغیرهاى  کاربرد،  شیوه 
شرایط به کارگیرى و تسعه بسترهاى قانونى و رفع موانع 
بوده  زیادى  تحوالت  شاهد  ساخت،  هاى  پروژه  در  اجرا 
با  با روشى سیستماتیک و و  است. [2]. مهندسى ارزش 
موشکافانه  بررسى  ضمن  تیمى  کار  و  خالقیت  بر  تکیه 
پروژه، فرصت هایى را براى اصالح و بهبود پروژه در ابعاد 
زمان، هزینه و کیفیت فراهم مى آورد.[3] در به کارگیرى 
مهندسى ارزش در پروژه هاى عمرانى همواره کل فعالیت 
هاى یک پروژه عمرانى چه در زمینه راه و یا زمینه هایى 
اما چنانچه  یا ساخت در نظر گرفته مى شود.  مانند آب 
دقیق تر به موضوع بنگریم متوجه مى شویم که مى توان 
با یک دید سیستمى به اجراء یک پروژه، مهندسى ارزش 
زیرا  گرفت.  کار  به  نیز  خاص  صورت  به  جزء  آن  در  را 
اثر  تمرکز این تکنیک بر روى یک محدوده خاص باعث 
بخشى بیشتر این تکنیک شده و چه بسا کلیه فعالیت هاى 
تکنیک  این  کارگیرى  به  دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  پروژه 
پیمانکاران  محور،  پروژه  هاى  دیگر شرکت  بار  تواند  مى 
افزایش  هزینه،  کاهش  زمینه  در  ها  پروژه  مشاوران  و 
پشتوانه  نبود  باَشد.  کارفرمایان  رضایتمندى  و  کیفیت 
اطالعاتى  کمبود  ارزش  مهندسى  از  استفاده  براى  الزم 
در مورد این روش در بین متولیان پروژه هاى عمرانى و 
عدم پیگیرى براى اجراى نتایج حاصل از به کارگیرى آن، 
باعث ناشناخته ماندن مزایاى این روش در بین گروه هایى 
بهره گیرى فراوان  امکان  بالقوه  شده است که به صورت 
این تحقیق بررسى  این تکنیک را دارند. مساله اصلى  از 
مهمترین راهکارهاى مهندسى ارزش در مدیریت و ساخت 
ساختمانهاى مسکونى شهر یاسوج با تاکید بر سه مولفه( 

کیفیت، هزینه و زمان) مى باشد.

پیشینه

منصور قلعه نوى، محمد تقى مقدم شهرى (1394)بررسى 
(مطالعه  عمرانى  هاى  پروژه  در  ارزش  مهندسى  عوامل 
در  موثر  عوامل  بررسى  به  مسکن)  سازى  انبوه  موردى 
کاربرد مهندسى ارزش در پروژه هاى انبوه سازى مسکن 

مسکن  بنیاد  سازى  انبوه  هاى  پروژه  در  موردى  صورت  به  و 
انقالب اسالمى و بررسى مشکالت و موانع کاربرد این تکنیک در 
زمینه هاى قوانین و مقررات، ساختار مجموعه هاى کارفرمایى، 
پیمانکاران، مشاوران طرح و مشاوران ارزش است. جامعه آمارى 
تحقیق، کارشناسان و مدیران و پیمانکاران فعال در اجراى پروژه 
هاى انبوه سازى آشنا با مدیریت پروژه مى باشند. جهت توصیف 
ا ستنباطى  و  توصیفى  آمارهاى  از  ها  داده  تحلیل  و  تجزیه  و 
مى  نشان  پزوهش  این  از  حاصل  نتایج  است.  شده  استفاده 
زمان  مدیریت  در  ارزش  مهندسى  کاربرد  تأثیر  بیشترین  دهد 
باشد.  مى  ارتباطات  مدیریت  در  تأثیر  کمترین  و  محدوده  و 
همچنین مهمترین مشکل و مانع در بکارگیرى مهندسى ارزش 
نبود تبلیغات و انگیزش است. صبا، شایسته در پژوهشى کاهش 
بکارگیرى روش مهندسى  با  انجام پروژه ها  بهبود  هزینه ها و 
نوسازى  اجرایى  هاى  پروژه  در  موردى  مطالعات  با  را  ارزش 
مدارس بررسى نموده اند. در صورت بکارگیرى مدیریت ارزش 
اولیه چرخه  مراحل  در  پروژه  مدیریت  متدولوژى  با  تلفیق  در 
قابل چشم  آن  دستاوردهاى  با  توجه  با  ها  هزینه  پروژه،  عمر 
پوشى هستند. مطالعه مهندسى ارزش در 10 پروژه انتخابى به 
بهبود کیفیت و کاهش همزمان هزینه انجامید. کاهش هزینه ها 
و اهمیت توانایى مالى در پروژه هاى ساختمانى محرکى براى 
پیمانکاران جهت استفاده از مهندسى ارزش و تشکیل کارگاه 
هاى ارزش براى هر گونه پیشنهاد هزینه اى مى باشد. همچنین 
اعمال فرآیند مهندسى ارزش با تشویق پیمانکاران براى شرکت 
در مناقصات پایین تر موجب ارزش افزوده بیشتر براى کارفرما 
مى شود. دستاوردهاى دیگر مانند درك مشترك بین عوامل 
تغییرات  مخاطرات،  کاهش  اهداف،  شفافیت  پروژه،  در  ذینفع 
در طرح، بهبود ارتباط بین عوامل دست اندرکار و ... است [4]. 
بر  ارزش  مهندسى  تأثیر  بررسى  به  امیرى(1391)  پور،  قریب 
هاى  شرکت  در  موردى  مطالعات  با  پروژه  مدیریت  کارآمدى 
پژوهش  این  از  هدف  اند.  پرداخته  ساختمانى  و  راه  عمرانى 
ت  با  پروژه،  مدیریت  کارایى  بر  ارزش  مهندسى  تأثیر  بررسى 
بیین ابعادى مستخرج از مطالعات داخلى و خارجى مى باشد. 
رابطه بین این دو متغیر براى نخستین بار در این پژوهش مورد 
ارزیابى قرار مى گیرد. پرسشنامه اى که بدین منظور طراحى 
گشت، بین 50 شرکت فعال عمران صنعت راه و ساختمان توزیع 
شده و داده هاى حاصله مدل معدالت ساختارى مورد تجزیه 
و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله نشان مى دهد که مهندسى 
ارزش و مدیریت پروژه رابطه مستقیم و قوى دارند، و مى توان 
کارآمدى  تواند  مى  ارزش  مهندسى  که  گرفت  نتیجه  چنین 
مدیریت پروژه را تسهیل نماید و موجب کاراتر شدن آن گردد. 
یکى از محدودیت هاى قابل ذکر در این پژوهش، محدودیت در 
منابع ثانویه بود محدودیت زمانى پاسخ دهندگان، عدم سهولت 
دسترسى به جامعه آمارى نمونه، عدم درك اهداف پژوهش از 
سوى پاسخ دهندگان و عدم همکارى همه جانبه و مناسب آن 
مورد  هاى  داده  گردآورى  حین  که  بود  دیگرى  مشکالت  ها 
نیاز پژوهش از شرکت هاى مورد مطالعه به وجود آمدند[5] .
اجرایى  راهکارهاى  پژوهشى  در   (1387( صفایى،  نوى،  قلعه 
و  سیستان  استان  عمرانى  هاى  پروژه  در  ارزش  مهندسى 
بلوچستان را بررسى نموده اند. در این پژوهش نحوه استفاده 
مهندسى ارزش در مرحله ساخت، خصوصیات یکى پیشنهاد تغییر 
مناسب و روش اجرایى پیشنهاد تغییر بر مبناى مهندسى ارزش 
با مطالعه موردى دانشگاه علوم پزشکى زاهدان مورد بررسى قرار 
گرفته است که منجر به صرفه جویى مناسبى شده است[6]  .
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 میر محمد صادقى، اقدمى ثانى، (1384) در پژوهشى به 
بررسى موانع کاربرد مهندسى ارزش در پروژهاى عمرانى 
که  دهد  مى  نشان  تحقیق  نتایج  اند.  پرداخته  ایران  در 
پایین  خیلى  ایران  در  ارزش  مهندسى  توسعه  سرعت 
است و پاسخ دهندگان که اکثریت قریب به اتفاق آنها با 
مهندسى ارزش اشنایى داشتند میزان کاربرد آن را جزئى 
به مهندسى  نیاز  احسا  و عدم  بیان کردند  نامحسوس  و 
الزام  قوانین  نبود  و  انگیزه فرهنگى  نبود  به خاطر  ارزش 
آور را از مهمترین موانع توسعه کاربرد آن مى دانستند و 
ادعا داشتند که نا آشنایى با این تکنیک، فهم و تلقى غلط 
اندر کاران پروژه هاى  از تعریف و وظیفه آن بین دست 
ساز کشور  و  به صنعت ساخت  آن  ورود  مانع  و  عمرانى 
شده است و نبود سیستم هاى کنترل پروژه در صنعت 
ساختمان و تحت تأثیر قرار گرفتن زمان اجراى پروژه ها 
توسط تورم اقتصادى کشور ضرورت کنترل زمان اجراى 
انداخته است که خود  به موقع پروژه ها را از حساسیت 
احساس عدم نیاز به این قبیل تکنیک ها را در پس دارد. 
از طرفى در بین اکثریت دست اندکاران پروژه هاى بخش 
انعقاد  ندارد.  وجود  پذرى  ریسک  و  بهبود  انگیزه  دولتى 
با  اکثر پروژه ها به روش قرارداد پیمان سنتى  قرار داد 
توجه به دو عاملى بودن و عدم هم خوانى آن با کاربرد 
مهندسى ارزش در پروژه هاى عمرانى از دیگر علل عدم 
روق این تکنیک بوده است. استفاذده از روش هاى پیمان 
هم سو با مهندسى ارزش مخصوصاً قرادادهاى سه عاملى 
و چهار عاملى، همچنین طریقه محاسبه طراحى و مشاوره 
دیگر  هاى  روش  به  برآورد  هزینه  از  درصدى  حالت  از 
از اعمال شروط تشویقى مخصوصاً در بخش دولتى و  و 
تصویب قوانین ضرورى براى مشخص شدن حقوق هر یک 

از طرفین ذینفع نباید غافل بود[3] .
شناسى  آسیب  به  پژوهشى  در  رکوعى1387  نظرى،   
پرداخته  ایران  در  ارزش  مهندسى  کالبدى  و  ماهیتى 
اند. در این پژوهش سعى شده است که با توجه به نقاط 
مهندسى  اجراى  زمینه  در  که  هایى  کاستى  و  ضعیف 
عوامل  دارد،  وجود  کالبدى  و  محتوایى  ابعاد  در  ارزش 
مهم و تأثیرگذار معرفى گردد و سپس با ارائه راهکارهایى 
به  نتایج  میزان  گردد.  فراهم  بهبود  براى  مساعد  زمینه 
به  که  میدانى  تحقیقات  از  پس  پژوهش  از  آمده  دست 
صورت پرسش نامه مکصاحبه انجام شده است عبارتند از: 
-مرحله تحلیل کارکرد و فعالیت هاى مرتبط با آن که به 
عنوان قلب مهندسى ارزش شناخته مى شود، به درستى 
از مهندسى ارزش  صورت نپذیرفته است. - بخش هایى 
که ماهیت کار گروهى دارد، نسبت به سایر بخش ها با 
 - دارند.  بیشترى  ضعیف  انفرادى،  هاى  فعالیت  ماهیت 
برخى از مراحل مهندسى ارزش به صورت درست و دقیق 
صورت نگرفته اند، این وضعیت در مراحل پیش مطالعه 

و نیز مرحله مطالعات تکمیلى بیشتر مشهود است [7].
ارتباط  مدیریتی  اثر  پژوھشی  در   Xianhai Meng
را  بخشى  ارزش  جهت  ساز  و  ساخت  پروژه  عملکرد  بر 
و تحلیل نشان مى دهد که  نموده است. تجزیه  بررسى 
خراب شدن رابطه بین احزاب پروژه ممکن است احتمال 
عملکرد ضعیف را افزایش دهد و عملکرد ضعیف به طور 

موثر رابطه بعضى موارد را کاهش مى دهد (8). 

مواد و روش تحقیق
تحقیق حاضر بر مبناى هدف از نوع کاربردى مى باشد که نتایج 
حاصله از آن مى تواند در برنامه ریزى ها قابل استفاده باشد. 
رویکرد غالب تحقیق ازنظر پیمایشى (ماهیت و روش )، توصیفى 
ـ تحلیلى مى باشد ولى عالوه بر آن از روشهاى اسنادى و میدانى 
نیز بهره گرفته شده است. به طورى که در مرحله ى توصیف، 
داده ها و اطالعات مورد نیاز با روشهاى اسنادى ومیدانى بدست 
آمده است. وبخش میدانى عالوه بر مشاهده مستقیم ومصاحبه، 
مبتنى بر تهیه وتکمیل پرسشنامه مى باشد. ودر روش تحلیلى 
اطالعات  وتحلیل  نتایج  استنباط  به  آمارى)  وتحلیل  (تجزیه 
حاصل ازبرداشت هاى میدانى از نرم افزار(spss)استفاده شده 

است.
ابزار هاى اندازه گیرى : با توجه به اهداف پژوهش نامه تشخیص 
داده شد. پس از مطالعات متعدد و مصاحبه با افراد و صاحب 
نظران استفاده از پرسشنامه هاى نیمه استاندارد براى تحقیق 
توجه  با  نیاز،  مورد  اطالعات  جمع آورى  براى  گردید.  مشخص 
و  اساتید  نظر  به  توجه  با  و  تحقیق  پیشینه  و  موضوع  ادبیات 
الگو بردارى از نمونه هاى معتبر و استاندارد، محقق  همچنین 
از پرسشنامه هاى محقق  استفاده  به  با مشاوره صاحب نظران 
ساخته بر اساس مطالعات اسنادى و پرسشنامه هاى مشابه اقدام 
نمود. گویه هاى پرسشنامه عوامل موثر بر بکارگیرى مهندسى 
ارزش در پروژه هاى عمرانى: این پرسشنامه شامل 34 سوالى 
بسته، با 8 شاخص پژوهش مى باشد. گویه هاى مرتبط با هر 
نمره گذارى شده  لیکرت  بر اساس مقیاس 5 گزینه اى  سوال 
است. گویه هاى پرسشنامه مشکالت و موانع بکارگیرى مهندسى 
شاخص   3 با  بسته،  سوال   10 شامل  پرسشنامه  این  ارزش: 
پژوهش مى باشد. گویه هاى مرتبط با هر سوال مقیاس 5 گزینه 
اى لیکرت نمره گذارى شده است. در پژوهش حاضر اقداماتى 
براى افزایش میزان روایى پرسشنامه انجام شد که خالصه آن ها 
به شرح زیر است: ابتدا م طالعات زیادى از طریق مطالعه کتاب 
ها، پایان نامه ها و مقالت به عمل آمد تا بطور کامل مفاهیم و 
متغیرهاى مهم مورد استفاده در تحقیق و چگونگى اندازه گیرى 
بررسى  براى  مناسبى  سواالت  بتوانیم  تا  گردد  روشن  ها  آن 
فوق  پرسشنامه  که  آن  به  عنایت  با  نماییم.  طراحى  فرضیات 
نیمه استاندارد بوده ولى بر اساس مدلهاى نظرى استاندارد تهیه 
شده و توسط اساتید راهنما و مشاور و اساتید مجرب دیگر مورد 
باشد(  تائید مى  مورد  آن  روایى  این  از  است  گرفته  قرار  تأیید 
شاخص  معموالً  کرونباخ  آلفاى  که  آنجایى  از  صورى).  روایى 
کامًال مناسبى براى سنجش قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیرى و 
هماهنگى درونى میان عناصر آن است. بنابراین قابلیت اعتماد 
پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق به کمک آلفاى کرونباخ 
ارزیابى شده است. جامعه آمارى عبارت است از کلیه مهندسان 
و ناظران و پیمانکاران پروژه هاى بزرگ عمرانى مسکن مهر شهر 

یاسوج که تعداد کل انها حدود 300 نفر مى باشد.
به ویژگیهاى جامعه  با توجه  براى تحقیق حاضر  آمارى:  نمونه 
برگزیده  نفر   110 ساده  تصادفى  گیرى  نمونه  شیوه  آمارى 
خواهد شد، و هر مهندس و ناظر و پیمانکار پروژه هاى بزرگ 
عمرانى مسکن مهر در یک واحد نمونه در نظر گرفته شد. براى 
با  استفاده شد.  فرمول کوکران  از  نیز  نمونه الزم  تعیین حجم 
به  آمارى  از جامعه  نفر  به حجم 85  اى حداقل  نمونه  انتخاب 
صورت کامًال تصادفى میتوان به اهداف تحقیق دست یافت. اما 
به منظور جلوگیرى از ریزش تعداد پاسخگویان و همچنین پیش 
بینى تکمیل تکمیل اطالعات مورد نیاز بر اساس براورد نمونه، 

ت 
ت و ساخ

ش در مدیری
بررسی مولفه های مهندسی ارز

سکن مهر  شهر یاسوج
سکونی م
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حجم نمونه در نظر گرفته شده به 90 پرسشنامه توزیع، 
که پس از جمع آورى اطالعات و حذف پرسشنامه مخدوش 
و ناقص، 85 پرسشنامه سالم عودت شد و همان به عنوان 

نمونه نهایى در نظر گرفته خواهد شد.
روش گرد آورى اطالعات: با توجه به موضوع و فرضیه ها، 
تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردى و از حیث 
روش توصیفى و پیمایشى است. که اطالعات آن به شیوه 
میدانى و غیر میدانى جمع آورى گردیده است. پژوهش 
گر در این تحقیق به منظور جمع آورى اطالعات مورد نیاز 
استفاده  پیمایشى  از شیوه  ها  پرسشنامه  تکمیل  و  خود 

نموه است.
ابزار گرد آورى اطالعات : با توجه به اهداف پژوهش نامه 
تشخیص داده شد. پس از مطالعات متعدد و مصاحبه با 
نیمه  هاى  پرسشنامه  از  استفاده  نظران  صاحب  و  افراد 
استاندارد براى تحقیق مشخص گردید. براى جمع آورى 
پیشینه  و  موضوع  ادبیات  توجه  با  نیاز،  مورد  اطالعات 
تحقیق و با توجه به نظر اساتید و همچنین الگو بردارى 
از نمونه هاى معتبر و استاندارد، محقق با مشاوره صاحب 
بر  ساخته  محقق  هاى  پرسشنامه  از  استفاده  به  نظران 
اقدام  مشابه  هاى  پرسشنامه  و  اسنادى  مطالعات  اساس 

نمود.
تحلیل  و  تجزیه  براى   : اطالعات  تحلیل  و  تجزیه  روش 
و  توصیفى  آمار  روش  دو  از  پژوهش  این  در  ها  داده 
توصیفى،  بخش  در  است.  شده  استفاده  استنباطى  آمار 
توافقى دو بعدى، شاخصهایى  از جداول توزیع فراوانى و 
مرکزى (میانگین) و پراکندگى ( انحراف معیار) محاسبه 
مى  رسم  نیز  مربوطه  نمودارهاى  همچنین  شود.  مى 
با توجه به فرضیه هاى  گردد. در بخش آمار استنباطى 
براى تدوین شده از آزمون هاى کولوموگروف – اسمیرنف
اى نمونه یک t هاى آزمون و متغییرها بودن نرمال تعیین
استفاده Spss افزار نرم کمک با ها فرضیه به پاسخ براى

شود. مى

آمار استنباطی 
با توجه به ماهیت فرضیه هاى تحقیق از آزمون تى یک 

نمونه اى استفاده شده است. 
این آزمون آزمون پرکاربردى مى باشد و فلسفه وجودى 
آن بررسى وضعیت متغیر هاى تحقیق است. این آزمون 
به بررسى تفاوت معنادارى متغیرها با میزانى مشخص و 

استاندارد مى پردازد.
از آزمون تى تک نمونه  جهت بررسى وضعیت متغیر ها 
اى استفاده شده است. جهت بررسى نتایج ابتدا به ستون 
سطح معنى دارى مراجعه مى شود اگر این مقدار از 0,05
و  بوده  معنادار  متغیر  آن  در  آزمون  این  باشد  کوچکتر 
تفاوت معنادارى با مقدار متوسط 3 وجود دارد. اگر مقدار 
دهنده  نشان  باشد  مثبت  حالت  این  در  میانگین  تفاوت 
وضعیت متوسط به باالى متغیر است و در حالت منفى 
به  متوسط  وضعیت  دهنده  نشان  میانگین  تفاوت  بودن 
پایین متغیر است. اگر سطح معنى دارى از 0,05 بزرگتر 
باشد نشان دهنده عدم تفاوت معنادار با مقدار 3 مى باشد 

و نتیجه بر وضعیت متوسط متغیر است.

فرضیه هاى تحقیق 
فرضیه اول: عوامل موثر بر بکارگیرى مهندسى ارزش بر کاهش 
هاى  پروژه  مدیریت  در  هزینه  کاهش  و  اجرا  زمان  تأخیرات 

عمرانى انبوه سازى مسکن موثر است.

جدول 1. آماره توصیفى متغیر بکارگیرى مهندسى ارزش
میانگین
خطاى

استاندارد

انحراف
استاندارد

متغییر هاتعدادمیانگین

بکارگیرى0/0370/3474/0885
مهندسى
ارزش

منبع: یافته هاى محقق

جدول 2. نتایج آزمون تى تک نمونه اى بکارگیرى مهندسى 
ارزش

test value = 2/5متغییر ها
95% در

اطمینان
تفاوت 

میانگین 
سطح 
معنى 
دارى

درجه 
آزادى

آماره تى

کمبیش
بکارگیرى 1/661/551/580/0318442/13

مهندسى 
ارزش

منبع: یافته هاى محقق
بررسى آزمون تى نشان داد که متغیر بکارگیرى مهندسى ارزش  
آزادى  درجه  با   0/347 استاندارد  انحراف  و   4/08 میانگین  با 
84 داراى تفاوت میانگین 1/58 در 95 درصد اطمینان داراى 
سطح  داراى  و  باشد  مى   1/66 و   1/51 میان  میانگین  تفاوت 
بودن سطح  کوچکتر   علت  به  باشد.  مى   0/031 دارى  معنى 
از میزان 0,05 ارزش   بکارگیرى مهندسى  معنى دارى متغیر 

نشان از وضعیت متوسط به باالى متغیر دارد.
فرضیه دوم: عدم مدیریت یکپارچکى موثر بر بکارگیرى مهندسى 
ارزش بر کاهش تأخیرات زمان اجرا و کاهش هزینه در مدیریت 

پروژه هاى عمرانى انبوه سازى مسکن موثر است. 

جدول 3. آماره توصیفى متغیر بکارگیرى مهندسى ارزش
میانگین 
خطاى 
استاندارد

انحراف 
استاندارد

تعدادمیانگین 

مدیریت 0/0700/6463/8785
یکپارچگى

منبع: یافته هاى محقق
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جدول 4. نتایج آزمون تى تک نمونه اى بکارگیرى 
مهندسى ارزش

test value = 3متغییر ها
95% در

اطمینان
تفاوت 
میانگین

سطح 
معنى 
دارى

درجه 
آزادى

آماره 
تى

کمبیش

مدیریت 1/511/231/3700/048419/55
یکپارچگى

منبع: یافته هاى محقق

بررسى آزمون تى نشان داد که متغیر مدیریت یکپارچگى 
با میانگین 3/87 و انحراف استاندارد 0/646 با درجه 
آزادى 84 داراى تفاوت میانگین 1/37 در 95 درصد 

اطمینان داراى تفاوت میانگین میان 1/23 و 1/51 مى 
باشد و داراى سطح معنى دارى 0/044 مى باشد. به 

علت کوچکتر  بودن سطح معنى دارى متغیر مدیریت 
یکپارچگى از میزان 0,05 نشان از وضعیت متوسط به 

باالى متغیر دارد.
فرضیه سوم: عدم مدیریت محدوده موثر بر بکارگیرى 

مهندسى ارزش بر کاهش تأخیرات زمان اجرا و کاهش 
هزینه در مدیریت پروژه هاى عمرانى انبوه سازى مسکن 

موثر است. 
جدول 5. آماره توصیفى متغیر بکارگیرى مهندسى ارزش

میانگین 
خطاى 
استاندارد

انحراف 
استاندارد

تعدادمیانگین

مدیریت 0/0940/86733/202985
محدوده

منبع: یافته هاى محقق
جدول 6. نتایج آزمون تى تک نمونه اى بکارگیرى 

مهندسى ارزش
Test Value = 3متغییر ها

تفاوت در %95 اطمینان
میانگین

سطح 
معنى 
دارى

درجه 
آزادى

آماره 
تى کمبیش

مدیریت 0/890/51590/70290/047847/472
یکپارچگى

منبع: یافته هاى محقق
بررسى آزمون تى نشان داد که متغیر مدیریت محدوده  با 
میانگین 3/20 و انحراف استاندارد 0/867 با درجه آزادى 
84 داراى تفاوت میانگین 0/702 در 95 درصد اطمینان 
داراى تفاوت میانگین میان 0/51 و 0/89 مى باشد و داراى 
سطح معنى دارى 0/047 مى باشد. به علت کوچکتر  بودن 
سطح معنى دارى متغیر مدیریت محدوده از میزان 0,05

نشان از وضعیت متوسط به باالى متغیر دارد.

بکارگیرى  بر  موثر  زمان  مدیریت  عدم  چهارم:  فرضیه 
کاهش  و  اجرا  زمان  تأخیرات  کاهش  بر  ارزش  مهندسى 
هزینه در مدیریت پروژه هاى عمرانى انبوه سازى مسکن 

موثر است. 
جدول 7. آماره توصیفى متغیر بکارگیرى مهندسى ارزش

میانگین 
خطاى 
استاندارد

انحراف 
استاندارد

تعدادمیانگین

مدیریت 0/075480/695913/858885
زمان

منبع: یافته هاى محقق

جدول 8. نتایج آزمون تى تک نمونه اى بکارگیرى مهندسى ارزش
Test Value = 3متغییر ها

تفاوت در ٪95اطمینان
میانگین

سطح معنى 
دارى

درجه 
آزادى

آماره تى

کمبیش

مدیریت 1/5081/2081/3580/0408418/002
زمان

منبع : یافته هاى محقق
بررسى آزمون تى نشان داد که متغیر مدیریت زمان با میانگین 3/85 و 
انحراف استاندارد 0/695 با درجه آزادى 84 داراى تفاوت میانگین 1/35

و 1/50 مى  میان 1/20  میانگین  تفاوت  داراى  اطمینان  در 95 درصد 
باشد و داراى سطح معنى دارى 0/040 مى باشد. به علت کوچکتر  بودن 
سطح معنى دارى متغیر مدیریت زمان از میزان 0,05 نشان از وضعیت 

متوسط به باالى متغیر دارد.
فرضیه پنجم: عدم مدیریت هزینه موثر بر بکارگیرى مهندسى ارزش بر 
کاهش تأخیرات زمان اجرا و کاهش هزینه در مدیریت پروژه هاى عمرانى 

انبوه سازى مسکن موثر است. 
جدول 9. آماره توصیفى متغیر بکارگیرى مهندسى ارزش

میانگین
خطاى

استاندارد

انحراف 
استاندارد

تعدادمیانگین

مدیریت زمان0/54130/545144/58885
منبع: یافته هاى محقق

جدول 10. نتایج آزمون تى تک نمونه اى بکارگیرى مهندسى ارزش
Test Value = 3متغییر ها

تفاوت در %95 اطمینان
میانگین

سطح 
معنى 
دارى

درجه 
آزادى

آماره تى

کمبیش

مدیریت 2.20581.97072.088240.0338435.317
یکپارچگى

منبع: یافته هاى محقق
بررسى آزمون تى نشان داد که متغیر مدیریت هزینه با میانگین 4/58 و 
انحراف استاندارد 0/545 با درجه آزادى 84 داراى تفاوت میانگین 2/08

و 2/20 مى  میان 1/97  میانگین  تفاوت  داراى  اطمینان  در 95 درصد 
باشد و داراى سطح معنى دارى 0/033 مى باشد. به علت کوچکتر  بودن 
سطح معنى دارى متغیر مدیریت هزینه از میزان 0,05 نشان از وضعیت 

متوسط به باالى متغیر دارد.
فرضیه ششم: عدم مدیریت کیفیت موثر بر بکارگیرى مهندسى ارزش بر 
کاهش تأخیرات زمان اجرا و کاهش هزینه در مدیریت پروژه هاى عمرانى 

انبوه سازى مسکن موثر است. 
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جدول 11. آماره توصیفى متغیر بکارگیرى مهندسى 
ارزش

میانگین 
خطاى 
استاندارد

انحراف 
استاندارد

تعدادمیانگین

مدیریت 0/04890/451174/23285
زمان

منبع: یافته هاى محقق
جدول12. نتایج آزمون تى تک نمونه اى بکارگیرى 

مهندسى ارزش
Test Value = 3متغییر ها

تفاوتدر %95 اطمینان
میانگین

سطح
معنى
دارى

درجه
آزادى

آماره
تى

کمبیش

مدیریت 1/8291/6351/73230/0428435/40
یکپارچگى

کیفیت  مدیریت  متغیر  که  داد  نشان  تى  آزمون  بررسى 
درجه  با   0/451 استاندارد  انحراف  و   4/23 میانگین  با 
درصد   95 در   1/73 میانگین  تفاوت  داراى   84 آزادى 
اطمینان داراى تفاوت میانگین میان 1/63 و 1/82 مى 
به  باشد.  مى   0/042 دارى  معنى  سطح  داراى  و  باشد 
مدیریت  متغیر  دارى  معنى  بودن سطح  کوچکتر   علت 
کیفیت از میزان 0,05 نشان از وضعیت متوسط به باالى 

متغیر دارد.
بر  موثر  انسانى  منابع  مدیریت  عدم  هفتم:  فرضیه 
بکارگیرى مهندسى ارزش بر کاهش تأخیرات زمان اجرا و 
کاهش هزینه در مدیریت پروژه هاى عمرانى انبوه سازى 

مسکن موثر است. 
جدول 13. آماره توصیفى متغیر بکارگیرى مهندسى 

ارزش
میانگین 
خطاى 
استاندارد

انحراف 
استاندارد

تعدادمیانگین

مدیریت 0/05160/47574/15285
زمان

منبع: یافته هاى محقق
جدول 14. نتایج آزمون تى تک نمونه اى بکارگیرى 

مهندسى ارزش
Test Value = 3متغییر ها

تفاوت در %95 اطمینان
میانگین

سطح 
معنى 
دارى

درجه 
آزادى

آماره 
تى

کمبیش

مدیریت 1/751/551/6520/0238432/03
یکپارچگى

منبع: یافته هاى محقق
منابع  مدیریت  متغیر  که  داد  نشان  تى  آزمون  بررسى 
با   0/475 استاندارد  انحراف  و   4/15 میانگین  با  انسانى 
95 در   1/65 میانگین  تفاوت  داراى   84 آزادى  درجه 
و   1/55 میان  میانگین  تفاوت  داراى  اطمینان  درصد 
و داراى سطح معنى دارى 0/023 مى  باشد  1/75 مى 

باشد. به علت کوچکتر  بودن سطح معنى دارى متغیر مدیریت 
منابع انسانى از میزان 0,05 نشان از وضعیت متوسط به باالى 

متغیر دارد.
بکارگیرى  بر  موثر  ارتباطات  مدیریت  عدم  هشتم:  فرضیه 
مهندسى ارزش بر کاهش تأخیرات زمان اجرا و کاهش هزینه 

در مدیریت پروژه هاى عمرانى انبوه سازى مسکن موثر است.
جدول 15. آماره توصیفى متغیر بکارگیرى مهندسى ارزش

میانگین 
خطاى 
استاندارد

انحراف 
استاندارد

تعدادمیانگین

مدیریت 0/05580/51484/13385
زمان

منبع: یافته های محقق

جدول 16. نتایج آزمون تی تک نمونه ای بکارگیری 
مهندسی ارزش

Test Value = 3متغییر ها
تفاوتدر %95 اطمینان

میانگین
سطح
معنى
دارى

درجه
آزادى

آماره
تى کمبیش

مدیریت 1/741/5221/63330/0178429/24
یکپارچگى

منبع: یافته های محقق

بررسی آزمون تی نشان داد که متغیر مدیریت ارتباطات با میانگین 

تفاوت  دارای  آزادی ٨٤  با درجه  استاندارد ٠/٥١٤  انحراف  و   ٤/١٣

میان  میانگین  تفاوت  دارای  اطمینان  درصد   ٩٥ در   ١/٦٣ میانگین 

١/٥٢ و ١/٧٤ می باشد و دارای سطح معنی داری ٠/٠١٧ می باشد. 

به علت کوچکرت  بودن سطح معنی داری متغیر مدیریت ارتباطات از 

میزان ٠٫٠٥ نشان از وضعیت متوسط به باالی متغیر دارد.

فرضیه نهم: عدم مدیریت تدارکات موثر بر بکارگیری مهندسی ارزش 

پروژه  مدیریت  در  کاهش هزینه  و  اجرا  زمان  تأخیرات  کاهش  بر 

های عمرانی انبوه سازی مسکن موثر است.

جدول ١٧.آماره توصیفی متغیر بکارگیری مهندسی ارزش

میانگین 
خطاى 
استاندارد

انحراف 
استاندارد

تعدادمیانگین

مدیریت 0/039910/36794/655985
زمان

منبع: یافته های محقق

جدول ١٨. نتایج آزمون تی تک Íونه ای بکارگیری مهندسی ارزش

Test Value = 3متغییر ها
تفاوت در %95 اطمینان

میانگین
سطح 
معنى 
دارى

درجه 
آزادى

آماره 
تى

کمبیش

مدیریت 2/2352/0762/1550/0128429/24
یکپارچگى
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بررسى آزمون تى نشان داد که متغیر مدیریت تدارکات با
میانگین 4/65 و انحراف استاندارد 0/367 با درجه آزادى 84

داراى تفاوت میانگین 2/15 در 95 درصد اطمینان داراى
تفاوت میانگین میان 2/07 و 2/23 مى باشد و داراى سطح
معنى دارى 0/012 مى باشد. به علت کوچکتر  بودن سطح
معنى دارى متغیر مدیریت تدارکات از میزان 0,05 نشان از

.وضعیت متوسط به باالى متغیر دارد

نتیجه گیرى
همان طور که در فصول قبل نیز اشاره شده هدف از این
پژوهش بررسى راهکارهاى مدیریت ارزش در مدیریت و

ساخت پروژه هاى مسکونى شهر یاسوج با تأکید بر سه مؤلفه
(کیفیت، هزینه و زمان) مى باشد. با توجه به ماهیت هدف
هاى مطرح شده در این تحقیق از آزمون t یک نمونه اى

.استفاده گردید
:آزمون فرضیه ها

فرضیه اول: عوامل موثر بر بکارگیرى مهندسى ارزش بر کاهش
تأخیرات زمان اجرا و کاهش هزینه در مدیریت پروژه هاى

 .عمرانى انبوه سازى مسکن موثر است
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان داد که متغیر
بکارگیرى مهندسى ارزش  با میانگین 4/08 و انحراف

استاندارد 0/347 با درجه آزادى 84 داراى تفاوت میانگین
1/58 در 95 درصد اطمینان داراى تفاوت میانگین میان

1/51 و 1/66 مى باشد و داراى سطح معنى دارى 0/031
مى باشد. به علت کوچکتر  بودن سطح معنى دارى متغیر
بکارگیرى مهندسى ارزش  از میزان 0,05 نشان از وضعیت

.متوسط به باالى متغیر دارد
این نتایج نشان مى دهند که پاسخگویان معتقدند به کارگیرى

مهندسى ارزش بر کاهش تأخیرات زمان اجرا و هزینه در
مدیریت پروژه هاى عمرانى انبوه سازى مسکن مؤثر است،

.بنابراین فرضیه اول تأیید مى گردد

فرضیه دوم: عدم مدیریت یکپارچکى موثر بر بکارگیرى
مهندسى ارزش بر کاهش تأخیرات زمان اجرا و کاهش هزینه
 .در مدیریت پروژه هاى عمرانى انبوه سازى مسکن موثر است

نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان داد که متغیر مدیریت
یکپارچگى با میانگین 3/87 و انحراف استاندارد 0/646 با

درجه آزادى 84 داراى تفاوت میانگین 1/37 در 95 درصد
اطمینان داراى تفاوت میانگین میان 1/23 و 1/51 مى باشد

و داراى سطح معنى دارى 0/044 مى باشد. به علت کوچکتر
بودن سطح معنى دارى متغیر مدیریت یکپارچگى از میزان

.0,05 نشان از وضعیت متوسط به باالى متغیر دارد
این نتایج نشان مى دهند که پاسخگویان معتقدند بکارگیرى

مدیریت یکپارچه بر کاهش تأخیرات زمان اجرا و هزینه در
مدیریت پروژه هاى عمرانى انبوه سازى مسکن مؤثر است،

.بنابراین فرضیه دوم تأیید مى گردد
فرضیه سوم: عدم مدیریت محدوده موثر بر بکارگیرى

مهندسى ارزش بر کاهش تأخیرات زمان اجرا و کاهش هزینه
 .در مدیریت پروژه هاى عمرانى انبوه سازى مسکن موثر است

نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم نشان داد که متغیر
مدیریت محدوده  با میانگین 3/20 و انحراف استاندارد 0/867

با درجه آزادى 84 داراى تفاوت میانگین 0/702 در 95
درصد اطمینان داراى تفاوت میانگین میان 0/51 و 0/89 مى

باشد و داراى سطح معنى دارى 0/047 مى باشد. به علت
کوچکتر  بودن سطح معنى دارى متغیر مدیریت محدوده از

.میزان 0,05 نشان از وضعیت متوسط به باالى متغیر دارد
این نتایج نشان مى دهند که پاسخگویان معتقدند بکارگیرى
مدیریت محدوده مؤثر  بر کاهش تأخیرات زمان اجرا و هزینه
در مدیریت پروژه هاى عمرانى انبوه سازى مسکن مؤثر است،

.بنابراین فرضیه سوم تأیید مى گردد

فرضیه چهارم: عدم مدیریت زمان موثر بر بکارگیرى مهندسى
ارزش بر کاهش تأخیرات زمان اجرا و کاهش هزینه در

 .مدیریت پروژه هاى عمرانى انبوه سازى مسکن موثر است
نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم نشان داد که متغیر

مدیریت زمان با میانگین 3/85 و انحراف استاندارد 0/695 با
درجه آزادى 84 داراى تفاوت میانگین 1/35 در 95 درصد

اطمینان داراى تفاوت میانگین میان 1/20 و 1/50 مى باشد
و داراى سطح معنى دارى 0/040 مى باشد. به علت کوچکتر
بودن سطح معنى دارى متغیر مدیریت زمان از میزان 0,05

.نشان از وضعیت متوسط به باالى متغیر دارد
این نتایج نشان مى دهند که پاسخگویان معتقدند بکارگیرى

مدیریت زمان مؤثر  بر کاهش تأخیرات زمان اجرا و هزینه
در مدیریت پروژه هاى عمرانى انبوه سازى مسکن مؤثر است،

.بنابراین فرضیه چهارم تأیید مى گردد
فرضیه پنجم: عدم مدیریت هزینه موثر بر بکارگیرى مهندسى

ارزش بر کاهش تأخیرات زمان اجرا و کاهش هزینه در
 .مدیریت پروژه هاى عمرانى انبوه سازى مسکن موثر است

نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم نشان داد که متغیر
مدیریت هزینه با میانگین 4/58 و انحراف استاندارد 0/545

با درجه آزادى 84 داراى تفاوت میانگین 2/08 در 95 درصد
اطمینان داراى تفاوت میانگین میان 1/97 و 2/20 مى باشد

و داراى سطح معنى دارى 0/033 مى باشد. به علت کوچکتر
بودن سطح معنى دارى متغیر مدیریت هزینه از میزان 0,05

.نشان از وضعیت متوسط به باالى متغیر دارد
این نتایج نشان مى دهند که پاسخگویان معتقدند بکارگیرى
مدیریت هزینه مؤثر  بر کاهش تأخیرات زمان اجرا و هزینه

در مدیریت پروژه هاى عمرانى انبوه سازى مسکن مؤثر است،
.بنابراین فرضیه پنجم تأیید مى گردد

فرضیه ششم: عدم مدیریت کیفیت موثر بر بکارگیرى مهندسى
ارزش بر کاهش تأخیرات زمان اجرا و کاهش هزینه در

 .مدیریت پروژه هاى عمرانى انبوه سازى مسکن موثر است
نتایج حاصل از آزمون فرضیه ششم نشان داد که متغیر

مدیریت کیفیت با میانگین 4/23 و انحراف استاندارد 0/451
با درجه آزادى 84 داراى تفاوت میانگین 1/73 در 95 درصد
اطمینان داراى تفاوت میانگین میان 1/63 و 1/82 مى باشد

و داراى سطح معنى دارى 0/042 مى باشد. به علت کوچکتر
بودن سطح معنى دارى متغیر مدیریت کیفیت از میزان 0,05

.نشان از وضعیت متوسط به باالى متغیر دارد
این نتایج نشان مى دهند که پاسخگویان معتقدند بکارگیرى
مدیریت کیفیت مؤثر  بر کاهش تأخیرات زمان اجرا و هزینه

در مدیریت پروژه هاى عمرانى انبوه سازى مسکن مؤثر است،
.بنابراین فرضیه ششم تأیید مى گردد

فرضیه هفتم: عدم مدیریت منابع انسانى موثر بر بکارگیرى
مهندسى ارزش بر کاهش تأخیرات زمان اجرا و کاهش هزینه
 .در مدیریت پروژه هاى عمرانى انبوه سازى مسکن موثر است
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بنابراین فرضیه هفتم تأیید مى گردد.
فرضیه هشتم: عدم مدیریت ارتباطات موثر بر بکارگیرى 
مهندسى ارزش بر کاهش تأخیرات زمان اجرا و کاهش 

هزینه در مدیریت پروژه هاى عمرانى انبوه سازى مسکن 
موثر است. 

نتایج حاصل از آزمون فرضیه هشتم نشان داد که متغیر 
مدیریت ارتباطات با میانگین 4/13 و انحراف استاندارد 
0/514 با درجه آزادى 84 داراى تفاوت میانگین 1/63

در 95 درصد اطمینان داراى تفاوت میانگین میان 1/52
و 1/74 مى باشد و داراى سطح معنى دارى 0/017
مى باشد. به علت کوچکتر  بودن سطح معنى دارى 

متغیر مدیریت ارتباطات از میزان 0,05 نشان از وضعیت 
متوسط به باالى متغیر دارد.

این نتایج نشان مى دهند که پاسخگویان معتقدند 
بکارگیرى مدیریت ارتباطات مؤثر  بر کاهش تأخیرات 

زمان اجرا و هزینه در مدیریت پروژه هاى عمرانى انبوه 
سازى مسکن مؤثر است، بنابراین فرضیه هشتم تأیید 

مى گردد.
فرضیه نهم: عدم مدیریت تدارکات موثر بر بکارگیرى 

مهندسى ارزش بر کاهش تأخیرات زمان اجرا و کاهش 
هزینه در مدیریت پروژه هاى عمرانى انبوه سازى مسکن 

موثر است. 
نتایج حاصل از آزمون فرضیه نهم نشان داد که متغیر 
مدیریت تدارکات با میانگین 4/65 و انحراف استاندارد 
0/367 با درجه آزادى 84 داراى تفاوت میانگین 2/15

در 95 درصد اطمینان داراى تفاوت میانگین میان 2/07
و 2/23 مى باشد و داراى سطح معنى دارى 0/012
مى باشد. به علت کوچکتر  بودن سطح معنى دارى 

متغیر مدیریت تدارکات از میزان 0,05 نشان از وضعیت 
متوسط به باالى متغیر دارد.

این نتایج نشان مى دهند که پاسخگویان معتقدند 
بکارگیرى مدیریت تدارکات مؤثر  بر کاهش تأخیرات 

زمان اجرا و هزینه در مدیریت پروژه هاى عمرانى انبوه 
سازى مسکن مؤثر است، بنابراین فرضیه نهم تأیید مى 

گردد.
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