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  بررسي تأثير مهندسي ارزش بر عملكرد سازمان
   اداره آب و فاضالب استان آذربايجان غربي:مطالعه موردي

  
         1دكتر فرهاد نژاد ايراني

  2كمال عزيزي
 3وسف بيگ زادهي

  
  

  چكيده
 در اداره آب و آن بر ابعاد عملكرد سازمان تأثير مقاله حاضر بررسي مهندسي ارزش و اصلي هدف

موفّق مهندسي ارزش جهت  بكارگيري براي ارائه راهكارهايي فاضالب استان آذربايجان غربي و
چارچوب نظري پژوهش براساس مدل عملياتي . باشد باالبردن عملكرد سازماني در اداره مزبور مي

ك در اين راستا ي. باشد آير و مدل عملياتي عملكرد سازماني كاپالن و نورتون مي. مهندسي ارزش اس
 كاركنان اداره آب و جامعه آماري تحقيق حاضر. فرضيه اصلي و چهار فرضيه فرعي طراحي شده است

  نفر190باشد كه با استفاده از فرمول كوكران  نفر مي375غربي بوده كه جمعاً  فاضالب استان آذربايجان
اي  گيري تصادفي طبقه نه نموروشها با استفاده از   و پرسشنامه آماري در نظر گرفته شدنمونهبه عنوان 

ها، به منظور بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها  قبل از آزمون فرضيه. آماري توزيع گرديد در ميان نمونه 
دهد متغير مهندسي ارزش و عملكرد از آزمون كالموگروف اسميرنف استفاده شد كه نتايج نشان مي

لذا در چارچوب آزمونهاي . باشداي توزيع نرمال ميسازمان با توزيع نرمال تفاوت معني داري نداشته و دار
همبستگي پيرسون و ضريب خطّي رگرسيون استفاده گرديد كه حدود  هايآزمونآماري پارامتريك از 

رضايت كاركنان، رضايت مشتريان، (با چهار بعد ) عملكرد سازمان( تغييرات متغير وابسته 287/0
توجيه مي شود ) مهندسي ارزش( توسط تغييرات در متغير مستقل )اثربخشي سازماني و نتايج مالي و بازار

  .باشدكه نشان دهنده  رابطه مثبت و هم جهت بين دو متغير نيز مي
  :كليدي هاي واژه

  عملكرد سازمان، مهندسي ارزش، رضايت، اثربخشي سازماني
                                                           

  )F.nejhadirani90@yahoo.com (، بناب، ايران واحد بناب، دانشگاه آزاد اسالمي)استاديار(عضو هيأت علمي -1
  (k.azizi.691@gmail.com)بناب، ايران ، واحد بناب، دانشگاه آزاداسالمي،يكارشناسي ارشد مديريت دولت -2
 )yosef.beigzadeh@yahoo.com(  بناب، ايران گروه مديريت،، واحد بناب،دانشگاه آزاد اسالمي عضو هيأت علمي-3

 » بهره وريمديريت«
  1392تابستان  _25 شماره _م هفتسال 

  81 - 106 ص ص
  11/09/91: مقالهتاريخ دريافت 

 01/03/92:  پذيرش نهايي مقالهتاريخ
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 مقدمه
 در و دائماً پيچيده هاي محيط وجود و رقابت روزافزون رشد كه است اي دهه چند

 هرچه بيشتر جلب درپي خود بقاي براي كه كند مي ترغيب را سازمانها يير،تغ حال
 خود سهم بازار افزايش و نگهداري در سعي مضاعف تالش با و بوده مشتريان رضايت

 راه يافتن پي در سازمانها راستا اين در). 1388،2صديق و ديگران، (باشند  داشته را
 محصول هزينه كمترين با كوشند مي و هستند هدف اين به نيل مناسب جهت كارهاي

 ارزش مهندسي .توليد كرده يا بهترين نوع خدمات را ارائه نمايند را نياز مشتري مورد
 نيل در را سازمان تر هزينه كم روشهاي و جايگزيني كاريها دوباره كاهش با دارد سعي
 اسبراس را عملكردها و روشها ابتدا كه بدين صورت. كند ياري خود اهداف به

. كند مي پيشنهاد سازمان به را گزينه و بهترين كرده ارزيابي مشخص معيارهاي
 وجود پذيري، ريسك خالق، هاي ايده از با استفاده كه است تكنيكي ارزش مهندسي
 منجر گرائي تخصص و ارتباط پذيري، انعطاف جديد، آزمون روشهاي مشاوره، فرهنگ

  ).20، 1383، بيرقي و پور قلي(د شومي خدمات و كاال ارزش براي افزايش به
 مهندسي سيستم سازي پياده به اقدام ايراني هاي سازمان از بااليي نسبت به تعداد

 مهندسي سازي پياده آيا كه سؤال اين به پاسخ. اند كرده خود براي سازمانهاي 1ارزش
 بهبود به چگونه منتج( خير يا است بوده ها چگونه اثربخش اين سازمان ارزش در

 را پژوهش و بررسي براي الزم زمينه كه موضوعي است ،)خير يا است شده ملكردع
شكست،  از متناقضي شواهد از نشان اين خصوص در اوليه مطالعات. آورد مي فراهم

 و مادي هاي هزينه به توجه با موضوع اين. دارد سيستم استقرار اين هاي پروژه موفقيت
 كرد بيان توانمي واقع در. شود مطالعه بايد است و بااليي اهميت زئحا آن غيرمادي

 در را ها سازمان تواند مي ها سيستم در مورد جانبه همه و درست شناختي نداشتن كه
 اين به. كند مشكل دچار آن و بهبود حفظ براي تالش يا و استقرار براي گيري تصميم
 برخي در ود،خ خاص نگرفتن شرايط نظر در با ها سازمان برخي است ممكن كه ترتيب
 موارد برخي در و اصولي سيستم سازي پياده براي مناسب بستر نكردن فراهم با مواقع
 آن سازي پياده به سيستم، اقدام يك دستاوردهاي از خود حد از بيش انتظارات با ديگر
 ديگر طرف از. شود سازمان منابع رفتن هدر به و آنها شكست سبب امر اين كه كنند

 آگاهي نداشتن با اما باشد، داشته را سيستم سازي پياده قابليت يسازمان است ممكن
                                                           

1-Value Engineering 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  سي تأثير مهندسي ارزش بر عملكرد سازمانبرر
   

 

83

بر  آن تأثيرات و مهندسي ارزش سيستم بلندمدت و مدت كوتاه مزاياي به نسبت
  .ننمايد سيستم سازي پياده به اقدام سازماني، عملكرد

 و ها طرح بازنگري براي قدرتمند و كاركردگرا است متدولوژي ارزش مهندسي
 يا حفظ با همزمان مالي جويي صرفه ايجاد هدف با صنعتي و عمراني عظيم ايه پروژه
. است گذاري سرمايه ارزش افزايش و مشتري رضايت افزايش ها طرح كيفيت ارتقاي
 مهندسي فرآيند انجام با كه است زياد بسيار عمراني هاي پروژه اجراي هاي هزينه
به ). 27، 1383جبل،( يابد مي هبودب نيز كل ها، ارزش هزينه كاهش بر عالوه ارزش،

  :طور معمول هنگام بحث از ارزش هفت سطح متفاوت از ارزش وجود دارند
  . زيبايي شناختي-6،  قضائي-5،  مذهبي-4،  اجتماعي-3،  اخالقي-2 اقتصادي، -1

     مهندسي ارزش معموالً مرتبط با ارزش اقتصادي است كه اين چنين تعريف 
سرويس مورد نياز در زمان و مكان  /ه براي فراهم كردن وظيفهكمترين هزين :شود مي

 تقسيم بر ءمطلوب و با كيفيت مورد نظر؛ در ساده ترين شكل ارزش برابر است با بها
  .هزينه

فرآيند مهندسي ارزش، فرآيندي منطقي و ساختار يافته است كه در آن از يك 
ي شودصي براي هدفهاي زير استفاده مگروه كارشناس چند تخص:  

- ه به زمان صرف شده براي انتخاب پروژه يا محصول مناسب براي تحليل با توج
  .مطالعه

ص كردن و اندازه گيري كردن ارزش جاري يك پروژه و محصول يا اجزاي مشخّ -
هاي يك پروژه  هه به عملكردهايي كه نيازها، هدفها و خواستتشكيل دهنده آن با توج

  .را برآورد مي سازد
ت بخشهاي وابسته با زيابي گزينه هاي جديد براي تخمين يا ارتقاي كيفيتدوين و ار -

  .هزينه كمتر
 .)8، 1388اي ماج، (انطباق گزينه جديد با بهترين راه عملي كردن آن -
  

  باييها ر براي دستيابي به اجراي طرحمهندسي ارزش يكي از ابزارهاي مؤثّ
 ت تعمير و نگهداري ودي، قابليكمترين هزينه، همراه با اطمينان بخشي طرح، سودمن

اجرايي  هاي مهندسي ارزش چون موجب كاهش هزينه. هاي زيبايي كار است حفظ جنبه
پرداخت حق  ها مي شود، از اين رو كارفرمايان تمايل دارند تا با و صرفه جويي در هزينه
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ه تحليل گرو اليتگران ارزش، همواره از حضور و تداوم فع اي به تحليل حمه جداگانهالزّ
  ).5، 1385نظري،( مند باشند گر ارزش در كنار خود، بهره

       و كاركردگرا يافته، سازمان كوششي ارزش مهندسي شناسي، روش ديدگاه از
 درصدد ايجاد بيشترين مختلف، ابزارهاي از استفاده با كه باشد مي محور خلّاقيت 

 كاري برنامه .باشد مي ،پروژه يا )خدمت يا كاال( محصول عمر دوره افق در ارزش
 المللي بين انجمن استاندارد كه براساس است سه مرحله از متشكّل 1ارزش مهندسي
 4مطالعه تكميلي و 3ارزش مطالعه ،2مطالعه اوليه: عبارتنداز ترتيب به ارزش، مهندسي

  ). 34 ،1384كريمي، (
  

  
  برنامه كاري مهندسي ارزش: 1-2شكل

  
  : شد خواهد تشريح  مختصر بطور  ه مرحل سه از يك هر  ذيل، در
  

  اوليه مطالعات فاز) الف
 فعاليت مجموعه پيداست، نامش از كه طور همان اوليه، مطالعات    درمرحله

 فرض با. ضروري هستند ارزش، مطالعه كارگاه برگزاري براي كه شودمي انجام هايي
  :از عبارتند اقدامات اين مطالعه، مورد پروژه بودن مشخّص

 .پروژه مشتريان و كاربران كارفرما، هاي خواسته و نيازها كردن مشخّص) 1
  .ارزش مطالعه  محدودهتعيين) 2
 .ارزش مطالعه تيم تشكيل )3
 .ارزش مطالعه هدف تعيين )4
 .اطّالعات پروژه و ها داده مدلسازي و گردآوري )5

                                                           
1 - SAVE International 
2 - Pre-Study 
3 - Value-Study 
4 - Post-Study 
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 .هاي پروژه محدوديت تعيين) 6
  .اه ايده ارزيابي عيارهايتعيين م) 7
 .ارزش براي اجراي كارگاه مطالعه كاري برنامه تعيين )8
  ).12، 1384گيلهام،(نهايي مطالعات مقدماتي تدوين گزارش) 9
  
 ارزش مطالعات فاز) ب

. رسدمي ارزش مهندسي برگزاري كارگاه به نوبت اوليه مطالعات فاز انجام از بعد
 كارگاه اين براي برگزاري الزم اكخور تأمين واقع در اوليه فاز مطالعات نجاما از هدف

 40ارزش مهندسي المللي بين انجمن استاندارد اساس بر كه كارگاه، اين در. مي باشد
 كاري برنامه يك اساس بر و آمده گردهم اعضاي تيم تمامي باشد، مي پيوسته ساعتِ
 بهبود براي را هايي ايده و داده قرار بررسي و بحث مورد را مسأله مرحله اي، شش
 مختاريان پور، و دره شيري(دهند مي ارائه آن نفعان ذي به پروژه محصول يا فرايند
1387 ،4-3(.  

 مطالعات فاز اجراي كاري برنامه .ا.ا.ج.م.ن .پ و دفاع وزارت استاندارد اساس بر
 2-2شكل  در شده داده نشان صورت به )1383،53رباني و رضايي و حاجي، (ارزش 

  :باشد مي
  

  
  برنامه كاري كارگاه مهندسي ارزش: 2-2شكل شماره
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 اطّالعات،(اين متدولوژي، زماني اثرات قابل توجهي خواهد داشت كه شش فاز 
در . به ترتيب اولويت به كار گرفته شود) تحليل كاركرد، خلّاقيت، ارزيابي، توسعه و ارائه

وه به فازها حين پيشرفت مطالعه تيم، ممكن است اطّالعات جديد، منجر به بازگشت گر
 ،1387كريمي(اما هرگز مجاز نيستيم مرحله يا گامي را حذف كنيم. و مراحل بيشتر شود

62.(  
  

  

  
  مراحل اجراي مهندسي ارزش: 3-2شكل شماره 

  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  سي تأثير مهندسي ارزش بر عملكرد سازمانبرر
   

 

87

  ش در مهندسي ارز1العاتفاز اطّ) ج
 العاتي است كه در مرحله پيشالعات، كامل كردن مجموعه اطّهدف فاز اطّ

 العات تدارك شده در مرحله قبل، نظر اعضاي تيم را بهاگر اطّ. ندمطالعه گردآوري شده ا
مين نكرده باشد، گروه بر اساس مطالعات و تحقيقات خود در مورد پروژه أهر دليلي ت

بدين ترتيب . پردازد ل شده، به پرسش از نمايندگان سفارش دهنده مطالعه ميمحو    
اگر بازديد از سايت در مرحله پيش . ردمين كأالعاتي گروه را تكمبودهاي اطّ توان مي

له آن أمطالعه، انجام نشده باشد، در اين فاز، گروه به محل سايت مي روند و پروژه و مس
  .)65، 1387كريمي،( رسي مي كنندرا از نزديك، بازديد و برّ

چه  هر .دارد   كاركنان آگاهي و مهارتها به بستگي حدود زيادي تا سازمان حيات
 شود، مي بيشتر نيز متغير محيط با سازگاري قابليت باشند بهينه و هنگام به اه زمينه اين

        نقشكاركنان ويژه  و مهارت دانش ايجاد نه تنها در انساني منابع توسعه و آموزش
  و اثربخشي سازمان كارايي سطح ارتقاء در افراد كه شود مي باعث بسزايي دارد، بلكه

 يك عملكرد بنابراين .دهند وفق محيطي متغير فشارهاي با را خود و باشند سهيم
 هاي نوين ماننداز جمله بكارگيري روش عوامل از بسياري وابسته به آن افراد و سازمان

 بر غيرمستقيم يا و مستقيم صورت به عوامل اين .است سازمان آن در مهندسي ارزش
ترك سازمان را  ايجايي وج  نرخ،كاركنان نارضايتي .هستند مؤثّر سازمان يك عملكرد

توليد محصول كاهش ت، ارائه خدمات وافزايش مي دهند و باعث مي شود سطح كيفي 
ت داشته يخدمات اهم  و نحوه ارائهويژه وقتي كه رابطه ما با مشتري مستمرّه يابد ب
كه انجام مي دهند ايمان  ب آور نيست اگر كاركنان به كارشان يا خدماتيتعج. باشد

و اين ايجاد ايمان نسبت به كار . باشند در محيط كار احساس شادتري دارندداشته 
هاي مختلف از تمامي به طوري كه در هنگام اجراي فاز (بوسيله اجراي مهندسي ارزش

 .در سازمان مي تواند اتّفاق افتد) سرمايه هاي انساني و مالي حتّي ذينفعان استفاده شود
 روبرو سرمايه كمبود اساسي مشكل توسعه با حال در كشورهاي از همچنين بسياري

 انباشت آنجا كه از دهد و مالي را تحت تأثير قرار مي كه اين امر بازارهاي. هستند
 رود مي شمار به كشور يك اقتصادي رشد مداوم منابع مهمترين از يكي سرمايه

تواند با اجرايي شدن خود در يك سازمان باعث صرفه جويي در مهندسي ارزش مي
كه اين امر نيز بر اساس اجرايي شدن كامل . سرمايه و بهبود عملكرد آن سازمان شود
                                                           

1 - Information Phase 
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،  فازارزيابي-5،  فازخلّاقيت-4 ، فازعملكرد-3، اطّالعات  فاز-2، عمومي فاز-1(فازهاي 
مي تواند عملي شده و تأثير خود را بر عملكرد )  فازتوصيه-7 ،توسعه و  فازبررسي-6

  ).81 ،1387شيري،  هدر( كلّي سازمان گذارد
 نيازمند باال، عملكرد با سازماني به رسيدن و شدن متعالي براي سازمان ها مسلّماً

 ها سازمان ديگر عبارت به. هستند يافته ساختار هاي برنامه كردن عملياتي و ريزي طرح
 حركت به تا هستند كاري و ساز نيازمند خود اطراف تالطم پر دنياي با رويارويي براي

  .كند هدايت سازمان انداز چشم مسير در و دهد جهت هاآن
، تصميمات و عملكرد سازمان عبارت است از، عملكرد نتايج قابل اندازه گيري

. اقدامات سازماني است كه نشان دهنده ميزان موفّقيت و دستاوردهاي كسب شده است
ريباً هر ، در عين حال عملكرد تقخش محوري از عملكرد محسوب مي شودهزينه ها ب

، انعطاف پذيري، كيفيت و سرعت را ي غير مادي نظير قابليت اطمينانهدف رقابتي و تعال
  ).5، 2004 1تانگن( گيرد نيز در بر مي

در تعريفي مي توان گفت عملكرد سازمان عبارت است از، عملكرد نتايج قابل 
 موفقيت و اندازه گيري، تصميمات و اقدامات سازماني است كه نشان دهنده ميزان

شود، در  هزينه ها بخش محوري از عملكرد محسوب مي. دستاوردهاي كسب شده است
  مادي نظير قابليت اطمينان، ريباً هر هدف رقابتي و تعالي غيرعين حال عملكرد تق

  .گيرد انعطاف پذيري، كيفيت و سرعت را نيز در بر مي
  

  :ير مي باشندشاخصهاي ارزيابي عملكرد سازمان چهار مورد به قرار ز
  

 به محصوالت مشتريان اعتماد مشتريان، وسيله به خريد تكرار: مشتريان رضايت -1
 به ويژه خدمات ارائه ميزان به مشتريان، محصوالت موقع به تحويل سازمان،

  .كنند مي سازمان پرداخت محصوالت براي مشتريان كه پولي مشتريان، ارزش
 به ميل كاركنان يا وفاداري ميزان كنان،كار جايي جابه نسبت: رضايت كاركنان-2

  .كاركنان عملكردي نمرات كاركنان، از پيشنهادات دريافتي سازمان، تعداد در ماندن
 زمان وري، مدت بهره هاي شاخص محصول، شده تمام هزينه: سازمان اثربخشي -3

  .كنندگان تأمين عملكرد ضايعات، نمرات تعداد سازمان، در كار انجام

                                                           
1-Tangen  
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 كسب سازمان، سود وسيله به شده ارائه محصوالت بازار سهم: بازار و مالي نتايج -4
جديد  محصوالت تعداد سازمان، رقابتي موقعيت كلّي سرمايه، بازگشت نرخ شده،

  ).7 ،1389محقّر و ديگران، (بازار به شده معرّفي
  

با توجه به اين كه در هر دو متغير كاهش هزينه و افزايش كيفيت و كارايي 
شترك است بررسي تأثير مهندسي ارزش بر عملكرد سازمان مي تواند نتايج خوبي را به م

  .دست دهد
آوري، حذف آن بخش  افزايش پيوسته هزينه هاي اجرايي و توسعه روز افزون فن

     ضروري ندارند و از لحاظ اجرايي نيز غيرها را كه نقشي در ارتقاي كيفيت  از هزينه
ه هاي اجرايي با توج به كارگيري مهندسي ارزش در پروژه. ه استباشند، الزامي ساخت مي

به پيچيدگي كارها به ويژه در طرحهاي بزرگ اجرايي، مي تواند به ابزار بي چون و چراي 
هدف اين روش، از ميان برداشتن يا اصالح هر . ها تبديل شود مديريت در كنترل هزينه

شود، بدون آنكه آسيبي به  ي ميهاي غيرضرور چيزي است كه موجب تحميل هزينه
ل از اي متشكّ مهندسي ارزش، مجموعه. كاركردهاي اصلي و اساسي طرح وارد آيد

ي است كه با بازنگري و تحليل اجزاي كار، قادر خواهد بود، اجراي كامل چندين روش فنّ
   هزينه طرح در اين مقوله نه فقط . ق بخشدطرح را با كمترين هزينه و زمان تحقّ

برداري، تعمير و نگهداري  ت شامل بهرههاي مالكي احي و اجرا بلكه هزينههاي طرّ نههزي
  .شود هاي مصرف در سراسر دوره عمر مفيد طرح را نيز شامل مي و هزينه

روشهاي مهندسي ارزش مي تواند موجب اصالح و ارتقاي كيفيت فرايندهاي توليد 
برخالف .  يك پروژه اجرايي گردداحي هاي جديد در هر مرحله ازصنعتي و انجام طرّ

آنچه كه در صنايع توليدي مرسوم است و مي توان يك روش اصالحي را همواره در 
مراحل بعدي توليد يك محصول خاص نيز اجرا كرد، در پروژه هاي ساختماني كه هر 

 مهندسي اصالحي روش يك كارگيري به حدود است، اي  ويژهسازه داراي شرايط
 هاي هزينه در جويي صرفه امكانات اين، از گذشته است پروژه مانه به محدود ارزش،
با آنكه روش . هاي بسيار پيدا مي كندجرايي نيز در مراحل مختلف آن تفاوتا پروژه يك

گرفت، بيشترين  مهندسي ارزش را مي توان در تمام مراحل يك پروژه اجرايي به كار
احي به كار حل برنامه ريزي و طرّمزاياي آن زماني حاصل مي شود كه در نخستين مرا

نوآوري و جنبه هاي كاربردي مهندسي ارزش، اين روش را از روشهاي . گرفته شود
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ها،  تي كاهش هزينههاي سنّروش. گرداند ها، متمايز مي تي و متعارف كاهش هزينهسنّ
ت عموماً از تجربيات گذشته، نگرشها و عاداتي كه جنبه تكرار به خود گرفته است، تبعي

مهندسي ارزش برعكس، گردآوري . اقيت در آنها ديده نمي شودمي كند و اثري از خلّ
هاي ابتكاري، دار، پيشنهاد و تدوين روشها و طرح هاي مشكل العات، شناسايي عرصهاطّ

هايي را كه قرار است توصيه شود، پرورش انديشه هاي نو و تلفيق همه جانبه ديدگاه
  .مطرح مي سازد

  
نظري و پيشينه تحقيق در چارچوب تحقيقات خارجي و   ادبيات سيبمنظور برر

  : توان اشاره كرد مي داخلي به موارد زير
  

 نظام پور در تحقيقي با عنوان توانمندسازي مختاريان شيري و مجيد دره  محمدرضا-
كه ) دفاعي صنايع موردي مطالعه(ارزش  مهندسي طريق متدولوژي از پروژه مديريت
 دفاعي صنايع در ارزش مهندسي سازي پياده تأثير و نقش يق بررسياين تحق هدف

 كه اجراي داد نشان مطالعه نتايج. است بوده صنايع اين در پروژه مديريت توسعه بر
 ارتباطات، مديريت در بهبود به منجر صنايع اين در ها پروژه روي ارزش مهندسي
 يكپارچگي، مديريت مان،ز هزينه، مديريت مديريت ريسك، مديريت كيفيت، مديريت
 همچنين،. شد خواهد انساني منابع مديريت در بهبود باألخره و تداركات مديريت

 بهبود طريق از فوق موارد عالوه ارزش مهندسي داد اجراي نشان مطالعه اين نتايج
 خواهد دفاعي صنايع در پروژه ها اجراي كارآيي بهبود به منجر نيز دانش مديريت
 مهندسي اجراي كه نمود استنباط توانمي مطالعه اين نتايج اساس بر  لذا،.گشت
 هاپروژه مديريت در گيري چشم بهبود به منجر دفاعي صنايع در هاپروژه روي ارزش
  ).1387شيري، دره(گشت  خواهد

 
  ياسر گلدوست جويباري در تحقيقي با عنوان شناسايي عوامل كليدي در انجام-

ف شناسايي عوامل كليدي در انجام مطالعات مهندسي مطالعات مهندسي ارزش با هد
 متغير را به 34اين دو مدل . ارزش در ايران از مدل ماورو و پوكتاس بهره گرفته است

جامعه . عنوان عوامل اصلي مؤثّر در انجام مطالعات مهندسي ارزش معرّفي كردند
ونه ي آماري  سازمان توليدي و خدماتي استان تهران و نم37آماري اين پژوهش ،
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 نفر از افراد درگير، فعال و يا مرتبط با موضوع مطالعات مهندسي ارزش اين 250
بر اساس داده هاي گردآوري شده از پرسش نامه ها و با استفاده از . سازمانها بودند

روش هاي آماري آزمون دو جمله اي و تحليل عاملي، در نهايت هشت عامل كليدي 
 متغير بر آمده از ادبيات تحقيق به عنوان عوامل 34 بين در قالب سه گروه اصلي از

اصلي موفّقيت در انجام مطالعات مهندسي ارزش، در شرايط كنوني سازمانهاي 
  ).1387گلدوست،(توليدي و خدماتي استان تهران شناسايي شد 

 
و تكنيك ) VE(متقّي در تحقيقي با عنوان ارائه مدل تلفيقي از مهندسي ارزش   هايده-

 اين. به منظور طرّاحي نماي ظاهري خودروي سمند) AHP(تحليل سلسله مراتبي 
 .است شده انجام خودرو شركت ايران در و سمند محصول بر تمركز با تحقيق
 نيز و كار انجام اين فوريت محدوديت دو با بازار به جديد محصول يك ارائة معموالً
 توجه به با و تحقيق اين انجام با درنهايت. است همراه مالي منابع بودن ناكافي

 آنها مجدد طرّاحي نتيجه در كه قطعاتي شركت، روي پيش اي بودجه محدوديت
 كه شدند مشخّص شد، خواهد طرّاحي سمند خودروي نماي زيباترين طرح و بهترين

 آينه ،)عقب و جلو( ها چراغ ، )عقب و جلو( ترتيب اولويت شامل چهار قطعه سپرها به
 ).1386متّقي،(باشد  مي بدنه دور ه هايز و بغل
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فرايند شاخص سازي متغيرهاي  نظري تحقيق، مدل عملياتي و  براساس چارچوب
  :مستقل و وابسته تحقيق به صورت زير ارايه مي شود

  

  

  
 مدل عملياتي مهندسي ارزش  : 1شكل 
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 مدل عملياتي عملكرد سازماني: 2شكل 

  
فاضالب استان  ملكرد سازماني اداره آب وهدف اصلي تحقيق حاضر بهبود ع

 باشد و در اين راستا اهداف فرعي تأثير آذربايجان غربي با تأكيد بر مهندسي ارزش مي
 متغيرهاي رضايت كاركنان، رضايت مشتريان، اثربخشي سازماني و نتايج مالي و بازار بر

  . شود بهبود عملكرد سازمان دنبال مي
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    روش ابزار و
 پيمايشي -ر از نظر هدف كاربردي و از نظر ماهيت و روش توصيفيتحقيق حاض

 اداره آب و فاضالب استان آذربايجان غربيجامعه آماري تحقيق حاضر كاركنان  .باشد مي
اي استفاده  براي انتخاب نمونه آماري ازروش تصادفي طبقه. باشد نفر مي 375به تعداد 
سپس  .نفر برآورد گرديد 190 نمونه آماريفرمول كوكران، حجم استفاده از با .شده است

 .گرفت تحليل قرار تجزيه و مورد كاركنان توزيع و بين پرسشنامه 222 تعداد به
اي بين كاركنان اداره آب و  گيري تصادفي طبقه اساس روش نمونه ها بر پرسشنامه

در اين پژوهش براي جمع آوري . فاضالب آذربايجان غربي توزيع و جمع آوري گرديد
هاي مربوط به  محقّق ساخته براساس مؤلفهي از پرسشنامهآزمون فرضيه ها  واطالعات

ابزار  براي تعيين روايي. متغيرهاي عملكرد سازمان و مهندسي ارزش، تدوين و ارائه شد
بدين ترتيب كه پرسشنامه .  استفاده شدنمادين يا ظاهريجمع آوري اطالعات از روايي 

در اختيار چند نفر از اساتيد و كارشناسان قرار داده شد سپس ليه تنظيم شده ابتدااو 
براي تعيين . االت به وجود آمدؤ در پرسشنامه لحاظ و تغييرات الزم در سآنهانظرات 

 پرسشنامه  عملكرد سازمان پايايي پرسشنامه نيز ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه و براي
 7قلمرو زماني تحقيق حاضر . مدبدست آ 78/0 و براي پرسشنامه مهندسي ارزش 82/0

 براي تجزيه و . خاتمه يافته است1391 دي ماه آغاز و تا 1391 ماه زتيرماه مي باشد كه ا
آوري شده از آمار توصيفي براي نشان دادن فراواني، درصد فراواني تحليل داده هاي جمع

گي پيرسون و آزمونهاي كالموگروف اسميرنوف، همبست(و نمودارها و از آمار استنباطي 
  . استفاده گرديد)ضريب خطي رگرسيون

  
  هايافته

ها ابتدا براي بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها از آزمون قبل از آزمون فرضيه
 78/0دهد متغير مهندسي ارزش كالموگروف اسمرينف استفاده شد كه نتايج آن نشان مي

 با 584/0ح معني داري  در سط841/0و عملكرد سازمان  692/0داري  در سطح معني
بنابراين در چارچوب . باشدداري نداشته و داراي توزيع نرمال ميتوزيع نرمال تفاوت معني

ها از آزمونهاي همبستگي پيرسون و ضريب  آزمونهاي پارامتري براي آزمون فرضيه
  . خطّي رگرسيون به شرح زير استفاده گرديده است
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 و فاضالب استان سازمان در اداره آبمهندسي ارزش بر عملكرد  :فرضيه اصلي
  .   آذربايجان غربي تأثير دارد

   
  آزمون رگرسيون  تحليل آماري فرضيه اصلي با استفاده از: 1جدول 

  تعداد
)N(  رهامتغي R2 β  R  سطح  

  اطمينان
  سطح

  شيب خط  معني داري

عملكرد سازمان   190
  121/1  000/0  95/0  432/0  163/0  287/0  ومهندسي ارزش

  
از آنجا كه سطح معني داري آزمون مربوط : 1 توجه به يافته هاي جدول شماره با

عا نمود كه آزمون باشد لذا مي توان چنين اد مي) α=05/0( كه كمتر از ρ=000/0برابر
گفت   اطمينان مي توان%95بنابراين با  .باشد معني دار مي %95فوق در سطح اطمينان 

غربي  ن در اداره آب و فاضالب استان آذربايجانكه مهندسي ارزش بر عملكرد سازما
  . باشد تأثيرگذار مي

  
- لفرضيه فرعي او :  

مهندسي ارزش بر رضايت كاركنان در اداره آب و فاضالب استان آذربايجان غربي 
  . تأثير دارد
 

  تحليل آماري فرضيه فرعي اول با استفاده ازآزمون رگرسيون: 2جدول 
  تعداد

)N(  رهامتغي R2 β  R  سطح  
  اطمينان

  سطح
  شيب خط  معني داري

مهندسي ارزش و   190
  365/0  000/0  95/0  324/0  172/0  187/0  رضايت كاركنان

  
چنانچه مالحظه مي گردد سطح معني داري : 2با توجه به يافته هاي جدول شماره 

مي باشد لذا مي توان چنين ادعا  )α=05/0( كه كمتر از ρ= 000/0آزمون مربوط برابر
 اطمينان %95بنابراين با  .معني دار مي باشد% 95د كه آزمون فوق در سطح اطمينان نمو

 گفت كه مهندسي ارزش بر رضايت كاركنان در اداره آب و فاضالب استان آذربايجان
  .باشد غربي تأثيرگذار مي 
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-مفرضيه فرعي دو :  
ان غربي مهندسي ارزش بر رضايت مشتريان در اداره آب و فاضالب استان آذربايج

  .تأثير دارد
  

  تحليل آماري فرضيه فرعي دوم با استفاده ازآزمون رگرسيون: 3جدول 

  سطح  R2 β  R متغيرها  )N(تعداد
  اطمينان

  سطح
  شيب خط  معني داري

مهندسي ارزش و   190
  46/0  000/0  95/0  32/0  10/0  15/0  رضايت مشتريان

  

  
ح معني داري آزمون مربوط از آنجا كه سط: 3با توجه به يافته هاي جدول شماره 

باشد لذا مي توان چنين ادعا نمود كه آزمون  مي) α=05/0( كه كمتر از ρ= 000/0برابر
 اطمينان گفت كه %95بنابراين با  .معني دار مي باشد% 95فوق در سطح اطمينان 

غربي  مهندسي ارزش بر رضايت مشتريان در اداره آب و فاضالب استان آذربايجان
 .باشد يتأثيرگذار م

  

  : سومفرضيه فرعي  -
مهندسي ارزش بر اثربخشي سازماني در اداره آب و فاضالب استان آذربايجان 

  .غربي تأثير دارد
  

  تحليل آماري فرضيه فرعي سوم با استفاده ازآزمون رگرسيون: 4جدول 

  سطح  R2 β  R متغيرها  )N(تعداد
  اطمينان

  سطح
  شيب خط  معني داري

مهندسي ارزش و   190
  27/0  000/0  95/0  23/0  09/0  094/0  سازماني ربخشياث

  

چنانچه مالحظه مي گردد سطح معني داري : 4با توجه به يافته هاي جدول شماره 
عا مي باشد لذا مي توان چنين ادα  (=05/0( كه كمتر از ρ= 000/0آزمون مربوط برابر

 اطمينان %95راين با بناب .معني دار مي باشد% 95نمود كه آزمون فوق در سطح اطمينان 
 سازماني در اداره آب و فاضالب استان آذربايجان گفت كه مهندسي ارزش بر اثربخشي

  .باشد غربي تأثيرگذار مي 
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  : چهارمفرضيه فرعي -
مهندسي ارزش بر نتايج مالي و بازار در اداره آب و فاضالب استان آذربايجان غربي 

  .تأثير دارد
  

  رعي چهارم با استفاده ازآزمون رگرسيونتحليل آماري فرضيه ف: 5جدول 

  سطح  R2 β  R متغيرها  )N(تعداد
  اطمينان

  سطح
  شيب خط  معني داري

مهندسي ارزش و   68
  264/0  000/0  95/0  352/0  218/0  184/0  نتايج مالي و بازار

  
از آنجا كه سطح معني داري آزمون مربوط  : 5هاي جدول شماره  با توجه به يافته

باشد لذا مي توان چنين ادعا نمود كه آزمون  مي)  α=05/0( ه كمتر ازك ρ= 000/0برابر
 اطمينان گفت كه %95بنابراين با . معني دار مي باشد% 95فوق در سطح اطمينان 

غربي  مهندسي ارزش بر نتايج مالي و بازار در اداره آب و فاضالب استان آذربايجان
  .باشد تأثيرگذار مي

  
   يجانت

هاي  ي فرضيه آزمون فرضيه هاي تحقيق همه هاي حاصل از فتهيا براساس نتايج و
 فرعي تحقيق تأييد شده ومشخّص شدكه مؤلّفه مهندسي ارزش به ترتيب با اصلي و

 عملكرد سازماني با بر) اطالعات، عمومي، عملكرد، خلّاقيت، ارزيابي و ارايه(هفت فاز 
بازار در  نتايج مالي و ان وبعد رضايت كاركنان، رضايت مشتريان، اثربخشي سازم چهار

  . فاضالب استان آذربايجان غربي تأثيرگذار مي باشد اداره آب و
 سؤال 19 سؤال مربوط به عملكرد سازمان و 22فرضيه اصلي تحقيق به وسيله 

 پيرسون، در r آزموننتايج حاصل از . گيري شده استمربوط به مهندسي ارزش اندازه
 و اين سطح از 000/0 پيرسون rطح معني داري آزمون اي، سسطح معني داري دو دامنه
 محاسبه شده كه r كوچكتر بوده و نيز باتوجه به مقدار 05/0حداقل سطح معني داري 

 116/0 كه 189 مي باشد و اين مقدار از مقدار بحراني پيرسون با درجه آزادي 172/0
ر اداره آب و فاضالب مي باشد بزرگتر است، لذا بين مهندسي ارزش و عملكرد سازمان د

همچنين ضريب خطي رگرسيون كه . داري وجود دارد استان آذربايجان غربي رابطه معني
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مي باشد لذا مي توان ) 05/0(  كه كمتر از000/0برابرسطح معني داري آزمون مربوط 
معني دار مي باشد بنابر اين % 95عا نمود كه آزمون فوق در سطح اطمينان چنين اد
 كه عبارت R2 تاييد مي شود، ضمنا ضريب تشخيص H1ي شود و  رد م H0فرض

        287/0  به تغييرات كلXاست از نسبت تغييرات توضيح داده شده توسط متغير 
) عملكرد سازمان( درصد تغييرات متغير وابسته28مي باشد، مي توان بيان نمود كه حدود 

لذا با توجه به ضريب . ي شودتوجيه م) مهندسي ارزش(توسط تغييرات در متغير مستقل 
  .باشد اين رابطه مثبت و هم جهت ميβ  163/0تشخيص 

هاي  نتايج حاصل از اين فرضيه با نتايج تحقيقي با عنوان بررسي تأثير بنيان
) 1391(هاي دولتي شهرستان خوي بازاريابي رابطه مند بر عملكرد سازمان در بانك

ا اين تفاوت كه در تحقيق ملكي حدود باشد ولي بتوسط ملكي همسو و هم جهت مي
 تغييرات متغير وابسته توسط تغييرات در متغير مستقل با چهار بعد توجيه مي شود 422/0

همچنين با تحقيق جبل . كه نشان دهنده باال بودن اين تأثير در تحقيق وي است
هد كه د نشان مي،پروژه مديريت در ارزش مهندسي در تحقيقي با عنوان جايگاه)1388(

تحقيق حاضر با تحقيق وي هم سو بوده با اين تفاوت كه جبل تغييرات را در دو حالت 
بررسي كرد ولي ) ارزش مهندسي از استفاده با( و )ارزش مهندسي از استفاده بدون(

 اعالم گرديد كه 287/0ميزان تغييرات را اعالم نكرد ولي در اين تحقيق ميزان تغييرات 
با توجه به تازه بودن مهندسي ارزش نشان از رغبت مديران با اينكه كم هست ولي 

بنابر اين رابطه . نسبت به استفاده از اين متغير در باال بردن عملكرد سازماني است
 رياضي تأثير مهندسي ارزش بر عملكرد سازمان در اداره آب و فاضالب استان آذربايجان

 توان بيان نمود كه يك مي خواهد بود و  Y= 24/984 + 1/121 Xغربي به صورت
در اداره  عملكرد سازمان واحد افزايش در 121/1باعث مهندسي ارزش واحد افزايش در 

پس مي توان نتيجه گرفت مدل . مي شودآب و فاضالب استان آذربايجان غربي 
و متغير مهندسي ارزش بر رگرسيوني اين آزمون از لحاظ آماري معني دار مي باشد

  .ر داردعملكرد سازمان تأثي
اي فرضيه فرعي اول، با توجه به نتايج بدست آمده در سطح معني داري دو دامنه

 و اين سطح از حداقل سطح معني داري 000/0 پيرسون rسطح معني داري آزمون 
 مي باشد و اين 179/0 محاسبه شده كه r كوچكتر بوده و نيز باتوجه به مقدار 05/0

 مي باشد بزرگتر است، لذا 116/0 كه 189درجه آزادي مقدار از مقدار بحراني پيرسون با 
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رابطه معني داري بين مهندسي ارزش و رضايت كاركنان در اداره آب و فاضالب استان 
كه سطح معني آذربايجان غربي وجود دارد و همچنين آزمون ضريب خطّي رگرسيون 

عا ان چنين ادمي باشد لذا مي تو) 05/0(  كه كمتر از000/0داري آزمون مربوط برابر
 رد  H0معني دار مي باشد بنابر اين فرض% 95نمود كه آزمون فوق در سطح اطمينان 

 كه عبارت است از R2 ضريب تشخيص  براساسشود، ضمناً ييد ميأ تH1مي شود و 
نسبت تغييرات توضيح داده شده توسر ط متغيXباشد  مي187/0  به تغييرات كل، 

ط  توس)رضايت كاركنان(ر وابسته درصد تغييرات متغي19توان بيان نمود كه حدود  مي
توجيه مي شود) مهندسي ارزش(ر مستقل تغييرات در متغي .ه به ضريب لذا با توج

  .باشد اين رابطه مثبت و هم جهت ميβ  172/0تشخيص 
 پور مختاريان شيري و مجيد دره نتيجه اين تحقيق با نتايج تحقيق محمدرضا

 ارزش مهندسي طريق متدولوژي از پروژه مديريت نظام توانمندسازيبا عنوان ) 1387(
 سازي پياده تأثير و نقش اين تحقيق بررسي كه هدف) دفاعي صنايع موردي مطالعه(

. است بوده صنايع اين در پروژه مديريت توسعه بر دفاعي صنايع در ارزش مهندسي
رزش به عنوان متغير همچنين مدل رگرسيوني بين مهندسي ا. هم سو و هم جهت است

مستقل با رضايت كاركنان به عنوان متغير وابسته در اداره آب و فاضالب استان 
توان پس مي. خواهد بود Y=12/452 + 0/365 X1آذربايجان غربي به صورت 

بيان نمود كه يك واحد افزايش در متغير مهندسي ارزش باعث افزايش در متغير رضايت 
 پس. شود در اداره آب و فاضالب استان آذربايجان غربي مي365/0كاركنان به ميزان 

  .مي توان نتيجه گرفت كه مدل رگرسيوني اين آزمون از لحاظ آماري معني دار مي باشد
در بيان نتايج بدست آمده فرضيه فرعي دوم تحقيق در سطح معني داري دو 

   حداقل سطح  و اين سطح از 000/0 پيرسون rاي، سطح معني داري آزمون دامنه
        203/0 محاسبه شده كه r كوچكتر بوده و نيز باتوجه به مقدار 05/0معني داري 

 مي باشد 116/0 كه 189مي باشد و اين مقدار از مقدار بحراني پيرسون با درجه آزادي 
بزرگتر است، لذا رابطه معني داري بين مهندسي ارزش و رضايت مشتريان در اداره آب و 

كه سطح ستان آذربايجان غربي وجود دارد و آزمون ضريب خطي رگرسيون فاضالب ا
عا باشد لذا مي توان چنين ادمي) 05/0(  كه كمتر از000/0معني داري آزمون مربوط برابر

شود،  ييد ميأ تH1باشد بنابراين  دار مي معني% 95نمود كه آزمون فوق در سطح اطمينان 
 از نسبت تغييرات توضيح داده شده توسط  كه عبارت استR2 ضريب تشخيص ضمناً
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 درصد تغييرات 15مي توان بيان نمود كه حدود.  مي باشد15/0 به تغييرات كل، Xمتغير 
رضايت مشتري(ر وابستهمتغي(ر مستقل ، توسط تغييرات در متغي)توجيه ) مهندسي ارزش
  .باشدهت مي اين رابطه مثبت و هم ج1/0ه به ضريب تشخيص بتا لذا با توج. شودمي

به بررسي ارتباط عدالت  ) 2010( نتيجه اين تحقيق با نتايج تحقيق هوارد ولوي 
آيين نامه اي نظام شناختي و اعتقادات بر عملكرد سازماني پرداختند تحقيقات قبلي نشان 
داده بوند كه عدالت آيين نامه اي و رفتاري داوطلبنان ارتباط وجود ندارد اما اين تحقيق 

اي همراه با نظام شناختي افراد و اعتقادات رفتارهاي  د كه عدالت آيين نامهنشان دا
همچنين مدل . شهروندي بر افزايش عملكرد سازماني تأثير مي گذارد، هم سو است

عنوان متغير متغير مستقل و رضايت مشتريان برگرسيوني بين مهندسي ارزش به عنوان 
 Y=1/33+0/46 X2بايجان غربي به صورت وابسته در اداره آب و فاضالب استان آذر

  . خواهد بود
دهد رابطه  همچنين نتايج بدست آمده از آزمونهاي فرضيه فرعي سوم نشان مي

معني داري بين مهندسي ارزش و اثربخشي سازماني در اداره آب و فاضالب استان 
 كه 000/0 مربوط برابرآذربايجان غربي وجود دارد و نيز آزمون ضريب خطي رگرسيون

عا نمود كه آزمون فوق در سطح اطمينان مي باشد لذا مي توان چنين اد) 05/0( كمتر از
  تاييد مي شود، ضمناH1ً رد مي شود و  H0معني دار مي باشد بنابر اين فرض % 95

 Xر  كه عبارت است از نسبت تغييرات توضيح داده شده توسط متغيR2ضريب تشخيص 
ر  درصد تغييرات متغي9، مي توان بيان نمود كه حدود  مي باشد094/0 به تغييرات كل

   توجيه ) مهندسي ارزش(ر مستقل توسط تغييرات در متغي) اثربخشي سازماني(وابسته
راستا و هم  اين رابطه مثبت و هم β  09/0ه به ضريب تشخيص لذا با توج. مي شود
تاثير عدالت توزيعي ) 2010(  الوتايبي تحقيق نتيجه اين فرضيه با نتايج .باشدجهت مي

آيين نامه اي رضايت شغلي و تعهد سازماني را بر عملكرد سازماني با نمونه هاي از شش 
سازمان دولتي مورد بررسي قرار داد و بعد از تحليل رگرسيون نتايح نشان داد كه فقط 

نين همچ. هم راستا است عدالت توزيعي و آيين نامه اي بر عملكرد سازماني تأثير داشت
مدل رگرسيوني بين مهندسي ارزش به عنوان متغير مستقل با اثربخشي سازماني به 
عنوان متغير وابسته در اداره آب و فاضالب استان آذربايجان غربي به صورت زير خواهد 

توان بيان نمود كه يك واحد افزايش در متغير پس مي. Y=0/42 + 0/27 X1بود 
 در اداره آب و 27/0تغير اثربخشي سازماني به ميزان مهندسي ارزش باعث افزايش در م
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پس مي توان نتيجه گرفت كه مدل رگرسيوني . شودفاضالب استان آذربايجان غربي مي
  .اين آزمون از لحاظ آماري معني دار مي باشد

و اما در مورد نتايج آزمونهاي فرضيه فرعي چهارم، نتايج بدست آمده از آزمون 
 و 000/0 پيرسون rاي، سطح معني داري آزمون  داري دو دامنهپيرسون در سطح معني

 r كوچكتر بوده و نيز باتوجه به مقدار 05/0داري  اين سطح از حداقل سطح معني
 مي باشد و اين مقدار از مقدار بحراني پيرسون با درجه آزادي 121/0محاسبه شده كه 

ري بين مهندسي ارزش و نتايج  مي باشد بزرگتر است، لذا رابطه معني دا116/0 كه 189
آزمون ضريب . مالي و بازار در اداره آب و فاضالب استان آذربايجان غربي وجود دارد

        كه كمتر از000/0داري آزمون مربوط برابر از آنجا كه سطح معنيخطي رگرسيون، 
 )05/0 (95عا نمود كه آزمون فوق در سطح اطمينان مي باشد لذا مي توان چنين اد %

 كه R2 ضريب تشخيص ييد مي شود، ضمناًأتتحقيق  يهمعني دار مي باشد بنابر اين فرض
عبارت است از نسبت تغييرات توضيح داده شده توسر ط متغيX ،184/0 به تغييرات كل 

اثربخشي ( ر وابسته درصد تغييرات متغي18 توان بيان نمود كه حدود مي. مي باشد
ه لذا با توج. شودتوجيه مي) مهندسي ارزش(ر مستقل تغي، توسط تغييرات در م)سازماني

 نتيجه اين فرضيه با .باشد اين رابطه مثبت و هم جهت ميβ 218/0به ضريب تشخيص 
در مورد اينكه آيا منابع ارزيابي كننده ارزيابي هاي  ) 2011( آلن و همكاران تحقيقنتايج 

ي انجام دادند اين تحقيق به ارزيابي متفاوتي از عملكرد سازماني انجام مي دهند تحقيق
عملكرد سازماني بر اساس سه منبع متفاوت پرداخته است نتايج نشان داد كه بين ارزيابي 
مدير مافوق و زير دستان همبستگي قوي وجود دارد و اعتبار ارزيابي فقط به وسيله يك 

أثير را نشان ارزياب ضعيف است، هم سو نبوده بلكه در اين تحقيق تمامي فرضيه ها ت
همچنين مدل رگرسيوني بين مهندسي . مي دهند ولي مقدار آن نسبتا كم مي باشد

ارزش به عنوان متغير مستقل و نتايج مالي و بازار به عنوان متغير وابسته در اداره آب و 
پس . خواهد بود Y=14/572+0/264 X2فاضالب استان آذربايجان غربي به صورت 

 يك واحد افزايش در متغير مهندسي ارزش باعث افزايش در متغير توان بيان نمود كه مي
     در اداره آب و فاضالب استان آذربايجان غربي 264/0نتايج مالي و بازار به ميزان 

پس مي توان نتيجه گرفت كه مدل رگرسيوني اين آزمون از لحاظ آماري معني . شودمي
  .دار مي باشد
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شده درمتن مقاله،  هاي ارائه شينه تحقيق و نيز تحليللذا مستند به بيان مسئله و پي
ها و نتايج تحقيق ارائه  در اين بخش نگارنده پيشنهادات تخصصي مبتني بر يافته

  : نمايد مي
 ي اجرايي توسط مديرعامل محترم، هاي راهبري وكميته تشكيل منظّم جلسات كميته -1

 ).ن محترم مهندسيمعاو(ي مديرعامل نماينده معاون محترم برنامه ريزي و
 .هاي مهندسي ارزش دوره و برگزاري سمينارها فرهنگ سازي وآموزش همكاران با -2
 هاي سازمان كه در ي طرح هاي مهندسي ارزش درخصوص كلّيه كارگاه برگزاري -3

هاي  هاي مافوق، برگزاري دوره الزامات سازمان و ها براساس ابالغييه قراردادها
 .مشاور و ن شركت هاي پيمانكارآموزشي مربوطه براي نمايندگا

      خصوص تسرّي مهندسي ارزش به  هاي انگيزشي در اهرم ساير گيري از بهره -4
 تيم ها و اعضاء مؤثّر از تقديرنامه، تقدير ي تشويق نامه و ارايه(هاي سازمان  طرح

 ...).كارگاهها و
رت تيم مهندسي ارزش، معيارهايي همچون قد انتخاب رهبر توصيه مي شود در -5

زمينه ي  بودن تجارب مفيدكاري در مهارت هاي ارتباطي، دارا رهبري، وجود
سبك  .توجه قرارگيرد تعارضات مورد و رفع تنش ها توانايي در مهندسي ارزش و

 .برخوردهاي آمرانه باشد از به دور مشاركتي و اين مطالعات، استفاده در رهبري مورد
 تيم مهندسي ارزش، حركت از رسبك رهبري د كه بهترين روش و بدين معنا

 .گفتارگرايي به سمت كاركردگرايي باشد
واقع به نوعي مسؤليت فرايند  خدمات مهندسي ارزش كه در توصيه مي شود واحد -6

سازمان به عهده دارد، با ايجاد يك بانك اطّالعاتي به روز،  در مهندسي ارزش را
يار كارگاه مهندسي ارزش اخت همواره اطّالعات صحيح، دقيق، كافي و به موقع در

 .قرار دهد
در هر سازمان در پايان هر  كه كميته ي مهندسي ارزش مستقر مي شود پيشنهاد -7

آمده از نظر زماني و مالي دست بزند،  هاي به وجود جويي مطالعه به محاسبه ي صرفه
تا از يك سو ارزيابي دقيقي از عملكرد پيمانكار داشته باشد و از سوي ديگر، 

 .داشته باشد اختيار حمايت از مطالعات در  قابل ارايه اي درمستندات
به  جهت آشنايي كامل افراد سازمان با روش شناسي صحيح مهندسي ارزش، -8

     فرايند مهندسي ارزش نقش ايفا كنند، پيشنهاد  خصوص افرادي كه بناست در
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 و اري كالسهابرگز اين حوزه و آزموده در كار مجرّب و اساتيد دعوت از شود كه با مي
 .مقوله ي مهندسي ارزش فراهم شود كارگاه هاي آموزشي، بسترآشنايي حرفه اي با

  
پژوهشي درخصوص  درعين حال، به نظر مي رسد چاپ نشريه وخبرنامه ومجلّات علم و

 اين زمينه در توزيع منابع علمي در تهيه و روند پيشرفت مهندسي ارزش درسازمان،
  . گيري روش شناسي صحيح مهندسي ارزش،كمك شاياني نمايدسازمان، مي تواند به فرا
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  :منابع
 معاونت انتشارات ، نظري احد ، مند نظام رويكردي ارزش  مهندسي،)1388 (آرتور  ، ماج اي -

 . نفت وزارت فناوري و مهندسي امور

ي ها بنيان بر ، پايان نامه كارشناسي ارشد، بررسي تأثير ارزشهاي اسالمي)1390(جاهدي علي -
 .بازاريابي رابطه مند در صنايع غذايي استان آذربايجان غربي دانشگاه آزاد واحد بناب

- سعيددجبل عاملي محم،مهندسي ارزش معرفي، سوء ،)1380(د  صادقي عليرضا ميرمحم 
  نشر فرات، تهران، روابط متقابل تعبيرها و

 از پروژه مديريت ظامن ، توانمندسازي)1387(پور،  مختاريان  مجيددرضا،شيري محم دره -
 ، دانشگاه تهران، سومين)دفاعي صنايع موردي مطالعه(ارزش مهندسي طريق متدولوژي

 ارزش مهندسي ملّي كنفرانس

 ارزش مهندسي/مديريت ،)1383( اكبر علي حاجي مهديه و رضايي كامران مسعود؛ رباني، -
-وي-ار مشاركتي شركت: ناشر تهران، EN SAVE 12973:2000 استانداردهاي بر مبتني
 آتنا نشر همكاري با توف

مديريت  از استفاده  باQFDش، بهبود آر  صدرنياو ينالد رحماني كمال و منصور، صديق -
 ت،مديري فراسوي، )آذربايجانشرقي استان سازي قطعه صنايع مديران ديدگاه از( عملكرد

 152-129، صص 1388 تابستان - 9شماره - مسو سال

 در ارزش مهندسي از ، استفاده)1387( عليرضا منصوري و حسين ندروديا ،صافدل علي -
ارزش،  مهندسي ملي كنفرانس  سومين،ارزشها بهتر جهت شناخت سازمان نقشه استراتژي
 دانشگاه تهران

 در مديريت ها، پژوهشهاي بانك عملكرد بهبود بر مؤثّر پور محسن، بررسي عوامل عباسقلي -
 1389تانزمس ،4 شماره ، 14 ايران ، دوره

 عملكردسازماني، ارزيابي مدلهاي تطبيقي مطالعه ،)1385(تورج  قلي پور احمد، بيرقي علي، -
 تهران دانشگاه مديريت توليد ارشد كارشناسي

 ،171شماره  تدبير، مجله سازماني ، عملكرد ارزيابي در نوين هاي مدل ،)1385(تورج كريمي، -
 .هفدهم سال

. ، با اقتباس از اس ارزش مهندسي درك براي اسياس پرسش شش ،)1384( محمود كريمي، -
 علم وصنعت دانشگاه ، ارزش مهندسي ملّي كنفرانس دومين آير،. اس

، )1387( علي بياضي، و فاطمه آبادي، نجف معين و داوود دستجردي، كريمي و علي محقّر، -
 ايه سازمان عملكرد و كيفيت مديريت هاي فعاليت بر وضعيتي متغيرهاي تأثير بررسي
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 اول، شماره اول، دوره صنعتي، مديريت ايراني، با اقتباس از كاپالن و تورتون، نشريه سرآمد
 125-138 صص

و تكنيك تحليل سلسله ) VE(، ارائه مدل تلفيقي از مهندسي ارزش )1386(هايده ،متقي -
، 25شماره ،مديريت پيام به منظور طراحي نماي ظاهري خودروي سمند،) AHP(مراتبي 

 87-112، صص ستانزم

 نشر تهران، اول، چاپ زاده، مهرابي مهناز پرسشنامه، تحليل و ساخت ،)1384( بيل گيلهام، -
  رسش

 ،)1387( علي بياضي، و فاطمه آبادي، نجف معين و داوود دستجردي، كريمي و علي محقّر، -
 سازمان هاي عملكرد و كيفيت مديريت فعاليت هاي بر وضعيتي متغيرهاي تأثير بررسي

 125-138 صص اول، شماره اول، دوره صنعتي، مديريت ايراني، نشريه رآمدس

 هاي فعاليت تأثير ، بررسي)1389( طهرابند بياضي علي ،فقيهه آبادي نجف معين و علي، محقّر -
 ،4 شماره ،14 ايران، دوره در مديريت ها، پژوهشهاي سازمان عملكرد كيفيت بر مديريت
 .1389زمستان

 راهكارهاي و مشكالت ضرورتها كشور، در ارزش مهندسي  كاربرد،)1385(احد  نظري، -

 زمستان  و پاييز 51-42صص  ،43 شماره بكارگيري مهندسي ارزش،

، شناسايي عوامل كليدي )1387( ياسر گلدوست جويباري، نظزي احد و خسرو بهرنگ نوبري -
 269-245صص ،پاييز ، 28مديريت شماره در انجام مطالعات مهندسي ارزش، پيام
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