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 چکيده
 به و مناسب اطالعات انتشار و تحلیل پروژه، کیفیت مديريت مباحث نظران صاحب اکثر باور به

 تصمیمات تاثیرات ارتقاء جهت در مهم ابزاري و پروژه موفقیت در اساسي عوامل از يکي هنگام،

 رکشو در ساختمان صنعت العاده فوق اهمیت رغمعلي. رودمي بشمار پروژه سازمان در شده گرفته

 التآ ماشین و انساني نیروي و نقدينگي زياد بسیار حجم اقتصاد، در آن افزوده ارزش جهت به چه

 ژهپرو مديريت نوين ابزارهاي و رويکردها از استفاده آن، اجتماعي اثرات لحاظ به چه و آن در درگیر

 یفیتک مديريت هايسیستم از استفاده محققان اکثر اعتراف و اعتقاد به اما. باشدنمي جاري چندان

 اعثب و شده هاپروژه در هاگیريتصمیم سوء و هااستفاده سوء بسیاري از جلوگیري باعث تواندمي

 میانجي نقش بررسي هدف با حاضر پژوهش. گردد هاپروژه بهتر چه هر مديريت در موفقیت

 عهجام. است شده انجام عمراني هايپروژه تموفقی بر کیفیتمديريت اثر رابطه در ارزشمهندسي

 آرمیتاژ برج و آب طوس مشاور مهندسین هايشرکت  پرسنل نفر 091 شامل پژوهش اين آماري

 حوزه که، شد مشخص ،0 اصلي فرضیه در ساختاري معادله آزمون نتايج اساس بر. است بوده مشهد

 کیفیتتمديري حوزه که، شودمي پیشنهاد لذا. دارد تاثیر پروژهمديريت موفقیت بر کیفیتمديريت

 هب عملکرد مستمر بهبود براي پروژه امور تمام در سازگار و جامع برنامه يک تدوين با تواندمي

 دستیابي در اثربخش و کارآ سیستم، يک بعنوان هم به مرتبط هايفرايند مديريت و درک شناسايي،

 شد مشخص ،2 اصلي فرضیه در ساختاري معادله نآزمو نتايج اساس بر نمايد، تهیه خود اهداف به

 تیم کیلتش با که، شودمي پیشنهاد لذا. گذاردمي تاثیر ارزشمهندسي بر کیفیتمديريت حوزه که،

 .شود انجام موثر کمک پروژه پیشبرد به ساخت هايبخش نزديک ارتباط و ارزشمهندسي

 .، موفقیتمیانجي، مهندسي ارزش، مديريت، کیفیت :يديکل واژگان 
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  3 محسن جاللی،  2 وحيد احمدي،  1 فاطمه نيک پور شوراب

 .ايران مشهد، آزاد، دانشگاه پروژه، مديريت معماري، ارشد کارشناس 0
 .انمعماري، استاديار دانشگاه آزاد، مشهد، اير  دکتراي 2
 .دکتراي مديريت، استادياردانشگاه آزاد، مشهد، ايران 3
 

 نام نویسنده مسئول:
 فاطمه نيک پور شوراب

 تکيفي مدیریت با رابطه در ارزش مهندسی ميانجی نقش بررسی

 تساخ صنعت هايپروژه موفقيت بر
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 مقدمه
 دهي ازمانس و ريزيبرنامه خوبي به که است محصولي براي نیاز مورد کیفیت سطح به رسیدن براي اطمینان ايجاد کیفیت مديريت مفهوم

 شتريم رضايت که سطحي در ساز و ساخت کارهاي کیفیت داشتن نگه از است عبارت کیفیت مديريت عمراني، شرکت يک منظر از. است شده

 و چالشي شدت به بازار در ماندن باقي براي امروزه که چرا. شودمي شرکت تجاري بقاي و مدت دراز پذيري رقابت به منجر امر اين .شود حاصل

 هاتکنیک بزارها،ا بستر، اين در که کند فراهم بستري بايد کیفیت مديريت است حیاتي ضرورت عمراني هايشرکت براي کیفیت مديريت رقابتي،

 يک براي یفیتک مديريت نقش .کنند هدايت عملیاتي موفقیت سمت به را شرکت و شوند گرفته بکار اثربخشي طور به بتوانند مربوطه ايرويه و

 [.0است] شده تنیده هم در شرکت مديريتي و عملیاتي هايرويه تمام با بلکه نیست، مجزا و ايزوله فعالیت يک عمراني شرکت

 هتوج نیازمند معموال بوده، پیچیده پروژه اجراي فرايند .شودمي محسوب مديران براي چالش يک هاسازمان در هپروژ آمیز موفقیت انجام

. شودمي عريفت پويا و بینيپیش قابل غیر آشفته، محیط يک در اغلب پروژه. باشدمي فني مسائل و بودجه انساني، نیروي مانند عواملي به همزمان

 روژهپ مختلف هايالمان براي را متفاوتي هاياولويت و نمايد کمک مهم هايفعالیت روي بر تمرکز در او به که است الزم رابزا نیازمند پروژه مدير

 ديرم باشند، داشته پروژه موفقیت بر ايعمده اثر توانندمي پروژه مدير کنترل تحت عوامل از ايمجموعه که داد نشان بتوان اگر گیرد نظر در

 [.2گردد] مواجه شود،مي ايجاد او شغل توسط که زيادي نیازهاي با موثر طور به که توانست هدخوا بهتر پروژه

 بین رديکارک موازنه بهترين يافتن بدنبال سیستمي رويکردي از استفاده با که است خالق ديدگاهي و مديريتي راهکاري ارزش مهندسي

 کمترين بدون کمینه هايهزينه به حصول توانمي را ارزش مهندسي هدف. باشدمي اه پروژه يا محصوالت در اطمینان قابلیت و اعتبار هزينه،

 بهبود و اعتبار« هدفمند يابي هزينه» جهت در« طراحي مرحله در هزينه کاهش» بلند ريزي وبرنامه مندي،رضايت کیفیت، در کاهش میزان

 هايپروژه اجراي و طراحي در ارزشمهندسي کاربرد گسترش کندمي تلقي ارزشمهندسي هدف را سود مدت مرکزي هسته ماندن. دانست کیفي

 تواندمي که دارد افزوده هايارزش ايجاد و مسکن کیفي بهبود و افزايش هزينه کاهش در رويکرد اين توانمندي از نشان مسکن خاصه معماري

 کرد استفاده مسکن هايپروژه ساخت و طراحي در روش اين از توانمي اساس اين بر. گیرد قرار استفاده مورد طراحي از بعد و طراحي رويه در

 [.3دارد] پي در را هزينه کاهش و کیفیت موثر ارتقا که

 

 کيفيت مدیریت
  ISO9000براساس کتاب . دارد کیفیت مديريت هايفعالیت تاثیرگذاري و دامنه به وابسته مورد نظر، کیفیت به هاسازمان دستیابي میزان

  باشد.مي کیفیت جهت در هاسازمان کنترل و هدايت براي شده هماهنگ هايفعالیت کیفیت، مديريت

 شده آن بر که متعددي انتقادات برخالف و بوده مديريتي مفاهیم پايدارترين و ترينرايج از يکي کیفیت مديريت گذشته دهه دو طي 

 بکار را رويکرد اين که هاييسازمان اکثر دهدمي نشان تجربي لعاتمطا. است داشته نوين کارهاي و کسب روي بر عمیقي و نظیر بي تاثیرات

 [.4اند]کرده تجربه مالي، عملکرد بهبود تا گرفته محصوالت کیفیت افزايش از را آن از حاصل منفعت اند،برده

 ولمنظور حص به فرآيندي قعدر وا پردازد،مي محصول مديريت به و هم پروژه مديريت به هم که است فرآيندي پروژه در کیفیت مديريت

 دافاه به همانند نرسیدن کیفیت گرفتن ناديده ريسک. است بوده موفق محصول يا خدمات ارايه در خود تعهدهاي به پروژه اينکه از اطمینان

 نمتز رنظی گرانيپژوهش .شودمي اتالق زماني ابعاد و پذيري انعطاف هزينه، چون مواردي به کیفیت عملکرد. باشدمي پروژه سبد يا طرح پروژه،

 شاخصي عنوان به کیفیت گیرياندازه براي مشابه ساختن کیفیت از بطوريکه دارند نظر در کیفیت عملکرد بیان براي را استراتژيکي هاياندازه

 حاصل واندتنمي مرغوب نهايي محصول که باشدمي فرآيند بلکه يک نیست يکباره اتفاقي کیفیت مديريت. جستند بهره سودآور رقابت براي

 به یدنرس تا هارساني روز به کنترل و فرآيندها رساني روز به گیري کیفیت، اندازه از متناوب و تکراري است فرآيندي. باشد ناقص فرآيندي

 [.5مي باشد] کیفیت مديريت اهداف و عملکرد از نظر مورد مطلوبیت

 نظري رتفاسی و حوزه از تجربي هايداده مختلف، هاينظريه و هاجنبه مورد در تحقیق با غني مديريت رشته يک عنوان به کیفیت مديريت

 مورد تردهگس طور به و شده شناخته مديريت المللي بین استانداردهاي طريق از خوبي به جوانب اين از برخي جوان، نسبتاً رشته يک براي. است

  اعمال جهان سراسر مختلف هايسازمان انواع در 9110 ايزو. اند شده ايجاد و تعريف  04110 ايزو و 9110 ايزو مانند است، گرفته قرار استفاده

 [.6شود]مي

 

 کيفيت مدیریت هايسيستم
 به کار ار کیفیت مديريت اجراي منظور به و منابع هافعالیت کار، فرآيند که است محوري وظیفه و سازماني ساختار يک کیفیت سیستم

 نترلک کیفیت، ريزي راستاي برنامه در هاآن بکارگیري و وظايف و اهداف کیفیت، هايسیاست تشخیص شامل کیفیت هايفعالیت گیرد.مي
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 سیستم يک عناصر بکارگیري و سازماندهي منظور به 9111ايزو استانداردهاي باشدمي کیفیت سیستم در کیفیت بهبود و کیفیت تضمین کیفیت،

 ساختار رغیبت توسط کیفیت تضمین براي هاييمدل ارايه و کیفیت براي مديريت راهنمايي داردهااستان اين گیرند،مي قرار استفاده مورد کیفیت

 عنوان به یتکیف درباره انديشیدن مفهوم به جامع کیفیت مديريت. باشدمي جامع مديريت کیفیت اقتصادي فلسفه بکارگیري فرآيند طول در

 یلهبوس مشتري رضايت راستاي در مديريت گونه اين. کنندمي عمل يکپارچه ورتبص سطوح همه عملکردها در همه آن در که مناسب سیستم

 [.7خواهد] عمل مستمر بخشي بهبود

 

 کيفيت مدیریت سيستم تاریخچه
 سال در سازي حمورابي خانه هايدستورالعمل 229 بند در را کیفیت مديريت هايسیستم توانیممي نگريممي گذشته به که هنگامي

 را خانهصاحب و ريزد فرو خانه و مستحکم نباشد کارش و بسازد کسي براي ايخانه معمار يک اگر: گويدمي او. بیابیم مسیح میالد از قبل 2051

 [.4شود] کشته بايد معمار آن بکشد؛

 

 کيفيت مدیریت اصول
 یفیتک سیستم مديريت هاآن میان در که است مديريتي هايسیستم سازي به و توسعه و ايجاد به نیاز سازمان، يک پويايي و تحرک براي

 شمار هب کیفیت مديريت هايزيربناي سیستم شود، منجر مشتريان رضايت به که کارهايي و ساز ايجاد به توجه. است برخوردار زيادي اهمیت از

 دونب. پوشاندمي عمل جامه هدف اين به و آوردمي سازمان در تمامي براي هدفي عنوان به را مشتريان رضايت کیفیت، مديريت سیستم. آيدمي

 [.4شد] نخواهد تثبیت سازمان سطوح در مثبت تحول و بهبود هايفعالیت سیستم، اين وجود

 

  کيفيت مدیریت سيستم هدف
 روريض يک سازمان موفق اداره براي. سازند برآورده را مشتريان نیازهاي ايشده تثبیت و پیوسته شکل به هاسازمان اينکه از اطمینان 

 مديريتي سیستم نگهداشتن و برقرار استقرار از ناشي تواندمي  موفقیت. شود کنترل و هدايت شفاف، و مند نظام طريقي به سازمان آن که است

 [.4دارد] توجه نیز نفعذي هايطرف نیازهاي تمامي به حال عین در و شده طراحي سازمان عملکرد مداوم بهبود جهت در که باشد

 

 مدیریت کيفيت اصول هشت گانه
 جهت يجهاني استانداردساز سازمان کیفیت مديريت استانداردهاي تدوين فني کمیته توسط ذيل هشتگانه اصول کیفیت، مديريت براي

 :است شده گرفته نظر در کیفیت اهداف به دستیابي تسهیل

 محوري مشتري( الف

 رهبري( ب

 افراد بودن دخیل( پ

 فرآيندي رويکرد( ت

 مديريت در ميسیست رويکرد( ث

 مداوم بهبود( ج

 گیري تصمیم در بینانه واقع رويکرد( چ

 [.4کننده] تامین با متقابل سودبخش روابط( ح

  کاربرد مبناي بر کیفیت نگرش

 به. باشد داشته را محصول آن استفاده و خريدار از خاطر رضايت کننده مصرف که کندمي پیدا مفهوم موقعي کیفیت از برداشت اين

 مشاهده با يا و کننده مصرف رضايت میزان گیرياندازه طريق از توانمي را نوع کیفیت دهد. اين قرار پوشش تحت را وي نیازهاي ديگر عبارت

 مورد در اخیر هايسال در که باشد تجارت اصطالحات متداولترين از يکي جامع کیفیت مديريت اصطالح شايد .نمود ارزيابي وي احساسات

 و تجارت و کار انجام سنتي هايروش در بهبودي جامع، کیفیت مديريت .است رفته کار به کیفیت بهبود و پیشبرد شده براي انجام هايتالش

و  فرهنگ تغییر هايتاکتیک از است ترکیبي جامع کیفیت مديريت .رودمي شمار به کنوني رقابت جهان در بقاء تضمین براي ثبت شده فني

 و نیازمند مشارکت مديريتي روش اين. دارد تأکید سازمان خارجي و داخلي مشتريان رضايت جلب روي بر که يافته سازمان تخصصي فنون

 و محصوالت که اشتباهي است بدون فرايندهاي جامع، کیفیت مديريت روش بکارگیري نتايج جمله از .باشدمي سازمان مديريت عملي تعهد
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 هاينیازمندي ارضاء از شیوه مديريت اين در .دهندمي ارائه را نظر مورد میزان به و بتيرقا قیمت با موقع، به استفاده جهت مناسبي خدمات

 و محصوالت از و بخشدمي بهبود منظور سود به را داخلي فرايندهاي. نمايد حفظ را هاآن بتواند تا کند،مي حاصل اطمینان مشتريان تمامي

 .نمايدمي ايجاد زمانسا در را جديدي هايفعالیت جديد، بازارهاي و خدمت

 ايهتمامي فعالیت جامع مديريت کیفیت گردد ظاهر سازمان هايجناح تمامي در تواندمي جامع کیفیت مديريت صحیح، اجراي صورت در

 يیشپ جامع مديريت کیفیت نهايي هدف. گیردمي بر در را فروش از پس خدمات و تولید طراحي، تا گرفته بازاريابي و فروش از سازمان يک

 ازمان،س هايسیستم بازسازي در پي مديريتي، شیوه اين. باشدمي مستمر بهبود اساس بر متعارف استانداردهاي و مشتريان نیازهاي از گرفتن

 رايدا ساًاسا انسان جامع، کیفیت مديريت مطابق فلسفه. باشدمي پويا بازارهاي در رقابت براي سازمان کردن توانمند و فرايندها مستمر بهبود

 .دباش سازمان در کیفیت بهبود براي ياور بهترين تواندشود، مي داده فرصت وي به و باشد موجود الزم زمینه چنانچه و نیکوست سرشتي

 به. است مشتري انتظارات به پاسخ تجارت، زمینه در پايدار توفیق به دستیابي براي راه بهترين که آموزدمي ما به جامع کیفیتمديريت

 ريمشت رضايت بر مفهوم، تمرکز اين در. ورزدمي تاکید محوري بازار مفهوم بر مشتري، رضايت جلب براي جامع کیفیتمديريت ورمنظ همین

 .تضاد است در دهد مي قرار هدف را تولید بر تمرکز که  محوري تولید قديمي مفهوم با و است کار ماحصل

 به رضايت نهايت در و دارد سازمان اهداف تأمین در نیروزا، هم تأثیري که مستمر و آرام هوشمندانه، است اقدامي جامع، کیفیتمديريت

 است، آليدها انسان رسیدن به جامع کیفیت مديريت سیستم هدف و فلسفه. شودمي ختم بازار در رقابت توان بردن باال و کارايي افزايش مشتري،

 یفیتکمديريت. باشندمي سازمان يافته مجريان پرورش و خود رهبر هايانسان و است رفراگی و نهادي متقابل، اعتماد و احترام سازماني چنین در

 [.8دانست] مستمر کار و در پیشرفت گروهي کار طريق از سازمان، اجزاي و افراد تمامي مشارکت توانمي را جامع

 

 کيفيتمدیریت هايسياست

 طرح کیفیت ـ برنامه0

 کردن چک براي ريزيـ برنامه2 

 هارمـ ف3

 کنترل طرح ـ مستندسازي4

 کیفیت تضمین برنامه تست و ساخت مرحله ـ آزمايشات5

 ساخت کیفیت دستي هايـ آموزش6

 [.7کیفیت] آزمايشگاهي دستي هايـ سیستم7
 

 کيفيت پروژهمدیریت
ا هزهايي است که پروژه به خاطر آني فرآيندهاي مورد نیاز براي حصول اطمیناني از برآورده شدن نیاکیفیت پروژه در بر گیرندهمديريت

ن هاي کیفیت را تعییهاي کارکرد مديريت عمومي است. مديريت کیفیت پروژه را که خط مشي، اهداف و مسئولیتي فعالیتتعهد شده کلیه

تم کیفیت اجرا در قالب سیسها را به وسیله ابزارهايي چون برنامه ريزي کیفیت، تضمین کیفیت، کنترل شامل کیفیت و بهبود کیفیت نموده و آن

ي عمومي محصول، بعضا در ادبیات مربوط به نمايد. مديريت کیفیت پروژه بايد هم به مديريت پروژه و هم به محصول پروژه بپردازد. واژهمي

تواند  ق الزامات کیفیت، ميگیرد. هر اندازه ناکامي در تحقکیفیت هم براي ارجاع به خدمات و هم براي ارجاع به کاالها مورد استفاده قرار مي

نفعان پروژه به دنبال داشته باشد. براي مثال: تحقق الزامات مشتري از طريق اضافه کاري آمدهاي منفي جدي را براي هر يک يا تمامي ذيپي

 تیم پروژه، ممکن است پیامدهاي منفي به شکل تضعیف فزاينده کارمندان به دنبال داشته باشد.

هاي کیفي برنامه ريزي شده، ممکن است هنگامي که خطاها به درستي تشخیص ندي پروژه با انجام عجوالنه بازرسيتحقق اهداف زمان ب

 داده نشوند، پیامدهاي منفي به دنبال داشته باشد.

نیازهاي « اشدبهاي يک مقوله که به قابلیت آن براي تحقق نیازهاي تصريحي و تلويحي مرتبط ميتمامیت مشخصه»کیفیت عبارت است از 

 باشند.هايي براي تکوين الزامات پروژه ميتصريحي و تلويحي ورودي

هايي ه مقولهي اطالق شده بپروژه بايد مراقب باشد که کیفیت و درجه را با يکديگر اشتباه نگیرد. درجه عبارتست از دسته يا ردهتیم مديريت

ايین ي پفیت پايین همواره يک معضل است اما ممکن است اين امر در مورد درجههاي فني متفاوتي دارند. کیکه کارکردهاي يکسان اما مشخصه

 ليهمواره صادق نباشد. به عنوان مثال، يک محصول نرم افزاري ممکن است داراي کیفیت باال)عاري از اشکاالت آشکار، داراي راهنماي خوانا( و

ي باال         ) تعداد فراوان اشکاالت فراوان، مستندات نامنظم کاربر( و درجهها(، يا داراي کیفیت پايین)پايین ) تعداد محدود ويژگيدرجه

روه باشد. همچنین، گميهاي مديريت پروژه و تیم مديريت پروژهها( باشد. تعیین و تحويل سطوح مورد نیاز کیفیت و درجه از مسئولیتويژگي
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باشد. براي مثال هر دو ديسیپلین بر اهمیت موارد زير اذعان مکمل مديريت پروژه ميکیفیت نوين بايست آگاه باشد که مديريتمي مديريت پروژه

اي که انتظارات مشتري محقق شوند. اين امر نیازمند تلفیقي از انطباق با دارند: رضايت مشتري درک، مديريت و اثر گذاري بر نیازها به گونه

کند( و تناسب براي استفاده) محصول يا خدمت تولید شده بايد نیازهاي ا نموده تولید ميالزامات)پروژه بايد همان چیزي را تولید نمايد که ادع

 باشد.واقعي را ارضاء نمايد( مي

ها در پي شناسايي در بازرسي بسیار کمتر ي تصحیح آني پیشگیري از اشتباهات همواره از هزينهـ پیشگیري مقدم بر بازرسي ـ هزينه

 است.

باشد. با اين حال، همچنان مسئولیت مديريت در فراهم نمودن موفقیت مستلزم مشارکت تمامي اعضاي تیم ميـ مسئولیت مديريت ـ 

 منابع الزم براي نیل به موفقیت بر قوت خود باقي است.

ي ، شباهت فراواني برنامه، اجرا، وارسي و اقدام که توسط دمینگ و سايرين ارائه شده استي تکرار شوندهـ فرآيندها در بستر مراحل چرخه

 ي با يکديگر دارد.هاي مديريت پروژهبه ترکیب مراحل و فرآيند

بهبود مستمر TQMعالوه بر آن، ابتکاراتي که بمنظور بهبود کیفیت توسط سازمان اجرايي تعهد شده اند )از قبیل مديريت کیفیت جامع 

را نیز بهبود دهند، با اين حال، در اينجا يک تفاوت عمده وجود دارد که توانند همچون بهبود کیفیت محصول، کیفیت مديريت پروژه و غیره (مي

الزم است تیم مديريت پروژه با دقت به آن توجه نمايند طبیعت موقتي بودن پروژه بدين معناست که سرمايه گذاري در بهبود کیفیت محصول 

ه ي کافي طول نپروژه تحمل گردد، چرا که ممکن است پروژه به اندازهبه ويژه در پیشگیري از خطا و ارزيابي، اغلب بايد توسط سازمان اجرايي 

 [.9انجامد که بازده کار ديده شود]

 [.11دید کلی از مدیریت کيفيت پروژه] 1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مديريت کیفیت پروژه

 برنامه ريزي کیفیت:

ـ ديگر خروجيـ ورودي0 ـ استانداردها و مقررات  ـ شرح محصول  ـ بیانیه محدوده  -ها: خط مشي کیفیت 

 هاي فرآيندي

ها ـ هزينه الگو برداري ـ جريان نمايي ـ طراحي آزمايشها: تحلیل سود/هزينه ـ ـ ابزارها و تکنیک2

 کیفیت.

ـ وروديـ خروجي3 ـ فهرست وارسي  ـ تعاريف عملیاتي   دهاهايي به ساير فرآينها: برنامه مديريت کیفیت 

 کنترل کیفیت:

 هاي وارسيها: نتايج کارهاـ برنامه مديريت کیفیت ـ تعاريف عملیاتي ـ فهرستـ ورودي0

ها: بازرسي ـ نمودارهاي کنترلي ـ نمودارهاي پارتو ـ نمونه گیري آماري ـ جريان ـ ابزارها و تکنیک2

 نمايي ـ تحلیل روند.

هاي وارسي تکمیل شده ـ هاي پذيرشي ـ دوباره کاري ـ فهرستا: بهبود کیفیت ـ تصمیمهـ خروجي3

 تنظیمات فرآيند

 تضمین کیفیت:

 ها: برنامه مديريت کیفیت ـ نتايج اندازه گیري کنترل کیفیت ـ تعاريف عملیاتيـ ورودي0

 ممیزي کیفیتهاي برنامه ريزي کیفیت ـ ها: ابزار ها و تکنیکـ ابزارها و تکنیک2

 ها: بهبود کیفیتـ خروجي3
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  کيفيت مدیریت فاز چهار
 پروژه شروع از پیش تدارکاتي، فاز- 0

 فعالیت هر ابتداي در آغازين فاز -2 

 غازآ پیشین مرحله دو در که استادکاران و کارکنان عملکرد و فعالیت ادامه تعیین تمديد منظور به ها تست و آزمايشات جاري فاز -3 

 .شودمي

  [.7کاري] فاز نهايي پذيرش -4 

  کيفيت تضمين
 توسط مديريت کیفیت تضمین ريزي برنامه و طرح. دباشمي کیفیت کنترل اعمال ونحوه فرآيند از نگهداري و توسعه کیفیت تضمین وظیفه

 بخش دو اين .باشدمي  کیفیت تضمین اجرا مديريت عهده بر نیز کیفیت تضمین اجراي و ساخت. شودمي رهبري و  کنترل کیفیت تضمین طرح

 واقع رد. شد خواهد کیفیت در تضمین هزينه و اجرا ريزي، برنامه تاثیر کاهش سبب و شده داده گزارش اجرا تخصصي کمیته به مستقیما مجزا

 پروزه کیفیت مینتض منظور به که تخصصي و آزمايشات اولیه تست کیفیت، تضمین بازبیني و کیفیت کنترل کار طرز کیفیت، مديريت سازمان

 [.7کند]مي راهبري و نظارت را باشد،مي پیمان شرايط و

  طرح کيفيت تضمين مدیریت
 و اشد،داشته ب حضور هافعالیت ساير انجام حین در پروژه سايت در مستمر صورت به بايد که است صيشخ ساخت، کیفیت تضمین مدير

 (DESIGN-BUILD QUALITY) دهد اختصاص کیفیت تضمین بخش در احتمالي مشکالت به را کاري زمان از ساعت دو حداقل

 به ابعمن ريزيو برنامه سازي هماهنگ آزمايشات، بازبیني همچنین ،باشدمي او وظايف ديگر از کیفیت تضمین برنامه مديريت و اجرا .توسعه،

 [.7باشد]مي وي جز وظايف پذيرد،مي انجام هفتگي يا و روزانه بصورت که کیفیت تضمین با مرتبط آزمايشات سازي فراهم منظور

 کيفيت تضمين ابزار
 و دها،ها، فرآينسیاست با پروژه هايفعالیت آيا اينکه تعیین منظور به ساختار داراي و مستقل مروري کیفیت ممیزي: کیفیت ممیزي 

 در استفاده مورد هايرويه و فرآيندها ها،سیاست شناسايي کیفیت ممیزي يک هدف. باشدمي خیر، يا دارد مطابقت سازمان و پروژه هايرويه

 صولمح پذيرش در افزايش و يک کیفیت هزينه کاهش يک هب بايد کمبودها اين تصحیح راي متعاقب تالش. باشدمي هاآن فقدان يا و پروژه

 هوسیل به است ممکن و باشند يا تصادفي شده ريزيبرنامه است ممکن کیفیت هايممیزي. گردد منجر مشتري يا حامي وسیله به پروژه

 عمیراتت تصحیحي، اقدامات شامل شده تصويب هاي تغییراتدرخواست سازيپیاده کیفیت هايممیزي. گیرد صورت دروني يا بیروني هايممیزي

 فرآيندي هبودب برنامه در نیاز مورد هايپیشرفت شناسايي به منظور که را مراحلي فرآيند تحلیل. نمايندمي تايید را پیشگیرانه اقدامات و نقايص

 رد شده شناسايي افزوده ارزش غیر تفعالی و شده تجربه هايشده، محدوديت تجربه مشکالت تعامل اين. نمايدمي تعقیب را شده داده شرح

 .دهد قرارمي بررسي تحت نیز را فرآيندي عملیات هنگام

 منجر به هک اصلي هايعلت کشف مشکل، شناسايي براي مشخص تکنیک يک که شودمي اصلي علت تحلیل يک شامل فرآيندي تحلیل

 [.7است] باشد،مي موثر پیشگیرانه اقدامات توسعه راستاي در همچنین و گردندمي مشکل

  کيفيت کنترل

 شامل همديريت پروژ حیطه در کیفیت کنترل. باشد مي کیفیت کنترل و کیفیت تضمین شامل جدا بخش دو شامل کیفیت مديريت

 رهبري و هدايت دارد، برعهده را کیفیت کنترل ريزي برنامه و طراحي وظیفه که طرح مدير وسیله به طراحي تیم باشد،مي و ساخت طراحي

 انجام در يهماهنگ و ايجاد منظور ابتکار به مديريتي سیستم يک کیفیت کنترل. شودمي رهبري ساخت مديريت توسط نیز ساخت تیم. شوديم

 مهم هدف دو به رسیدن منظور به محل پروژه يا و کارخانه در طراحي مختلف هايدپارتمان در کیفیت بهبود و نگهداري توسعه،: باشدمي کار

 :ذيردپمي انجام

 مشتري رضايت جلب و اقتصادي آوري ـ سود0 

 [.7کرد] بیان آن کاهش تا کاستي از جلوگیري در توانمي را آن اصلي هدف و صرفه به و رضايت مورد سودآور، محصوالت ـ تولید2 

 موفقیت

 موفقيت تعریف
 است: بوده بعد دو روي پروژه در موفقیت مفهوم تعريف

 کیفیت. زمان، هزينه،: طاليي مثلث معیارهاي با مثال موفقیت سنجش معیارهاي و هاپروژه موفقیت سنجش الف(
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 هاپروژه وفقم نتايج به دستیابي شانس هاآن به توسل با که عواملي شامل موفقیت کلیدي عوامل يا و موفقیت بر تاثیرگذار فاکتورهاي( ب

 [.00داد] افزايش توانمي را

 تعریف و مفهوم عوامل حياتی موفقيت
معرفي شد. او بیان داشت که در بسیاري از صنايع موفقیت به وسیله  0960مفهوم عوامل حیاتي موفقیت ابتدا توسط رونالد دانیل در سال 

به سطح  "عوامل حیاتي موفقیت"آنتوني و وانسیل مفهوم مذکور را تحت عنوان  0972شود. سپس در سال عامل تعیین و مشخص مي 6تا  3

کارت کنند. سپس روو بیان کردند که در اين سطح اين عوامل از شرکتي به شرکت ديگر و از مديري به مدير ديگر فرق ميمديريت کشاندند 

ت در موقعی"و  "استراتژي رقابتي"، "ساختار صنعت"، "عوامل محیطي و موقعیتي"برد: چهار منبع اصلي را براي عوامل حیاتي موفقیت نام مي

، ها موفقیت آمیز باشدتعداد محدودي از نواحي که اگر نتايج در آن"کند: و اين عوامل را بدين شکل تعريف مي "صنعت عوامل محیطي و موقتي

 ."عملکرد رقابتي موفقیت آمیز را براي شرکت تضمین خواهد کرد

ريف عوامل را بدين شکل تعتعاريف متعدد ديگري نیز براي عوامل حیاتي موفقیت بیان شده است، به عنوان مثال پینتو و اِسلِوين اين 

رخي و ب "دهدعواملي که اگر مورد تمرکز و توجه قرار گیرند، احتمال اينکه پروژه با موفقیت اجرا شود را بطور چشمگیري افزايش مي"اند: کرده

وده کار را که مورد نظر وي بهاي هر کسب و اند و بعضاً تعامل بین شرايط محیطي و مشخصهتعاريف ديگر که جامعیت تعريف رو کارت را نداشته

تعريف شده است که بسیاري به  "عوامل کلیدي موفقیت"اند. در حوزه مديريت استراتژيک نیز مفهومي به عنوان است مورد غفلت قرار داده

شود. روکارت وع ميها رجمفهوم عوامل حیاتي موفقیت نزديک است. در ادبیات موضوع از اين هر دو عبارت به يک معنا استفاده شده و به آن

رهیافت عوامل حیاتي موفقیت را ابتدا به عنوان ابزاري براي تشخیص نیازهاي مديران ارشد اجرايي معرفي کرد. سپس اين رويکرد در خصوص 

عي که و در مواق ها بودهريزي توسعه يافت و تاکنون نیز مبناي عملکرد بسیاري از سازمانکلیت سازمان و پس از آن به عنوان روشي براي برنامه

 بطور مناسبي مورد استفاده قرار گرفته، نتايج موفقیت آمیز را بدنبال داشته است.

هاي گیرد. بر اساس برخي تحقیقات انجام شده، از میان زمینههاي گوناگون مورد استفاده قرار ميامروزه، رهیافت روکارت در زمینه

 بیشترين استفاده را داشته است. 49/63دهد، مديريت پروژه با %د بررسي قرار ميگوناگوني که رويکرد عوامل حیاتي موفقیت را مور

ژيک ريزي استراتريزي، برنامهتحقیقات انجام شده ديگري مويد سودمندي تحلیل عوامل حیاتي موفقیت در فرآيندهاي گوناگون برنامه

 [.02منابع اطالعاتي و حتي هدف گذاري براي افراد بوده است]

 اتی موفقيت در مدیریت پروژهعوامل حي

رفتن گیرد. با در نظر گايست که متغیرهاي گوناگون از قبیل نیروي انساني، بودجه و تکنولوژي را در بر مياجراي پروژه فرآيند پیچیده

 :تعاريف متعددي که براي پروژه وجود دارد، کم و بیش تمامي محققین اتفاق نظر دارند که پروژه شامل چهار مشخصه است

 بودجه تعیین شده و محدود 

 اي براي تکمیلتاريخ مشخص شده 

 اي از اهداف از پیش تعیین شدهمجموعه 

 ها که با يکديگر مرتبطاي از فعالیتمجموعه 

علمي  اند و کمتر تحقیقاتدر بسیاري از تحقیقات مشابه انجام شده، عوامل حقیقي موفقیت تنها از منظر تئوريک مورد بررسي قرار گرفته

اند و برخي ديگر تنها يک مورد خاص را مورد بررسي هاي مفهومي نمودهدر اين مورد به انجام رسیده است. برخي محققین سعي در ارائه مدل

 [02باشد]اند. از سوي ديگر نتايج ارائه شده بیشتر مختص يک شرکت خاص بوده و قابل تعمیم به يک مجموعه وسیعتر نميقرار داده

 عوامل حياتی موفقيتهاي دسته بندي
 ها به قرار زير هستند:اند که برخي از آنهاي مختلفي براي عوامل حیاتي موفقیت بیان شدهبنديابعاد و طبقه

 عوامل حیاتي موفقیت گروهي در مقابل سلسله مراتبي 

 عوامل حیاتي موفقیت داخلي در مقابل خارجي 

 عوامل حیاتي موفقیت استراتژيک در مقابل تاکتیکي 

 امل حیاتي موفقیت پايدار دائمي و موقتيعو 

 هاي ديگرو برخي دسته بندي

تواند در تمام طول مدت پروژه يک عامل دائمي است که مي "حمايت مديران ارشد"به عنوان مثال برخي عوامل حیاتي موفقیت مانند 

کند که تنها در دوره زماني محدود و در مرحله شروع  تواند يک عامل موقتي را معرفيمي "تدوين حوزه پروژه"وجود داشته باشد در حالیکه 

 [.02پروژه وجود خواهد داشت]
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 (PSC) معیارهاي موفقیت پروژه

 نمايد:جان واتريج سه گام براي بررسي يک پروژه را پیشنهاد مي

 )گام يک: تعیین معیارهاي موفقیت پروژه )قضاوت در خصوص موفقیت يا عدم موفقیت 

  کلیدي موفقیت پروژهگام دو: تعیین عوامل 

 هاي مورد نیاز به جهت پیاده سازي و استقرار عوامل کلیديگام سه: تعیین ابزارها و روش 

  نمايند.هاي فوق را بصورت معکوس دنبال ميدر عمل مشاهده شده است که بسیاري از افراد گام

 شرط الزم براي موفقیت پروژه 

نفعان بر روي معیارهاي موفقیت پروژه مطمئن باشید. اين توافق جمعي في مابین همه ذي قبل از شروع کار پروژه، بايستي از برقراري"

جان واتريج داليل مختلفي براي اين موضوع که چرا بايستي قبل  "موضوع در کلیه نقاط بازنگري و حساس پروژه نیز بايد مورد بررسي قرار گیرد

 نمايد، برخي از آنها عبارتند از :ورت پذيرد را بیان مياز شروع پروژه توافق جمعي بر روي معیارهاي موفقت ص

هاي مختلف، حتي غیر عمدي، حرکت خواهید که همه ديدگاه يکساني از نقطه پايان پروژه داشته باشند. اگر افراد در جهتـ شما مي

 کنند، به طرف خود کشیدن همه افراد در پايان غیر ممکن است.

اي موفقیت يکساني را بکار گیرند، راهبرد پروژه يکساني را دنبال کنند و مسیر يکساني را به سمت خواهید که همه معیارهـ شما مي

 هاي مختلف رانده شوند.خواهید که اعضاي تیم پروژه به جهتدستاورد موفق خود طي کنند. شما نمي

 [.03هاي نسبتا مختلف شود]وجيتواند منجر به خرـ حتي اختالفات نسبتا کوچک در بیان و تفسیر معیارهاي موفقیت مي

 تعريف مديريت و اجراي موفقیت آمیز پروژه در سازمان 

هاي میاني و نهايي در موعد مقرر و با هزينه و کیفیت تعیین شده که مورد پذيرش و تصديق انجام پروژه و تحويل نتايج و تحويل شدني"

 ."گردندمشتري واقع مي

شايد به خاطر عدم يکي شدن تعاريف مختلف، الزم باشد بیش از يک تعريف براي موفقیت ترسیم الزم به ذکر است در برخي از مواقع 

 ها باشد.شود که اين تعاريف نفي کننده همديگر نبوده و تحقق کامل موفقیت پروژه در دستیابي به همه آن

وده که اين عوامل بر حسب اهمیت در جدول جفري پینتو در تز دکتراي خود، تحت حمايت سلوين ده عامل موفقیت پروژه را تعريف نم

 [.04ذيل لیست شده اند]
 

 شرح عامل عامل موفقیت

 اهداف و مسیر حرکت به روشني تعريف شده باشد ماموريت پروژه

 منابع، اختیارات و قدرت براي اجرا و پیاده سازي پشتیباني مديريت ارشد

 فرآيندهاي دخیل در اجراي پروژهتشريح کامل و دقیق مشخصات  زمانبندي و برنامه ريزي

 ارتباط، تعامل و مشورت پیوسته با همه ذي نفعان مشورت و همفکري با مشتري

 استخدام، انتخاب و آموزش پرسنل با صالحیت و کاردان کارکنان

 ها و فنون مورد نیازتوانايي اکتساب و توسعه تکنولوژي و تخصص وظايف فني

 فروش محصول نهايي به مصرف کنندگان نهايي تصديق مشتري

 کنترل شفاف و جامع و به موقع پايش و باز خورد

 ها و اطالعات به موقع براي بازيگران کلیديفراهم نمودن داده ارتباطات

 توانايي رسیدگي و برطرف کردن مشکالت و معضالت غیر منتظره عیب يابي

 [.11جفري پينتو](: ده عامل موفقيت پروژه از نگاه 1جدول)

 

ها عوامل موفقیت مديريت پروژه را بصورت ذيل اند. آنکوکي و ديويس بین موفقیت پروژه و موفقیت مديريت پروژه تفاوت قائل شده

 معرفي نمودند:

 مديريت پروژه سازماني مستعد 

 ها و تحصیالت بر روي مديريت ريسک در سطح سازمانکفايت و شايستگي آموزش 

   مديريت ريسک به روز شده مناسبوجود يک طرح 

  سال و بهتر است اينچنین باشد. 0سال باشد. ترجیحا زير  3زمان پروژه يا مرحله در صورت امکان زير 
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 .تغییر در محدوده پروژه فقط از طريق يک فرآيند کنترل تغییر محدوده بالغ صورت پذيرد 

 يکپارچگي و بي نقص بودن طرح مبناي اندازه گیري عملکرد 

 ا عوامل موفقیت پروژه را نیز بصورت ذيل معرفي نمودند:آنه

 ي اهاي دو طرفه جفت مديران خطي و پروژهوجود يک فرآيند مديريتي به منظور تحويل و دريافت اثربخش که در برگیرنده تالش

 باشد.

 اسب که از روي تفکر و بصورت پويايي هاي منهاي مديريت برنامه و پورتفولیو که اجازه بکارگیري منابع را بطور کامل در پروژهروش

 دهد.هاي سازماني تطبیق يافته است ميبا اهداف کسب و کار و استراتژي

 کند و موفقیت پروژه رايک متريک مديريت پروژه، برنامه و پورتفولیو که بازخورد روشني را بر روي عملکرد جاري پروژه تهیه مي 

 توانند در امتداد هم باشند.پروژه، برنامه، پورتفولیو و سازمان مي کند بطوريکه تصمیماتدرآينده پیش بیني مي

 آيندهاي ها و فرکند و بصورت پیوسته روشهاي ضمني و تاکتیکي ميوجود يک سیستم يادگیري بر روي تجربیات پروژه که دانش

 [.05دهد]پروژه را بهبود ميمديريت

 مهندسی ارزش 
 تعریف مهندسی ارزش

يافته و مبتني بر خالقیت و کار گروهي براي حل مسأله، کاهش هزينه و بهبود عملکرد و کیفیت ي سیستماتیک، نظاممهندسي ارزش روش

ها، محصوالت و فرآيندهاست. مهندسي ارزش به کمک گستره وسیعي از دانش و تجربیات متخصصین و با تمرکز بر کارکردهاي پروژه، پروژه

 کند.راي بهبود را به سرعت ارائه ميمحصول يا فرآيند نتايج قابل اجرا ب

ويي جهاي چرخه عمر، صرفهسازي هزينهالمللي مديريت پروژه، مهندسي ارزش نگرشي خالق به منظور بهینهبر اساس تعريف مؤسسه بین

 باشد.در زمان، افزايش سود، بهبود کیفیت، افزايش سهم بازار، حل مشکالت و استفاده بهینه از منابع مي

ه اي است کريزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور، مهندسي ارزش کاربرد سازمان يافته فنون شناخته شدهتعريف معاونت برنامه بر اساس

گیرد و با استفاده از فکر خالق به منظور تأمین کارکرد مورد نیاز براي تحقق براي بررسي عملکرد يک محصول و يا خدمت مورد استفاده قرار مي

 [.06د]باشهاي زيست محیطي ميور مطمئن و با کمترين هزينه دوران عمر و با حفظ و يا ارتقاي کیفیت و حفظ ايمني و ويژگياهداف طرح به ط

 اي که کیفیت، ايمني و قابلیت تغییر، با توجه به هر واحديابي به بهترين نتیجه ممکن است، به گونهمهندسي ارزش، فرآيندي براي دست

است  "ارکردتحلیل ک"بهبود يابد. بهبود از آنچه که تاکنون بوده است، به آنچه که بايد باشد. هسته اصلي اين مطالعات  شود،پولي که هزينه مي

گويیم(. اگر محصول، کارکرد مورد آن که بر اساس هر جزء خاص از مقوله مورد بررسي بايد يک هدف خاص را در بر گیرد )که به آن کارکرد مي

 [.07با بازده باال و هزينه کم تأمین کند، در اين صورت مشتري راضي خواهد بود]نظر را به صورت مؤثر 

شود، بي آنکه آسیبي به هاي غیر ضروري ميهدف مهندسي ارزش از میان برداشتن يا اصالح هر عاملي است که موجب تحمیل هزينه

هاي جديدتر و بهتر، به قیق هر جزء از فعالیت و يافتن روشکارکردهاي اصلي و اساسي سیستم وارد آيد. در واقع مهندسي ارزش با بررسي د

ها نیست، بلکه روشي براي حداکثر نمودن ارزش اي براي کاهش هزينهکند. پس مهندسي ارزش صرفاً برنامهانجام دادن بهتر کارها کمک مي

 [.08باشد]ها ميطرح

 کاربردها

ن خود با محدوديت منابع و از جمله انرژي روبرو هستند. بنابراين هر سازماني به ها براي پاسخگويي به نیاز مشتريااز آنجا که سازمان

صرفه را به کمک مهندسي ارزش شناسايي کرده و از طريق تامین خواست هاي مقرون بهتواند فرآيند و روشهاي عمراني ميخصوص شرکت

دسي ارزش را به عنوان يک ابزار مديريتي و بخصوص مديريت پروژه توان مهنمشتريان را با صرف حداقل هزينه محقق سازد. به طور کلي مي

 تواند منجر به نتايج ذيل گردد:دانست که مي

 ـ پايین آوردن هزينه تولید و ارايه خدمات

 هاي تولید و نحوه خدمتـ به حداقل رسانیدن پیچیدگي

 ـ کم کردن زمان تولید و ارايه خدمات

 هاها و خالقیتـ استفاده از انديشه

 هاـ افزايش رضايت و انگیزه همکاران بواسطه افزايش سطح عملکرد آن

 ـ بهینه کردن فرآيندهاي کاري

 ـ ارتقاء يا ثبات کیفیت )و نه کاهش هزينه به قیمت کاهش کیفیت(
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 ـ افزايش سهم بازار و حصول اطمینان براي سودآوري

 [.09ـ افزايش توان رقابت در بازار]

هاي عمراني )ساخت و ساز، حمل و نقل، راه و ...( است، اما در حال حاضر در دنیا ارزش در پروژهي کاربرد مهندسيدر نگاه اول حوزه اصل

-هاي مختلفي چون فرآيندهاي تولیدي، تولید محصول جديد، تجهیزات، نرم افزارها و ... و همچنین ارائه خدمات، سامانهارزش در حوزهمهندسي

گیرد. روش صیص منابع، تحلیل فرآيند، معماري، طراحي مهندسي ارزش و بازاريابي نیز مورد استفاده قرار ميهاي مديريتي و آموزشي، تخ

شناسي ارزش ممکن است به عنوان يک مطالعه واکنش سريع مشخص نمودن مساله يا به عنوان يک قسمت جدا نشدني تالش سازماني جمعي 

ارزش را به سه بخش هاي کاربردي مهندسيتوان حوزهرد استفاده قرار گیرد. در مجموع ميبراي انگیزش نوآوري و بهبود مشخصات عملکرد مو

 [.21د]گرد، محصول و فرآيند تقسیم نمود. الزم به توضیح است که دامنه کاربرد مهندسي ارزش معموال بواسطه ذهنیت کاربران محدود ميپروژه

 ارزشدالیل بکارگيري مهندسی

-گیرند. تعدادي از داليل اصلي بکارگیري مهندسيها مورد استفاده قرار ميو صرفه جويي در شرايط بروز محدوديتهاي بهبود عمدتا روش

 ارزش شامل:

 هاي باالي اجراي پروژه با تولید محصولـ هزينه0

 ـ فاصله زياد بین طراحي و اجرا 2

 هاـ دشواري اجراي پروژه 3

 هاـ پیچیدگي باالي پروژه 4

 عات اولیهـ کمبود اطال5

 هاي مورد استفاده و بهبود استانداردهاـ پیشرفت فناوري 6

 ـ خالقیت7

 ـ باورهاي صادقانه ولي نادرست اولیه 8

 ـ تغییر قوانین،ضوابط و مقررات 9

 ـ تغییر در نیاز کار فرما01

 ـ تغییر شرايط محیطي، اجتماعي، اقتصادي و سیاسي 00

 ـ تغییر مشخصات فني طرح 02

 ر در منابع مورد استفاده.ـ تغیی 03

اي هارزش صرفا ناشي از عدم مطالعه کافي يا دقت در بررسيبايد به اين نکته مهم توجه نمود که بهبود صورت گرفته به کمک مهندسي

ي هي و هم افزايفني ـ اقتصادي طرح نبوده بلکه فاصله زماني بین مراحل طراحي، اجرا و بهره برداري پروژه از يک سو و بررسي و خالقیت گرو

 [.06گردد]ها ميارزش در پروژهتیم مطالعه ارزش از سوي ديگر موجب بهبود و صرفه جويي غیر قابل تصور به واسطه انجام مهندسي

  موفق ارزشمهندسی اصول

 از باشند، داشته فيکااطالعات آن مورد در پروژه درگیر هايسازمان و شوند سازماندهي درستي به ارزشمهندسي مطالعات صورتیکه در

 . باشد مي نیاز ماه يک حدود زماني به تغییر، پیشنهادات تصويب زمان تا مقدماتي مطالعات شروع

 شرايط اين در و است ناچیز زماني موارد اکثر در ارزشمهندسي بالقوه دستاوردهاي و پروژه عمر دوره به توجه با ماه يک زمان مدت

 . داشت نخواهد موضوعیت گردد،مي پروژه روند کندي به منجر رزشامهندسي اينکه مورد در نگراني

 هر در .است ارزشمهندسي کاري برنامه و اصول به توجه نیازمند آن اجرايي اهداف به دسترسي و ارزشمهندسي آمیز موفقیت اجراي

 کلي بطور ولي .باشدمي اختالف داراي به ديگري نسبت يک هر تعبیرهاي زيرا باشدمي متفاوت يکديگر با کار اجرايي مراحل و اصول سازمان

 : دارند نظر اتفاق ذيل مراحل و اصول رعايت بر کارشناسان تمامي

 اي؛وظیفه تحلیل و تجزيه -

 مختلف؛ هايحلراه بسط براي خالق کوشش-

 سیستم؛ ضروري عملکرد نیاوردن پائین-

 . هاروش تمام میان در عمل هر براي هزينه تعیین-

 اين به براي دستیابي .باشد مي مختلف هايگزينه بیان و تشريح و خلق در آن واقعي قدرت که است ايوسیله ارزشمهندسي اينبنابر 

 . نمود استفاده درست هايرويه و کلیدي سواالت از بايد هاگزينه

 : شودمي استفاده زير هايشیوه از اصول اين به رسیدن براي

http://www.joas.ir/


 726 -711، ص 7991، بهار  9پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 گروهي کار از استفاده-

 احتمالي موانع بر آمدن يقفا -

 خوب روابط ايجاد -

 مشکالت تمامي شنیدن -

 کلیدي سواالت طرح -

 چک لیست تدوين و طراحي -

 مطالب تمامي ثبت-

 هاواقعیت اساس بر قضاوت -

 [.20کیفیت] مستمر بهبود براي نامه نظام ـ داشتن

 ارزشموانع بکارگیري يا عدم موفقیت مهندسي

 ارزش و يا علل عدم موفقیت آن عمدتا شامل مواردي چون:دسيموانع بکار گیري مهن

 ـ ناباوري، عدم آگاهي و پذيرش عوامل طرح بخصوص کارفرما0

 ـ تصور غلط حصول بهبود و کاهش هزينه بواسطه طراحي نادرست و عدم کفايت مطالعات مشاور طرح2

 ارزش به علت تصور توهین به جايگاه تخصصي خودـ مقاومت طراح و مشاور در برابر پذيرش بررسي طرح به کمک مهندسي3

اهش هاي کارزش بواسطه تجربیات نا موفق ساير روشـ عدم اعتقاد عوامل طرح بخصوص پیمانکار يا تولید کننده به فرآيند مهندسي4

 هزينه و بهبود در طرح يا فرآيند تولید

 [.06د طرح]ـ عدم وجود انگیزه کافي در عوامل طرح براي تالش در جهت بهبو5

 ارزشهدف مهندسی
ارزش ارايه راهکارهاي قابل اجرا در راستاي حل مساله، کاهش هزينه و افزايش کیفیت )عملکرد( است که تمامي اين موارد هدف مهندسي

يافتن نقطه بهینه ترين زمان ممکن بسیار مهم است. باشد، اما تحقق اهداف مورد نظر در کوتاهدر گرو توجه به کارکرد پروژه يا محصول مي

 [.06باشد. در واقع هدف کلي مهندسي ارزش، افزايش ارزش پروژه است]ارزش مي)تعادل( بین کارکرد، کیفیت و هزينه هدف ديگر مهندسي

 ارزشمهندسي بالقوه هايجويي صرفه

 غیر هايهزينه واقعي ، شناساييخود هدف تامین راستاي در که است مبتکرانه و منظم نگرش ارزش،مهندسي و ارزشي تحلیل و تجزيه

 بايد و کندنمي تأمین مشتريان براي را ظاهري و عمر طول هاي کاربردي،ويژگي از هیچکدام که هاييهزينه يعني دارد خود در را ضروري

 ترتیبي به لقوهبا هايجويي صرف مورد در را هاييراهنمايي ارزشمهندسي زمینه در ايزوال دل کتاب آلفونس. گردد حذف و شناسايي

 .است داده ارائه آيندمي زير در که

  درصد 3 الي 0 بودجه کل در

  درصد 01 الي 5 بزرگ تسهیالت در

 درصد 25 الي 05 باال هزينه با مناطق در

 طول مورد در بهبود هايبه هزينه مربوط برآوردهاي. دارد الزم مبتکرانه و سیستماتیک نگرشي بالقوه هايجويي صرفه اين يافتن تحقق

 تحلیل و تجزيه در که عناصر از برخي. نیستند توجه قابل چندان مقايسه شوند ساخت هزينه و سرمايه به مربوط برآوردهاي با وقتي مفید عمر

 :از عبارتند شود، انديشي چاره آنها جويي صرفه مورد در بايد و مهم هستند پروژه عمر طول هايهزينه

 تتعمیرا و نگهداري هايهزينه -

 تأسیسات و انرژي هايهزينه -

 مالي تأمین هزينه -

 آتي نشده بیني پیش درآمد رشد -

 آتي تسهیل و توسعه بندي زمان -

 دسترس در مختلفي تخصصي ابزارهاي ارزشمهندسي در عمومي مسائل حل و تحلیل و تجزيه در

 :است آمده ذيل در هاآن اهم که باشندمي

 فعلي ارزش تحلیل و تجزيه  -

 پذيري تأثیر تحلیل و تجزيه  -

 سر به سر تحلیل و تجزيه  -
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 بازگشت نرخ و نقدينگي تحلیل و تجزيه  -

 [.22آيند]مي شمار به ارزشمهندسي براي مفیدي اقتصادي ابزار هااين تمامي که

 برنامة کاري مهندسي ارزش

کنند و داراي زمان شروع که همگي هدف خاصي را دنبال مياي از اجزا تشکیل شده است دانیم، هر سیستم از مجموعهطور که ميهمان

و پايان مشخصي هستند. اجزاي تشکیل دهندة مهندسي ارزش همان برنامة کاري آن است که هدف آن، باال بردن شاخص ارزش در پروژة مورد 

 [23نیم]کنظر است. حال براي درک بهتر موضوع، مراحل کاري را به صورت بسیار خالصه بازنگري مي

 مرحله مطالعات مقدماتی

هدف اصلي اين بخش انتقال اطالعات پروژه به گروه ارزش است تا با پروژه و اهداف آن بیشتر آشنا شوند. در اين بخش، اعضاي گروه 

 [.24کند]شوند و اهداف و محدودة مطالعات مهندسي ارزش را مشخص ميارزش با روش کاري مهندسي ارزش بیشتر آشنا مي

 طالعات ارزشمرحلة م

 اين مرحله شامل مراحل زير است:

 مرحلة گردآوري اطالعات:

ها از مرحلة مطالعات مقدماتي آغاز شده است(. مرحلة تحلیل کارکرد هايي است که تهیة آن)هدف اصلي اين مرحله تکمیل مجموعه داده 

ها شود. هدف آن، تعیین سودمندترين اقالم و محدودهميهاي بهبود محسوب شناسي ارزش از ساير روش)تعريف و تحلیل کارکرد، قلب روش

 براي ادامة مطالعات است(.

 مرحله خالقیت:  

 ها براي تحقق کارکردهاي انتخاب شده است(.)هدف اين مرحله، تولید و ارائه شمار زيادي از گزينه

 مرحله ارزيابي پیشنهادات:

 شده در مرحله خالقیت و انتخاب کارکردهاي امکانپذير، براي توسعه است(. ها و مفاهیم ارائه)هدف مرحلة ارزيابي، ترکیب ايده 

 مرحلة ارائه گزارش نتايج مطالعات: 

 [.24)هدف اين مرحله، جلب نظر و توافق طراح، کارفرما و ساير عوامل مؤثر در پروژه، براي اجراي پیشنهادات است(]

 مرحلة مطالعات تکمیلي

عات از روند اجرايي نتايج کارگاه مهندسي ارزش است. در مرحلة مطالعات تکمیلي، پیشنهادات مورد تايید هدف از اين مرحله دريافت اطال

گیرند تا نتیجه و خروجي فرآيند مهندسي ارزش به صورت صحیح و درست محقق هاي صورت گرفته مورد پیگیري و پشتیباني قرار ميو طراحي

 [.24شود]

 وژههاي مدیریت پرمهندسی ارزش و روش
مهندسي ارزش يک ابزار قوي مديريتي است که طي يک متدولوژي سیستماتیک در راستاي اهداف پروژه در عین حصول اطمینان از عدم 

هاي دوره عمر پروژه شامل طراحي، ساخت، بهره کاهش کیفیت، کارايي، هدف نهايي پروژه و کارکردهاي اساسي، آنرا با در نظر گرفتن هزينه

 [.25کند]ر نگهداري و مطابق با کیفیت مورد نیاز فراهم ميبرداري و تعمی

مند و کاربردي است که براي تشخیص کارکرد هاي نظام(، مهندسي ارزش مجموعه تکنیکSAVEبنابر تعريف انجمن مهندسي ارزش )

 [.26باشد]يک محصول يا خدمت و تولید يا انجام آن کارکردها با حداقل هزينه مي

ل تقسیم قیمت مورد پذيرش )بهايي که مشتري با توجه به کارايي و کیفیت محصول تمايل به پرداختن آن دارد( بر معموالً ارزش حاص

 [.27باشد. از اينرو هرچه هزينه کمتر و يا قیمت مورد پذيرش آن باالتر باشد متناسب با آن نیز باالتر خواهد بود]هزينه تمام شده آن مي

 گیرد بايد داراي دو خصوصیت باشد ندسي ارزش مورد استفاده قرار ميموضوعي که براي مطالعه آن، مه

 اي شود که مطالعه بر روي آن ارزشمند گردد.. داراي هزينه باال باشد تا امکان صرفه جويي به اندازه0

 [.27هاي جايگزين، توجیه پذير گردد]. داراي ارزش پايین يا عملکرد ضعیف باشد تا بتواند براي بررسي روش2

 ش شناسی تحقيقرو
است. که اطالعات آن  ابي نهیها، تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردي و از حیث روش توصیفي و زمبا توجه به موضوع و فرضیه

جمع آوري اطالعات مورد نیاز خود و تکمیل  منظور به تحقیق اين در گربه شیوه میداني و غیر میداني جمع آوري گرديده است. پژوهش

یفیت مديريت ک در ارزشيمهندساستفاده از  بررسي به پژوهش اين در پژوهشگر. است نموده استفاده میداني و پیمايشي شیوه از هاشنامهپرس

 .پردازدصنعت ساخت مي هايپروژه تیموفق بر
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 جامعه آماري 

. جامعه ممکن باشديتوجه پژوهشگر م جامعه شامل گروهي از افراد است که داراي يک يا چند صفت مشترک هستند و اين صفات مورد

 مدر تحقیق حاضر با توجه به قلمرو زماني و مکاني انجا [.28]است همه افراد يک نوع خاص و يا عده محدودتري از همان گروه را در برگیرد

نفر  091که تعداد کل آنها   تاژ،یمشاور طوس آپ و برج آرم نیمهندس يهاتحقیق، جامعه آماري اين تحقیق عبارت است از کلیه پرسنل شرکت

 .باشديم

 هاابزار جمع آوري داده 
. است پذيرامکان اطالعات گردآوري دقت اساس بر هافرضیه آزمودن که است مهم بسیار ايگردآوري اطالعات در روش پیمايش مرحله

اف پژوهش بهترين راه براي جمع آوري اطالعات استفاده از گشا باشد. با توجه به اهدراه تواندمي زير سواالت به پاسخ ها،داده گردآوري از قبل

هاي استاندارد براي تحقیق نامهتشخیص داده شد. پس از مطالعات متعدد و مصاحبه با افراد و صاحب نظران استفاده از پرسش هپرسش نام

 :قسمت است 4مشخص گرديد. پرسش نامه اين تحقیق شامل 

سوال است  3ومي، هدف کسب اطالعات کلي و جمعیت شناختي پاسخگويان است. اين بخش شامل ( سواالت عمومي: در سواالت عمالف

   د.شورا شامل مي يو پست سازمان يو مواردي مانند مدرک تحصیلي، سابقه کار حرفه ا

داراي  نامهاين پرسشاستفاده شد  PMBOKاستاندارد   نامه: در اين تحقیق از پرسشتیفیک تيريحوزه مد يدستاوردها نامه( پرسشب

 گذاري شده است. نمره (2جدول )اي به شرح گزينه 6هاي مرتبط با هر سوال بر اساس مقیاس . گويهباشديبعد م 5سوال و  9
 

 دستاوردهاي حوزه مدیریت کيفيت نامهپرسش: شيوه کد گذاري سواالت  2 جدول 
 

 خیلي زياد زياد متوسط کم خیلي کم هرگز

.1 0 2 3 4 5 

 

 باشد( مي3ها به شرح جدول )سوال هاي مرتبط با هر يک از سرفصل
 

 دستاوردهاي حوزه مدیریت منابع انسانی نامهپرسش: سرفصل هر یک از سواالت 3جدول 

 

 شماره  سواالت مرتبط سرفصل سواالت رديف

 3الي  0 برنامه ريزي کیفیت 0

 5الي  4 تضمین کیفیت 2

 8الي  6 کنترل کیفیت 3

 

مرتبط با  عوامل عنوان (2114استاندارد  ترنر و مولر ) نامهدر اين تحقیق از پرسشهاي صنعت ساخت: هاي پروژهموفقیت نامه( پرسشج

اي گزينه 6هاي مرتبط با هر سوال بر اساس مقیاس . گويهباشدبعد مي 5سوال و  29داراي  نامهاستفاده شد اين پرسشهاي صنعت ساخت پروژه

 گذاري شده است.نمره 4رح جدول به ش
 

 هاي صنعت ساختهاي پروژهموفقيت نامهپرسش: شيوه کد گذاري سواالت  1 جدول 
 

 خیلي زياد زياد متوسط کم خیلي کم هرگز

.1 0 2 3 4 5 

 باشد( مي5ها به شرح جدول )هاي مرتبط با هر يک از سرفصلسوال
 

 هاي صنعت ساختهاي پروژهموفقيت هنامپرسش: سرفصل هر یک از سواالت 5جدول 

 

 شماره  سواالت مرتبط سرفصل سواالت رديف

 6الي  0 رضايت ذينفعان 0

 03الي  7 بقا و استمرار کسب و کار 2

 05الي  04 دستیابي به هدف و ماموريت پروژه 3
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 27الي  06 عملکرد منطبق بر پارامترهاي کلیدي 4

 29الي  28 اي مشتري استمحصول نهايي برطرف کننده نیازه 5

 

 انجام در موفقیت کلیدي عوامل عنوان به و  پوکتاس استاندارد  ماورر نامهدر اين تحقیق از پرسشارزش: مهندسي نامه( پرسشدال

اي گزينه 6مقیاس هاي مرتبط با هر سوال بر اساس . گويهباشدبعد مي 3سوال و  34داراي  نامهاستفاده شد اين پرسشارزش مهندسي مطالعات

 گذاري شده است.( نمره6به شرح جدول )
 

 ارزشمهندسی نامهپرسش: شيوه کد گذاري سواالت  6 جدول 
 

 خیلي زياد زياد متوسط کم خیلي کم هرگز

.1 0 2 3 4 5 

 

 باشد.( مي7ها به شرح جدول )هاي مرتبط با هر يک از سرفصلسوال
 

 ارزشمهندسی نامهسشپر: سرفصل هر یک از سواالت 7جدول 
 

 شماره  سواالت مرتبط سرفصل سواالت رديف

 03الي  0 عوامل کلیدي در فاز پیش مطالعه 0

 29الي  04 عوامل کلیدي در فاز مطالعه 2

 34الي  31 عوامل کلیدي در فاز فرا مطالعه 3

 

  ها عبارتند از:نامهاجزاء اصلي اين پرسش

و ضرورت همکاري پاسخ دهنده و اطمینان دادن به آنها در جهت  نامهها به وسیلة پرسشف از گردآوري دادهالف( نامة همراه: که در آن هد

 محرمانه ماندن اطالعات تهیه شده است.

 نحوة پاسخ دادن به سئواالت قید شده است. نامهب( دستورالعمل: در ابتداي هر پرسش

دهندگان از میان آن يکي را ها از نوع پاسخ بسته و داراي چند گزينه است تا پاسخنامهها: تمامي سئواالت پرسشنامهج( سئواالت پرسش

ز به ها نیاي است که پاسخگو با سرعت و سهولت جواب مورد نظر را انتخاب و پاسخ دهد و از طرفي استخراج دادهها به گونهانتخاب نمايند. پاسخ

 باشد.در پیوست شماره يک موجود مي نامهراحتي انجام شود. ضمناٌ نمونه فرم خام پرسش
 

 یفيتوص هايافتهی

درصد  5و  سانسیدرصد فوق ل 5/32 سانس،یدرصد ل 8/61 پلم،يدرصد فوق د 8/1وضعیت مدرک تحصیلي در نمونه تحت بررسي شامل 

سال،  5درصد کمتر از  5/7رسي شامل در نمونه تحت بر يسوال پاسخ ندادند. وضعیت سابقه کار حرفه ا نيدرصد به ا 8/1بوده است.  يدکتر

 8/1سال بوده است.  21 يدرصد باال 2/9سال و  21تا  05 نیدرصد ب 5/37سال،  05تا  01 نیدرصد ب 2/29 ل،سا 01تا  5 نیدرصد ب 8/05

درصد  7/00اون، عامل، صفر درصد مع ريدرصد مد 8/1در نمونه تحت بررسي شامل  يسوال پاسخ ندادند. وضعیت پست سازمان نيدرصد به ا

سوال پاسخ  نيدرصد به ا  8/1درصد کارشناس نظارت بوده است.  8/55و  يکارشناس فن رصدد 01 ،ييدرصد کارشناس اجرا 8/21پروژه،  ريمد

 ندادند.

 سپاسگزاري
ه عزيزم در لحظه لحظاي از زحماتي که پدر و مادر به پايان آمد اين دفتر حکايت همچنان باقیست، تقدير و تشکر نخواهد توانست گوشه

موفقیت نمايم، دستانم را گرفتن تا راحت تر   هايي که به من تحمیل شده بود، عبورکنم و شکست را تبديل بهزندگیم کشیدن تا از همه سختي

ن دلخوشي من رگتريبتوانم اين پله هاي ترقي رو طي کنم، به نوبه خودم بوسه میزنم بر دستان پر مهر اين فرشتگان که سايه لطفشان تنها و بز

باشد. خواهر عزيزم که سنگ صبورم بود، برادرانم که طعم شیرين برادري را بمن چشانیدن تا در لحظات سخت تنها نباشم.از خداوند براي مي

 همه اين عزيزان سالمتي بهروزي، و زيبايي را خواستارم.
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