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 چکيده
 عمرانی پروژههای بحرانمدیریت و استراتژیکمدیریت در مهندسیارزش تأثیر میزان بررسی هدف با تحقیق این

 آماری جامعه. است شده گرفته نظر در ساختاری معادالت مدل دادهها تحلیل و تجزیه روش. شد انجام

 عدادت بودن کم و آماری جامعه ویژگیهای به توجه با که هدمش بزرگ شرکت شش عملیاتی و ستادی نیروهای

 جمح برآورد جدول از استفاده با و شد برگزیده ساده تصادفی گیرینمونه شیوه اعضا همه بودن دسترس در و

 گیرینمونه روش به توجه با رو این از. شدند انتخاب آماری نمونه عنوان به نفر 021 تعداد مورگان نمونه

 نامهپرسش و انتخاب شده، یاد شرکتهای پرسنل از نفر 021 تعداد کشیقرعه و تصادفی طور به ساده، تصادفی

 نمونه عنوان به شدهتکمیل نامهپرسش 021 مجموع، در و فراوان گیریهای پی از پس نهایت در که توزیع

 و تاتاری بحرانمدیریت ایاستاندارده استاندارد، پرسشنامه سه از  تحقیق این در. شدند انتخاب نهایی

. است شده استفاده پوکتاس و ماور ارزشمهندسی پرسشنامه و 0930 مبارکه رامشگر استراتژیکمدیریت

 و 193932 بحرانمدیریت استانداردهای پرسشنامه برای کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با پرسشنامه پایایی

 آزمون از استفاده با هامتغیر توزیع وضعیت. آمد دست193093 ارزشمهندسی و 1939.3 استراتژیکمدیریت

 زمونآ از استفاده با هاپرسشنامه از حاصل اطالعات. بودند نرمال هاآن همه که بررسی اسمیرنف و کولوموگروف

 را بحرانمدیریت و استراتژیکمدیریت بین رابطه ارزشو مشخص شد مهندسی تحلیل مسیر تحلیل

 .نمایدمی گریمیانجی

 .یساختار معادالت مدلـ  ارزش مهندسی _ بحران مدیریت _ استراتژیک مدیریت :يديکل واژگان
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 2، سهيل قره1حميد سعيدي

 .دانشجوی کارشناسی ارشد ، موسسه غیر انتفاعی سبحان نیشابور 0
 .ایران تهران، نور، پیام دانشگاه دانشیار 2

 

 نام نویسنده مسئول:
 حميد سعيدي

بررسی نقش ميانجی مهندسی ارزش در خصوص مدیریت استراتژیک 

 هاي عمرانیدر مدیریت بحران پروژه
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 مقدمه
 و تخصص از تکنولوژی و تازه بازارهای به رسیدن برای که شودمی سفارش هاارگان به پویا هایمحیط و جهانی رقبای با مواجهه در

 نوین دانش هایزیرساخت و فیزیکی  حجم لحاظ به عظیمیکه  هایپروژه. کنند گیریهبهر متنوع استعدادهای با اشخاصی هایمهارت

خواسته اجابت نیز و بینی پیش قابل غیر بازارهای و هاسامانه به جواب هنگام در حاضر حال در رفتندمی شمار به تلقی نیافتنی دست خویش

 و مهم پویا و و مبهم هایمحیط در ماندن برای رهبران،  دید بنابر. اندشده رو روبه سختی با کاالها، سریع خدمات جهت به مشتریان، های

نمایند)غالمی اوتی و  اقدام باال کارایی با دانش رهبری در همچنین و باشند الزم باالی توان و چاالکی دارای  هاپروژه که باشدمی ضروری

 (.0931علی آبادی، 

 میزان  داده رخ بحرانمدیریت بلکه باشندنمی خسارت میزان کننده مشخص تنهایی به هابحران یافته، انجام تحقیقات اساس بر

 (.0931کند)نوروزی پاکزاد، می مشخص را خسارت

 ارکردهایک کردن مشخص هدف با تسهیالت و فرآیند سیستم، مؤلفه، تحلیل برای خالقیت با توأم و یافته پروژه حلی راه ارزشمهندسی

 هزینه کاهش ارزشمهندسی از استفاده معمول نتیجه است، هزینه کمترین با انجام روش مؤثرترین با جایگزین هایراه یافتن و اهمیت کم

 مرحله  کسب برای زمان کوچکترین ارزش،مهندسی هدف. است انتظار مورد هایویژگی سایر و دوام راحتی، کیفیت، بهبود عین در

 (.0930است)مویدی بنان و همکاران،  کار کیفیت از استنک یا هاهزینه ازدیاد بدون برداریبهره

 

 استراتژیکمدیریت تعریف
 که چندگانه ایوظیفه تصمیمات ارزیابی و اجرا ریزی، برنامه علم و هنر: کرد تعریف نیز شکل این به توانمی را استراتژیکمدیریت 

 :شودمی شامل را زیر مرحله سه استراتژیکمدیریت دفراین. آید نائل خود بلندمدت هایهدف به سازدمی قادر را پروژه

 هااستراتژی پایش و هااستراتژی انجام و اجرا ها،استراتژی ریزیبرنامه 

 :که نمود بیان چنین توانمی آن تعریف و نقش استراتژی، خصوص در

 .باشد داشته وجود است ممکن پروژه هایفعالیت حیطه و قلمرو با استراتژیک تصمیمات بین ارتباط ـ0

 .شودمی سبب را آن گیرنده بر در محیط و پروژه بین هماهنگی استراتژی ـ2

 .است مرتبط ایپروژه هایقدرت یا امکانات و  کارها  بین هماهنگی اجرای  به استراتژی ـ9

 .دارد ایعمده پیامدهای پروژه برای منابع نظر از استراتژیک تصمیم ـ9

 و حقیقی اشخاص اهداف و هاخواسته ها،ارزش مانند عواملی گذارند،می اثر استراتژیک هایتصمیم بر که محیطی عوامل بر عالوه ـ 1

 .دهندمی قرار تأثیر تحت را پروژه استراتژی نمایند، نفوذ اعمال پروژه بر توانندمی که حقوقی

 .دارد دنبال به خود با را عملیاتی تصمیمات از یامواج و گذاشته اثر عملیاتی هایتصمیم بر استراتژیک، هایتصمیم تبع به ـ 0

 را آینده در پروژه برای اکنون هم از خاص موقعیتی و است گذار تاثیر پروژه بلندمدت هایگیریجهت بر استراتژیک تصمیمات ـ 1

 .کنندمی ترسیم

 سایر از ار استراتژیکمدیریت و تصمیمات هک است موضوع همین و دارند پیچیده ماهیتی غالباً استراتژیک، تصمیمات صورت این به

 زمانی نقطه یک به را استراتژی تدوین تواننمی یعنی. شودمی تکمیل تدریجی صورت به استراتژی که است روشن. کندمی مجزا تصمیمات

 و یابندمی گسترش شوند،می تعدیل نسبی صورت به زمان طی در و شوندمی عوض گیرند،می شکل تدریج به هااستراتژی. داد بسط معین

 .نامدمی "منطقی تدریجی تکمیل " را فرایند این نظران صاحب از یکی. شوندمی اجرا گام به گام سپس

 از حمایت به ملتزم را خود متد این در شدن درگیر طریق از کارکنان و مدیران. است استراتژیک  موفقیت اصل مهمترین  ارتباطات

 .است برخوردار زیادتری  اولویت از استراتژیکمدیریت انجام روش براینبنا. دانندمی پروژه

 شاید. شودمی کارکنان و مدیران بیشتر چه هر تعهد و تفاهم سبب که است این شده  بیان روش مهم و اصلی  هایهدف  از یکی

 (.0930گرفت)سعیدی و همکاران،  خواهد  ارقر آن از پس تعهد که باشد استراتژیکمدیریت منفعت و سود ترینمهم از تفاهم موضوع

 

 استراتژیکمدیریت اهداف
 به دماتخ ارائه با کاال  کیفیت زمینه در مهم رقبای از سبقت  بیشتر، بازار سهم کسب مانند نتایجی دارند سعی استراتژی هایهدف

 بازارهای در ترقوی جایگاهی آوردن بدست مشتریان، نزد سسهمو اعتبار افزایش رقبا، از کمتر هاییهزینه دستیابی کاال، در نوآوری یا مشتری
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 کسب ضمن خواهدمی مدیریت که کنندمی گوشزد را نکته این استراتژیک اهداف. آورد دست به را تکنولوژی رهبری مسبب و المللی،بین

 (.0939هاتفی و همکاران، بخشد) بهبود را آن کار و کسب بلندمدت اندازچشم و شرکت رقابتی قدرت خوب، مالی عملکرد

 

 استراتژیکمدیریت مزایاي
 به خود آتی به دادن شکل برای و نمایند برخورد نوآور و خالق هایروش به که دهدمی را امکان این پروژه به استراتژیکمدیریت

 اشتهد  نفوذ اعمال که درآید نوعی هب عملیاتش و باشد آوری نو دارای پروژه که شودمی موجب مدیریت روش این. نکند عمل انفعالی صورت

 .ورددرآ کنترل تحت را خود آتیه و بزند رقم را خود سرنوشت صورت این به و دهد نشان واکنش تغییرات، برابر در تنها اینکه نه باشد،

 قابل تر،منظم روش از ننمود استفاده راه از رساندمی یاری پروژه به که است بوده این استراتژیکمدیریت اصلی سود تاریخی، نظر از

 این که نیست شکی. نماید تدوین را بهتری هایاستراتژی صورت این به و نماید انتخاب را استراتژیک هایگزینه یا مجرا ترمنطقی و قبولتر

 نقش اتژیکاسترمدیریت در تواندمی متد این که است روشن کنونی هایپژوهش نتیجه ولی است استراتژیکمدیریت اصلی سود از یکی

 (.0931نماید)مصری و همکاران،   ایفا مهمی بسیار

 

 بحرانمدیریت و استراتژیکمدیریت هايشباهت

 این به تشابه  این .اشتراک دارند  همدیگر با مورد شش در دو این چون ادغام شود استراتژیکمدیریت متد در باید بحرانمدیریت

 هاآن با پروژه ارشد ، مدیریتوجود دارندآن  در نفعانذی از ایدر هم پیچیده دارند، مجموعه تأکید محیط با هاییرابطه بر :باشدشکل می

 هستند. ویننمتدهای  شانگرن و هستند ثابت مدل یک  ازتعریف و توصیفی ، بر همه پروژه تاثیر گذار هستند، برخورد دارد

 عنوان به پروژه با دیدگاه دیدگاه این گیرند.می نشأت بیرونی محیط زا که دارد کار و سر سریعی تغییرات با استراتژیکمدیریت فرایند

 از باید پروژه که سازدمی مشخص دهدمی رخ در آن که اتفاقاتی و تغییرات شناسایی و پروژه اطراف محیط بررسی دارد. تطابق باز سیستم

 کند. استفاده بیرونی محیط با تطابق جهت در هاییاستراتژی چه

 و کند درک بهتر را هابحران هایپویایی باید زیرا کندمی استفاده باز سیستم دیدگاه از نیز رانبحمدیریت

 رسد بهمی پروژه به داخل بعد و کندمی شروع خارجی محیط بررسی از استراتژیکمدیریت دهد. انجام بحران اداره برای را هاییتالش

 محیط به بعد و کندمی شروع پروژه داخل بحران درمدیریت که حالی کند. درمی وجستج را محیطی تهدیدهای و هافرصت مثال عنوان

 مدیریت نحوه نیز نفعانذی ظهور کندمی ایفا هاپروژه استراتژیکدر مدیریت را مهمی نقش بیرونی محیط که طور همان پردازد.می بیرونی

کند. می ایفا نفعانذی متفاوت هایخواسته بین را تعادل ایجاد نقش شرکت مدیریت صورت در این دهد.می قرار تأثیر تحت را پروژه

 نفعانذی از این کدام هر هستند. نفعانذی این از هاییمثال دولت و گذارها اولیه، مشتریان، سرمایه مواد کنندگان سهامداران، پرسنل، عرضه

 و سر نیز دیگری نفعانذی با بحرانکه، مدیریت حالی در دارند. دیریتم اقدامات و عملکرد نحوه مورد در متفاوتی هایچارچوب و معیارها

 انجام هابحران برابر در را ایپیشگیرانه اقدامات باید این صورت در که … و ها، خرابکارانزیست، تروریستمحیط حامیان دارد. مانند کار

 دهد.

 استراتژیکفرایند مدیریت در است. ضروری پروژه ارشد مدیریت بحران، مشارکتمدیریت و استراتژیکمدیریت بودن اثربخش برای

 کنند.می ارائه واحدها مدیران به را های نمادینیتالش و کنندمی هدایت و دهندمی ساختار را عامل، فرایندها مدیر و ارشد مدیران تیم

 (.0939)اصغری و ذبیحی، هستند هاو برنامه هااستراتژی اجرای درگیر واقعی طور به که هستند واحدها مدیران زیرا

 

 بحرانمدیریت مفهوم
 بحران،مدیریت در. باشد داشته متفاوتی هایشکل تواندمی شهری و استانی کشوری، رده  در که است، نوینی دانش بحرانمدیریت 

 همچنین و موجود هایتوانایی و منابع بین خبره هایریزیبرنامه با که شودمی سعی و گرفته قرار بررسی مورد موجود منابع و بالقوه خطرات

 گیری چشم آثار باشد، که نوع هر از بحران. نمود مهار را بحران بتوان موجود منابع از گیری بهره با تا شود برقرار موازنه محتمل،  خطرات

توانایی توانندمی که نمایندمی ایجاد رضیعوا هاآن تمامی اما اندمتفاوت شدت و بزرگی بنیادی، لحاظ از هابحران. داشت خواهد جامعه بر

 :یافتدست ذیل مشترک شرایط به توانمی هابحران بیشتر در. نماید سخت  را درگیر هایپروژه عملکردی های

 .دارد آنی هایگیریتصمیم به نیاز ـ

 هستند کم  عمدتاً هاحلراه ـ

 .باشد داشته وخیمی عواقب ایجاد احتمال اشتباه تصمیمات ـ
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 .شد خواهند درگیر زیادی و مختلف متفاوت، ادارات و هاپروژه بحران، یک در ـ

 نیدک فکر که است این اشتباه برداشت ترینبزرگ اما. باشد کننده امید نا بسیار تواندمی و بوده ای پیچیده کار بحران یک مدیریت ـ

 ود،وج این با ولی نیست، دیگر هایبحران شبیه دقیقاً بحرانی هیچ که تداش خاطر به باید همیشه و ماند خواهد امان در بحران از ما جامعه

 کاهش و بحران با مواجهه برای ریزیبرنامه جهت کلیدی ها،شباهت این درک و کشف که دارد وجود هاآن بین توجهی قابل هایشباهت

 (.09.9بود)گرکز و همکاران،  خواهد آن سوء اثرات

 

 پروژه در بحران

 حالتیبه  و آیدمی وجود به فزاینده صورت به یا و اتفاقی طور ، بهآدمی یوسیله به یا و طبیعی طور به که است ویدادیر بحران 

 شدن شکسته هم در موجب که باشدمی ویژه و بزرگ تنش زایی یک انجامد. بحرانمی پروژه یا و ، جامعهشخص برای ناپایدار و خطرناک

 کردن طرف بر آورد. برایمی وجود به ایتازههای خواسته و ، تهدیدها، خطرهاصدمات و شودمی بزرگ هایشواکن و متعارف هایسیستم

 و مهندسی علوم وارد پزشکی از در ابتدا بحران باشد. واژهمی العادهفوق و اضطراری، اساسی اقدامات به نیاز آن از خروج و بحرانی وضعیت

 مهندسی مسائل زمینه گردد. درمی اختالل شود، اطالق دچار حیاتی ارگانیسم که وضعیتی به رانبح پزشکی علم است. در شده اقتصادی

 نیز را امر این گویند. البتهمی بحرانی شود، اوضاع آشفتگی و دچار خارج عادی حالت از پروژه وضعیت که را ها نیز، زمانیپروژه در ویژه به

 برای فرصت و یک مانع، آسیب، تهدید نشانگر ها هستند. بحرانفرصت و خطرها واقع در رانبح سازنده هایمؤلفه که داشت نظر در باید

 بسیار اثر دامنه گسترده هستند، دارای و بسیار پیچیده آنکه بر ، عالوهپروژه بستر در آمده وجود به هایبحران است. گاهی افول یا رشد

 بزرگ هایپروژه اجرای اینکه به زنند. نظر هم بر را پروژه فرآیندهای یک و گینظم، یکپارچ توانندمی نتیجه در باشندنیز می زیادی

 صنعتی، سد بزرگ و کارخانجات هابیمارستان و همچنین اداری و ساختمانی، مسکونی، تجاری هایها، مجموعهشهرک قبیل از ساختمانی

موضوع  که نمایدمی ایجاب را خاص هایتخصص به نیاز و کار حجم نگسترده بود به توجه ، باغیره و هاپل و مرتفع هایها، ساختمانسازی

 مناسب رویکردی عنوان به بحرانمدیریت نتیجه در گیرد قرار مدنظر پروژه همواره کار و پیشرفت اجرا بر مداوم و دقیق کنترل ریزی وبرنامه

 و ذهن فکر در معموالً هاریزیبرنامه این کوچک هاینساختما اجرای است. در ضروری معماری پروژه موفقیت یک و ثبات تضمین برای

صدمات،  با مستقیم و صورت قاطع به ها راپروژه و هاها، شرکتبحران بروز بزرگ هایپروژه و هاساختمان در ولی گیردشکل می کننده اجراء

 ساخت یک پروژه حیات طبیعی و ناپذیر جدایی شبخ صورت به بحران که گفت توانمی نتیجه سازد. درمی روبرو بزرگی صائبو م خسارات

 (.0930)آرمند و همکاران، است درآمده معماری و ساز و

 

 بحرانهاي مدیریتوظایف و ویژگی
 .رخدادبرای هرگونه  جامعـ آمادگی 0 

 ی شود.نهکاری  که از دوبارهوعی ن ها بهسازی آنای و هماهنگدفاتر مطالعاتی ملی، منطقه برنامه ریزیـ 2

 چه بهتر آن. هر بهره بریبانک اطالعاتی روزآمد برای ایجاد ـ 9

 طلبد.هزینه باالیی را می با وجودی که دهنده خطر  از سیستم هشدار بهره گیریـ 9

 های عملیاتی ساالنه.و انجام رزمایش کمک رسانیوظایف واحدهای  جدا سازیـ  1

ها و سدها و.... به مخابراتی برج کنترل فرودگاه هاراهشامل آب، برق، سوخت، ارتباطات حیاتی که های راهها و سازی شبکهـ ایمن 0

ایجاد  موجباین شبکه پرداخت. زیرا این کار خود باز سازی توان به نمی زمان کوتاهدر  آشفته استاینکه شرایط منطقه پس از بحران  علت

 کاهد.می کمکو از سرعت عمل  شودخسارات زیادی می

که با توجه به ابعاد حادثه، پرداخت خسارت  ، چرام نمایدتوان ابعاد بحران را کاجبار می خیز حتی بهحادثه طقهتقویت بیمه در من ـ 1

 بزرگی در رفع بحران است. علتخود 

 ست.فایده اا بیهدولت سعیقدم در این راه نگذارند  زمانی کهمدیر بحران است تا  شرح وظایفعمومی یکی دیگر از  تفکرـ آگاهی  .

 ها.بندی آنریسک و اولویت بررسیها، انواع بحران کنترل و شناساییـ  3

 ارتباط بحرانی. مشخص نمودنـ  01

 ها.راهبردهای برخورد با رسانهمشخص کردن ـ 00

 بحران.برنامه مدیریت آماده نمودنبحران و مدیریت تیمـ تشکیل 02

 ن.از وقوع بحرا یشگیری و پیش بینیـ پ09
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 های مداخله در بحران.روشمشخص نمودن ـ 09

 سازی.سالم هایمشخص نمودن طرحـ  01

 (.0939)فرخی و همکاران، از منابع مناسبدر جهت استفاده  سعیو  هدف گذاریریزی، ـ برنامه 00

 

 بحرانی شرایط در هاپروژه انواع و بحران سطوح

 از: اندعبارت سطح تعیین برای توجه مورد شرایط

 پروژه.مجموعه یا پروژه یک در موجود مکاناتا

 متقاضیان. یا مشتریان درخواست نوع میزان

 (.بحران هنگام در ویژهخاص)به زمان در محیطی شرایط

 باشد:می زیر قرار به بحرانمدیریت عملیات سطوح شده یاد معیارهای اساس بر

 عادی. اضطراری وضعیت خدمات ارائه به نیاز عدم فر:ص سطح

 خدمات. این ویژه پروژه امکانات از استفاده با و مسئول پروژه توسط اضطراری خدمات یک: ارائه طحس

 پروژه. امکانات همه از استفاده با مسئول پروژه توسط اضطراری خدمات دو: ارائه سطح

 ها.پروژه از ایمجموعه توسط مسئول پروژه مدیریت با اضطراری خدمات سه: ارائه سطح

 (.0939)اصغری و همکاران، هاپروژه از ایمجموعه توسط جانشین پروژه مدیریت با اضطراری خدمات ارائهچهار:  سطح

 

 بحران جهت ریزيبرنامه

 : انجام داد به شرح زیر ریزیبرنامهباید  بحران به جهت رفع 

 .نموددوری   باید حوادث از بحرانایجاد  ازممانعت   برای  -

 ها باز باشند.ها و چشمبایست همیشه گوشمی بحران، ایجاد از ممانعت  برای  -

 .گیرد قرار آزمایش مورد بایست بطور مرتبمی پیشگیری روش  -

 .نمود آماده بحران با مواجهه جهت راشایسته  فرادا  -

 داده شود.  وظایفی فرادا به  -

 .نمود یاری باید بحران کنترل جهت  -

ضروری است)اصغری و  بحران از جلوگیری رایب کارکنان در آمادگی ایجاد و سایرین به سبتن احترام با برخورد همراه داشتن  -

 (.0939همکاران، 

 

 ارزشمهندسی تعریف
 قابلیت و ایمنی کیفیت، که طوری به باشد،می مطلوب نتیجه ترین قبول قابل و بهترین آوردن بدست برای متدی ارزش،مهندسی

 "مطالعات ینا اصلی هسته. باشد باید آنچه به است، بوده تاکنون ازآنچه بهبود. یابد بهبود شود،می هزینه که لیپو واحد هر به توجه با تغییر،

 اگر(. گویممی کارکرد آن به که)برگیرد در را خاص هدف یک باید بررسی مورد مقوله از خاص جزء هر اساس بر کهآن است "کارکرد تحلیل

 .بود خواهد راضی مشتری صورت این در کند، تأمین کم هزینه و باال بازده با مؤثر صورت به را نظر مورد کارکرد محصول،

 گیری بهره دوما و است گروهی کار بر مبتنی متد این اوالً چون باشد،می هازمینه همه در آن کارایی ارزش،مهندسی خواص از یکی

 نآ محصول نوع که صنعتی هر در آن بودن کارکردگرا خصلت علت به ارزشمهندسی همچنین. است آن مراحل اصلیترین از یکی نبوغ از

 (.0932است)شریفی میالنی،  استفاده مورد باشد کارکرد دارای

 

 ارزشهدف مهندسی
این موارد  همهاست که  کیفیت باال بردنهزینه و  م کردنحل مسأله، ک مسیراجرا در  قابل هاییدادن راه حلارزش هدف مهندسی

. یافتن نقطه خیلی ضروریستترین زمان ممکن نظر در کوتاه مورد هایانجام هدفاما  است،توجه به کارکرد پروژه یا محصول  جهت در

 ارزش، افزایش ارزشهدف کلی مهندسی بطور واقع است.ارزش مهندسی هایهدفیکی دیگر از کارکرد، کیفیت و هزینه میان بهینه)تعادل( 

 (.0932ران، )پور رضا و همکاپروژه است
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 ارزشمهندسی کارگيريبه دالیل
 کارگیری به مهم علل از تعدادی و. گیرندمی قرار استفاده مورد هاکاستی بروز زمان در هزینه کردن بهینه و بهبود هایروش معموالً

 :شامل ارزشمهندسی

 محصول تولید با پروژه اجرای زیاد هایهزینه ـ0

 ااجر و طراحی بین زیاد زمان ـ2

 هاپروژه اجرای سختی ـ9

 هاپروژه باالی ابهام ـ9

 اولیه اطالعات نقص ـ 1

 استانداردها بهبود و استفاده مورد تکنولوژی پیشرفت ـ 0

 خالقیت و نوآوری و ذکاوت ـ 1

 اولیه ناصحیح ولی درست باورهای ـ .

 مقررات و هاضابطه ها،قانون تغییر ـ 3

 کارفرما هایخواسته در تغییر ـ 01

 سیاسی و اکونومیکی اجتماعی، پیرامونی، شرایط تغییر ـ00

 طرح فنی موضوعات و موارد تغییر ـ02

 (.0932استفاده)پوررضا و همکاران،  حال در منابع در تغییر ـ09

 

 ارزشمهندسی موفقيت عدم علل یا کارگيريبه موانع
 اکارفرم بخصوص طرح عوامل پذیرش و آگاهی نداشتن و نداشتن، باور ـ0

 طرح مشاور مطالعات کفایت نداشتن و نادرست طراحی لحاظ به هزینه کردن کم و بهبود رسیدن از اشتباه فکر ـ2

 خود تخصصی جایگاه به توهین فکر علت به ارزشمهندسی یاری به طرح بررسی پذیرش مقابل در مشاور و طراح مقاومت ـ9

 متدهای یرسا ناموفق تجربیات واسطه به ارزشمهندسی  انجام روش به کننده لیدتو یا پیمانکار مخصوصا طرح عوامل اعتقاد نداشتنـ 9

 تولید فرآیند یا طرح در بهبود و هزینه کاهش

 (.0932طرح)پوررضا و همکاران،  بهبود جهت در سعی برای طرح اندرکاران دست در کافی انگیزه وجود نداشتن ـ 1

 

 هاي عمرانیروژهپمدیریت در ارزشمهندسی کارگيريبه ضرورت
 های کالنپروژه لیکن کنندمی ایفا را خود مشخص اثر نتایج به بهترین نیل هدف با کیفیتی و مدیریتی یافته توسعه متدهای هرچند

 دتاًعم هاپروژه کیفیت کنترل و مدیریت هایروش دیگر عبارت است. به تغییر و بهبود اعمال جهت مندو نظام یافتهپروژه روشی نیازمند

 لزوم های کالنپروژه در دالیل مختلفی بنا بر آنکه حال دارند موجود هایطراحی حوزه در هاسرمایه ثمربخشی و منابع کنترل بر احاطه

 در تغییرات و بازار، جهان خاص شرایط بنا بر نفعانذی کالن در اهداف شود. تغییرمی احساس اجرایی یا بدوی مطالعات در بهبود یا تغییر

 در اساسی تغییرات اعمال برای پررنگی هایزمینه همه و همه و... نشده بینیپیش محتمل طرح تأخیرات منابع خطاهای یا مالی نابعم

 است. آن ضروری غیر هایهزینه از کاستن یا پروژه هدف کارکردهای بهبود به جهت دستیابی

 برشمرد: زیر صورت به توانیم کندمی پیدا ضرورت ارزشمهندسی انجام که درمجموع، شرایطی

 اولیه اطالعات نبود  -

 استانداردها ارتقاء و تکنولوژی رشد -

 مقررات و ، ضوابطها و قوانینبرنامه تغییر -

 فنی مشخصاتتغییر شرایط و   -

 یافته رشد هایمهارت وفکار ا از بهره گیری -

 نبوغ -

 مشتری یا و کارفرما هایخواستهدر تغییرات -

 منابع کیفی کمی و رات مناسبیتغی -

http://www.joas.ir/


 93 -13، ص  4931، تابستان 41پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 هاخواسته و ها، رفتارهامحیطی، عادت اوضاع تغییرات -

 اولیه نادرست اما صادقانه باورهای -

 کافی مطالعه عدم از صرفاً ناشی نباید را ارزشمهندسی انجام طریق از طرح اجرای در زمان کاهش و هزینه کاهش و کیفیت بهبود

 و خالقیت خصوصاً الذکرفوق عوامل از یک باشند. هر هم مؤثر عوامل این است ممکن چند هر دانست فنی هایبررسی در دقتی کم یا و

 ارزشمهندسی فرآیند با توانندمی برداریبهره و پروژه طرح، اجرای تهیه طول در هااستاندارد ارتقای سطح و تکنولوژی هایپیشرفت و نوآوری

 (.09.3)ساداتی و همکاران، گردد اجرا مانز و هزینه کاهش و کیفیت خوب شدن سبب

 

 آوري اطالعاتابزار جمع
ت. ها وابسته اسهای، به ماهیت و نحوه دستیابی به آنهایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگیای از نظر کمی و کیفی ویژگیهر پدیده

شده  خابحل برای مسأله انتتغییرات است. یافتن پاسخ و راههدف هر تحقیقی اعم از توصیفی یا تبیینی، دستیابی به اطالعات در مورد این 

های احتمالی و موقتی برای عنوان پاسخ هایی که بهها بتوان فرضیههایی است که از طریق آندر هر تحقیق، مستلزم دست یافتن به داده

توان ها میوسیله آن ها وجود دارند که بهآوری دادهابزارهای متنوعی برای گرد (..091)خاکی، اند را آزمون کردشده مسأله تحقیق مطرح

توان به مواردی نظیر پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و بین می این آوری و ثبت نمود، درنیاز را جمع های موردداده

ق، باید از ابزار متناسب با آن استفاده کند های موردنیاز در تحقیای( اشاره کرد. محقق برای به دست آوردن دادهمدارک)مطالعات کتابخانه

وری آها بپردازد. یکی از ابزارهای عمده در تحقیق حاضر برای جمعها به اطالعات به آزمون فرضیهآن با تحلیل، پردازش و تبدیل آن از و پس

ت اند تا وضعیشده بسته)دارای مقیاس( طراحی صورت باز یا ها است که بهای از پرسشنامه عبارت از مجموعهها پرسشنامه است. پرسشداده

تواند به طریق مراجعه شخصی، پستی و یا تلفنی صورت نگرش اشخاص نسبت به یک واقعیت از طریق آن ارزیابی شود؛ تکمیل آن می

ر ها در نظاز پرسشنامه را نباید همچون فهرستی نامه معموالً در مطالعات پیمایشی غیرحضوری است. یک پرسشپذیرد. کاربرد پرسش

رو این ابزار مخصوصاً  این باشد. ازآوری اطالعات میعنوان یکی از ابزارهای مهم در جمع نامه در حال حاضر بهپرسش(. .091)خاکی، گرفت

و  )سرمدکردهای اشخاص را ارزیابی توان دانش، عالئق و نگرشنامه به طریقی میشود. در پرسشهای بزرگ بیشتر استفاده میدر جامعه

نامه تشخیص داده شد. پس از مطالعات آوری اطالعات استفاده از پرسشبا توجه به اهداف پژوهش بهترین راه برای جمع(. 09.9همکاران، 

امل نامه این تحقیق شهای استاندارد برای تحقیق مشخص گردید. پرسشنظران استفاده از پرسشنامه متعدد و مصاحبه با اشخاص و صاحب

 سمت است:ق 1

هندگان دالف( بخش آگاهی دادن به پاسخگو: شامل توضیح مختصری از پرسشنامه و نحوه تکمیل آن جهت ایجاد وضوح بیشتر پاسخ

 باشد.می

سؤال  9ب( سؤاالت عمومی: در سؤاالت عمومی، هدف کسب اطالعات کلی و جمعیت شناختی پاسخگویان است. این بخش شامل 

 شود.ای و پست پروژهی را شامل میتحصیلی، سابقه کار حرفه است و مواردی مانند مدرک

استفاده شد این  (0932های عمرانی: در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد رامشگر مبارکه)استراتژیک پروژهج( پرسشنامه مدیریت

 گذاری شده است.ای به شرح زیر نمرهزینهگ 0های مرتبط با هر سؤال بر اساس مقیاس باشد. گویهبعد می 1سؤال و  21پرسشنامه دارای 
 

 هاي عمرانیاستراتژیک پروژهشيوه کدگذاري سؤاالت پرسشنامه مدیریت1جدول
 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم هرگز

1 0 2 9 9 1 

 

 باشدها به شرح جدول زیر میهای مرتبط با هر یک از سرفصلسؤال
 

 هاي عمرانیاستراتژیک پروژهنامه مدیریتسرفصل هر یک از سؤاالت پرسش 2جدول
 

 شماره سؤاالت مرتبط سرفصل سؤاالت ردیف

 .الی  0 گذاریهدف 0

 02الی  3 تحلیل محیطی 2

 01الی  09 تنظیم استراتژی 9
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 29الی  .0 اجرای استراتژی 9

 21الی  29 ارزیابی استراتژی 1

 

 29استفاده شد این پرسشنامه دارای  ین تحقیق از پرسشنامه استاندارد تاتاریهای عمرانی: در ابحران پروژهد( پرسشنامه مدیریت

 گذاری شده است.ای به شرح زیر نمرهگزینه 0های مرتبط با هر سؤال بر اساس مقیاس باشد. گویهبعد می 1سؤال و 
 

 هاي عمرانیبحران پروژهشيوه کدگذاري سؤاالت پرسشنامه مدیریت 3جدول
 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم هرگز

.1 0 2 9 9 1 

 

 :باشدها به شرح جدول زیر میهای مرتبط با هر یک از سرفصلسؤال
 

 هاي عمرانیبحران پروژهسرفصل هر یک از سؤاالت پرسشنامه مدیریت4جدول
 

 شماره سؤاالت مرتبط سرفصل سؤاالت ردیف

 9الی  0 بینیپیش 0

 01الی  1 سازیپیشگیری و آماده 2

 09الی  00 بازیابی 9

 03الی  01 یادگیری 9

 29الی  21 کنترل 1

 

 مطالعات انجام در موفقیت کلیدی عوامل عنوان به و پوکتاس ارزش: در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد ماورره( پرسشنامه مهندسی

ای به گزینه 0های مرتبط با هر سؤال بر اساس مقیاس هباشد. گویبعد می 9سؤال و  99ارزش استفاده شد این پرسشنامه دارای مهندسی

 گذاری شده است.شرح زیر نمره
 

 ارزششيوه کدگذاري سؤاالت پرسشنامه مهندسی 5جدول
 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم هرگز

.1 0 2 9 9 1 

 

 :باشدها به شرح جدول زیر میهای مرتبط با هر یک از سرفصلسؤال
 

 ارزشیک از سؤاالت پرسشنامه مهندسی سرفصل هر 6جدول
 

 شماره سؤاالت مرتبط سرفصل سؤاالت ردیف

 09الی  0 عوامل کلیدی در فاز پیش مطالعه 0

 23الی  09 عوامل کلیدی در فاز مطالعه 2

 99الی  91 عوامل کلیدی در فاز فرا مطالعه 9

 

 آزمون فرضيات تحقيق
 کند.گری میبحران را میانجیو مدیریت استراتژیکارزش رابطه بین مدیریتمهندسی

 اگر فرض کنیم که:

Yبحران= متغیر مالک)وابسته(، مدیریت 

Xاستراتژیکبین)مستقل(، مدیریت= متغیر پیش 
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Zارزش، مهندسیمیانجی = متغیر 

رای تعیین همبستگی از ارزش در نمونه، ببحران و مهندسیاستراتژیک و مدیریتبا توجه به نرمال بودن توزیع متغیرهای مدیریت

 آزمون معادالت ساختاری استفاده خواهد شد.

 های زیر را آزمون کنیم:لذا بایستی فرض

0
Hکند.گری نمیبحران را میانجیاستراتژیک و مدیریتارزش رابطه بین مدیریت: مهندسی 

1
Hکند.گری میبحران را میانجیراتژیک و مدیریتاستارزش رابطه بین مدیریت: مهندسی 

 
 

 بحراناستراتژیک و مدیریتارزش در رابطه مدیریت، نقش ميانجی مهندسیtتحليل مسير بر اساس شاخص 1شکل
 

 بحراناستراتژیک و مدیریتارزش در رابطه مدیریتهاي برازندگی نقش ميانجی مهندسیتحليل مسير شاخص  7جدول
 

 تفسیر نتیجه شدهمقدار محاسبه مالک اختصار م انگلیسینا نام فارسی

نسبت کی دو به درجه 

  آزادی
CMIN  تأیید برازش 99/2 9کمتر از 

 t tآماره  tآماره 
یا  -30/0کمتر از 

 30/0بیشتر از 
t1= 5.55 
t2= 4.97 

 تأیید برازش

 تأیید برازش 1110/1 11/1کمتر از  p-value p داریسطح معنی

انگین مربعات ریشه می

 باقیمانده
Root Mean 

Squared Residual RMSEA 
1./1 

<RMSEA<19/1 
 تأیید برازش 113/1

 Goodness-of-Fit شاخص نیکویی برازش

Index GFI  تأیید برازش 30/1 3/1باالتر از 

شاخص نیکویی برازش 

 اصالحی

Adjusted 

Goodness-of-Fit 

Index 
AGFI  ازشتأیید بر 39/1 3/1باالتر از 

شاخص برازش هنجار 

 نشده
Non-Normed Fit 

Index NNFI  تأیید برازش 32/1 3/1باالتر از 

 

تر از باید بزرگ tکه نشان از معنادار بودن یا معنادار نبودن ارتباط بین متغیرها است آورده شده است. مقادیر  tدر شکل فوق مقادیر 

طور که از گونه که در شکل مشخص است. همانشود. همانه معناداری بین متغیرها میدهند باشد تا نشان -30/0تر از یا کوچک 30/0

بحران ارزش و مدیریت( و رابطه بین مهندسی=t1 11/1باشد)ارزش معنادار میاستراتژیک با مهندسیشکل مشخص است رابطه بین مدیریت

dfχ
2
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کمتر است بوده، . لذا فرض  9و از عدد  99/2معادل  DFکی دو به  ن، با توجه به شرایط معادله ساختاری، چو=31/9t2باشد معنادار می

ارزش در رابطه شود، یعنی مهندسیبحران پذیرفته میپروژه و مدیریتارزش در رابطه مدیریتتأثیرگذار بودن متغیر مهندسی

 بحران نقش میانجی دارد.استراتژیک و مدیریتمدیریت
 

 بحث و نتيجه گيري
 باشد داشته عمرانی هایپروژه بحرانمدیریت و استراتژیکمدیریت با رابطه در را میانجی نقش تواندمی ارزشهندسیم نتایج اساس بر 

هایی برای مقابله و مواجهه با در هنگام بروز بحران مدیریت بحران به کمک مدیریت استراتژیک ابتدا استراتژی شودمی پیشنهاد این بر بنا

ها را بررسی و آنالیز نماید تا عبور از بحران و باز گشت به شرایط بطور موازی تیم مهندسی ارزش این استراتژی بحران تبیین نماید و سپس

 های عمرانی نگردد.اولیه خللی در انجام پروژه بوجود نیازد و موجب توقف و یا شکست پروژه
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