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 چکیده

هاي مفید، روند و از راهشمار میاي خدمات باکیفیت بهکارگیري مهندسی ارزش از عوامل پایهتبع آن بهآفرین در سازمان و بهعوامل ارزش
هاست. هدف پژوهش حاضر سازي مهندسی ارزش در سازمانعوامل موفقیت پیادهمنظور استفادة مدیران از مهندسی ارزش، شناسایی به

خش بپیمایشی بود. جامعۀ آماري شامل مدیران –تدوین الگوي عوامل مؤثر بر استقرار مهندسی ارزش در ورزش بود. روش تحقیق توصیفی
و شهرسازي و پیمانکاران  زش، عمرانهاي ورزشی همچنین کارشناسان بخش ورورزش شهرداري، عمران و شهرسازي و مجموعه

مورگـان -گیري تصادفی ساده که تعداد طبق جدول کرجسینفر بودند. روش نمونه 600هاي ورزشی شهرداري تهران به تعداد مجموعه
 9ظرهاي ساختۀ استقرار مهندسی ارزش بود که پس از تأیید روایی صوري، محتوا (ننفر تعیین شد. ابزار تحقیق پرسشنامۀ محقق 234

ها در بخش توصیفی و استنباطی وتحلیل دادهمتخصص) و سازه (تحلیل عاملی تأییدي) و پایایی (آلفاي کرونباخ) استفاده شد. براي تجزیه
ریزي، کیفیت عامل (پیروي از برنامه 6دهندة استفاده شد. نتایج تحلیل عامل اکتشافی نشان  Smart PLS 3و  SPSS 22.0افزار از نرم

 درصد واریانس و 942/76عات، تدوین راهبرد، انتخاب محدوده، حمایت مدیران ارشد و خصوصیات تیم مهندسی ارزش) با تبیین اطال
برازش  درصد بود که عامل پیروي از برنامۀ زمانی بیشترین اثر را داشت. نتایج تحلیل عاملی تأییدي از 943/0شاخص کیس مایر الکین 

با توجه به ماهیتی  اشت. همچنین روایی محتوا، واگرا و همگرا بیانگر روایی خوب مقیاس بود. مهندسی ارزشها حکایت دقابل قبول داده
 کار رود.هاي ورزشی بهتواند در سازمانگیري میراي حل مسئله و تصمیمبعنوان ابزاري قوي که دارد، به

 
  هاي کلیديواژه

 ، ورزش.مهندسی ارزش، الگو، شهرداري، استقرار
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 مقدمه

 ةجادکنندیاز الزامات سازمان موفق توجه به عوامل ا

در سازمان و  نیآفرشارزش درون سازمان است. عوامل ارز

اساسی در عوامل مهندسی ارزش از  يریکارگتبع آن بهبه

. امروزه روندیشمار مبه تیفیتولید محصول و خدمات باک

باالي دستیابی به  يهانهیتوجه به کیفیت از یک سو و هز

 يهاآن از سوي دیگر مدیران را به استفاده از مدل

با  همچنین). 12( دهدیمفهوم ارزش سوق م کنندةحیتشر

اجرایی در دنیا و فاصله گرفتن از  يهاستمیتوجه به رشد س

مدیریتی  يهاکیقدیمی الزم است با تکن يهاستمیس

و  هاتیهمچون مهندسی ارزش براي بهینه کردن فعال

 ).10( ملی کشور راهی یافت ۀجلوگیري از هدر رفتن سرمای

ي مندنظام تا تصمیمات ندامدیران در تالش زمینهدر این 

ها ند که در کاهش هزینه و افزایش کیفیت پروژهکنرا اتخاذ 

 توأم) و الزمۀ موفقیت هر پروژه، دستیابی 21( مؤثر باشند

به هر سه عامل زمان، هزینه و کیفیت معین است و خارج 

به  تواندیم، شدهنییتعشدن از سه عامل مذکور از حدود 

). اگر 1ي منجر شود (راقتصادیغي ناموفق و هاپروژهانجام 

مهندسی ارزش مورد قبول یک سیستم واقع شود و با 

ابزاري  عنوانبهشکیبایی تعقیب شود، آنگاه قابلیت آن 

)، زیرا در 27( رسدیمقدرتمند براي حل مسئله به اثبات 

اي نیست، تیم مسئلهجایی که حتی امید به بهبود در 

این کار را با هزینۀ کم و کیفیت  تواندیممهندسی ارزش 

 قاًیدقمطلوب و در زمان مورد انتظار به انجام برساند؛ این 

همان چیزي است که امروزه در دیدگاه برخی مدیران دیده 

، یعنی ناامیدي از به بهبود که خود ناشی از موارد شودیم

. 3ي خالق، هادهیا. نبود 2. اطالعات ناکافی، 1: استزید 

و  هایتلق، طرز هاعادت. 4قانه ولی نادرست، عقاید صاد

. داشتن یک 6. ارتباط ضعیف با دیگر مراکز و 5، هاتعصب

از طریق گروه مهندسی  نهایاجواب براي مسئله، که همۀ 

ارزش به چالش کشیده خواهد شد و قابل بهبود خواهد بود 

)16.( 

 استمهندسی ارزش، از ابزارهاي خلق و بهبود ارزش 

ي غیرضروري و حفظ کارکرد هانهیهزاهش که ضمن ک

). مهندسی ارزش 5( دشویم اصلی، به افزایش کارایی منجر

ي متشکل از چندین روش فنی امجموعهتکنیکی است با 

که با بازنگري و تحلیل اجزاي کار، قادر خواهد بود اجراي 

). 24کامل طرح را با کمترین هزینه و زمان تحقق بخشد (

شده استفاده یند سازماندهیاک فرمهندسی ارزش در ی

یند این است که یک تیم مطالعاتی براي ا. هدف فرشودمی

شناسایی و تمرکز روي عملکردهاي کلیدي پروژه در یک 

جدیدي را بسازند  يهادهیمنظم کمک کند تا اینکه ا ةشیو

یند مهندسی اکه به افزایش ارزش منتج خواهد شد. فر

 . 3 ،خالقیت .2 ،اطالعات  .1ارزش شامل پنج مرحله است: 

 برعالوهمهندسی ارزش با ). 21( ارائه .5 و توسعه .4 ،ارزیابی

 همچونمالکیت  يهانهیهز شامل ،طراحی و اجرا يهانهیهز

مصرفی در  يهانهی، تعمیر، نگهداري و هزيبرداربهره

مهندسی ). 17( شودیعمر مفید طرح نیز م ةسراسر دور

بسیار  تواندیمي سیستمی است که ریگمیتصمارزش، روش 

ي هاسازماني حیاتی کشور همچون هاسازماندر  مؤثر

اجتماعی است و  ايورزش پدیده چراکهورزشی باشد، 

در سبک زندگی مردم با توجه به تحوالت و  تواندیم

 گذار باشد.تأثیري متعدد بسیار هایدگرگون

ي استفاده از وسایل هادامنهدر عصر حاضر با گسترش 

ی، ابزارهاي فناوري اطالعات برقپلهجدید مانند آسانسور و 

اشتغال  نحوة(کامپیوتر، اینترنت و ...) تغییر سبک زندگی و 

ی در شهرهاي نینشآپارتمانافراد و نیز گسترش زندگی 

کاهش یافته است که در  شدتبهبزرگ، تحرك شهروندان 

ي در افزایش میزان رمؤثی افراد عامل تحرککمحقیقت 

دلیل به ضمن. در ستهایناتوانو  هايماریب، ریوممرگ

منظور مشغلۀ بیش از حد شهروندان، نبود فرصت کافی به
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انجام تمام کارهاي روزمره و نیز فاصلۀ زیاد بین مراکز 

ی شهري، شهروندان به اتومبیل و سایر وسایل رسانخدمات

هاي اوقات فراغت یتو فعال اندشدهوابسته  شدتبهمدرن 

ی تنظیم شده است که کمترین تحرك و فعالیت نوعبهنیز 

همراه دارد. در این میان آنچه کمتر مورد توجه بدنی را به

ي زیربرنامهمسئوالن و مدیران شهري قرار گرفته است، 

براي گذران اوقات فراغت از طریق توسعۀ فضاهاي ورزشی 

. در این استدگی افراد منظور دستیابی به سالمت و سرزنبه

زمینه نقش مدیریت شهرداري با دامنۀ وسیعی از وظایف 

عمرانی و خدماتی در زمینۀ توسعۀ فضاهاي ورزشی با هدف 

فضاهاي الزم براي گذران اوقات فراغت شهروندان  نیتأم

 ). 6بسیار حائز اهمیت است (

ي مؤثرو راهبردهاي  هابرنامهباید  هايشهردارمدیران 

ور تحقق یکی از عملکردهاي زندگی شهروندان یعنی منظبه

گذران اوقات فراغت شهروندان ارائه کنند. همچنین 

را با توجه به وضعیت موجود  مؤثرراهکارها و پیشنهادهاي 

براي منسجم و پیوسته عمل کردن شهرداري ارائه کند. 

فضاهاي  نیتأممنظور وظایف مدیریتی شهرداري به

و  هااستیساست و باید  تیپراهمورزشی –تفریحی

 ي سازمان را تغییر دهد تا بتواند درریگمیتصمي هاوهیش

 که کند اتخاذ را یتیفیباک تصمیمات سال طول تمامی

و  باشند داشته یتیفیباک و قبول قابل عملکرد بتوانند

). 6دهد ( ارائه کمتر هزینۀ با و باکیفیت محصول و خدمات

ي مدیریتی جدید هابا شیوهبنابراین مدیران شهرداري باید 

سیستماتیکی را اتخاذ  ماتیتصمهمچون مهندسی ارزش، 

کنند تا توانایی سازمان افزایش یابد و سبب تسهیل روند 

ي و افزایش بازدهی نیروي انسانی و مدیریت ریگمیتصم

بودن ساخت و توسعۀ  نهیپرهزشود. همچنین با توجه به 

و جلوگیري  هاتیلفعافضاهاي ورزشی و براي بهینه کردن 

راهی یابند. تیم مهندسی ارزش که  هانهیهزاز هدر رفتن 

، در راستاي کاهش استشامل افراد متخصص و مجرب 

ند و عامل و مؤثر هاپروژههزینه و زمان و بهبود کیفیت 

تا  کنندیمیی را که اهمیت بیشتري دارند، بررسی هاعامل

همیت موضوع، در به نتیجۀ مطلوب دست یابند. با توجه به ا

 گرفته انجامخصوص مهندسی ارزش تحقیقات متعددي 

 .میپردازیماست که به بررسی اجمالی آن 

) در پژوهشی با هدف 1397( پور و رحمانیامین 

بررسی ارتباط بین مدیریت ریسک با مهندسی ارزشی در 

که با توجه به پیچیدگی  دریافتندورزشی  يهاپروژه

نو و پیشرفته،  يهافناوريمحیطی، شدت رقابت، رواج 

 ۀنوین عرض يهاوهیفناوري اطالعات و ارتباطات، ش ۀتوسع

.. مدیران با .و  یطیمحستیل زئکاالها و خدمات، مسا

برقراري ارتباط هرچه بیشتر بین متغیرهاي تحقیق 

ورزشی  يهاژهدر اجراي پرو را موفقیت بیشتري توانندیم

) در 1395همچنین نصیري اقدام ( .)3( دست آورندهب

 تیفیباکارتباط بین مهندسی ارزش «پژوهش خود با عنوان 

نشان داد که بین » جامع در اماکن ورزشی شهر ارومیه

مهندسی ارزش و مدیریت کیفیت جامع در اماکن ورزشی، 

 مشارکت کارکنان اماکن ورزشی و بهبود مستمر در اماکن

یی شهر ارومیه رابطۀ معناداري وجود گرايمشترورزشی و 

) در تحقیقی با عنوان 1399). صدري ایوبی (15دارد (

ي اطالعاتی مدیریت پروژه با هاستمیسبهبود عملکرد «

فازي در  AHPاستفاده از مهندسی ارزش با رویکرد 

نشان داد که سیستم اطالعات » 5شهرداري منطقۀ 

رچه است که هدف آن تسهیل مدیریت، سیستمی یکپا

ي اطالعاتی و ارتباطی بین ارکان و اجزاي پروژه هاانیجر

ي مدیران، ریگمیتصممنظور تسریع در امور و به است

که  هاستپروژه روزبهدسترسی به اطالعات دقیق، صحیح و 

ي ارزیابی و بهبود عملکرد سیستم هاشاخصابعاد و 

اطالعاتی مدیریت پروژه را با استفاده از مهندسی ارزش 

 ). 8شناسایی کرد (



 1400، بهار 32 ، شمارة9نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          92

 

مهندسی ارزش: «) در پژوهشی با عنوان 2020امامی (

هانی، ج، عنوان کرد که براساس تجربۀ »هاچالشو  هافرصت

 20-30یی متوسط حدود جوصرفه تواندیمروش ارزش 

حال  را در کشورهاي در هاپروژهي هانهیزهدرصد از کل 

 تواندیمتوسعه تسهیل کند و در نتیجه مهندسی ارزش 

ا تسهیل ر 2030مورد نیاز براي دیدگاه اقتصادي  اندازپس

ي هاپروژه) 2020). با توجه به تحقیق الفضلی (25کند (

مستقیم  تأثیردلیل ي زیربنایی بههاپروژه ژهیوبهساختمانی، 

هاي زندگی، از اقتصاد و توسعۀ کشورها و همۀ جنبه بر آنها

دلیل . اما بهشوندیممنافع کشورها محسوب  نیترمهم

هاي زیرساختی ي سنتی در عراق پروژههاروشاستفاده از 

که به اتالف  شوندیماز چندین جبهه دچار شکست 

ر مفاهیم . بنابراین مدلی مبتنی بدانجامیمچشمگیر منابع 

دسی ارزش در مراحل پروژه از جمله ساخت و مهن

جویی در ي و نگهداري پیشنهاد داد که به صرفهبرداربهره

 وقت، هزینه و بهبود کیفیت مورد نیاز مواد و کار منجر

 ) نشان دادند که1395( سورانی و همکاران ).22( شودیم

یند اجراي مهندسی ارزش در محیط دانشگاهی شامل افر

مطالعه) کار ارزش و پس ۀمطالعه، برنام(پیش سه گام اصلی

و هر گام شامل مراحل فرعی است. همچنین عوامل مؤثر 

یی، محتوا ۀدر چهار دسترا مهندسی ارزش  يریکارگدر به

 عامل شناساییدوازده شناسی با و فن يانهیساختاري، زم

 ) عوامل1387( . در تحقیقات ورزدار و همکاران)7( کردند

طالعات مهندسی ارزش شناسایی و با مؤثر بر پویایی م

این تحقیق  ۀنتیج. شدند يبندرویکرد دیمتل رتبه

شد به عامل اعتقاد مدیران ار 3اهمیت باالي  ةدهندنشان

 ).19( تیم و عملکرد رهبر تیم بود يمطالعات، عملکرد اعضا

با توجه به اینکه مفهوم مهندسی ارزش در شمار 

مختلف توجه  يهازمانموضوعاتی است که در سا نیترمهم

 يهاده و با رشد انجام پژوهشکرمحققان را به خود جلب 

                                                           
1 . Maurer 

ها و مهندسی ارزش در صنعت و سازمان ۀمختلف در زمین

استقرار  همچنین توجه به اینکه اهمیت این موضوع،

ي متولی ورزش همچون هاسازمانمهندسی ارزش در 

رند، از ي اجرایی زیادي درگیهاپروژهشهرداري که با انجام 

ي هاسازماندر به این امر اهمیت خاصی برخوردار است، 

توجه خاصی نشده و تحقیقی در این حوزه صورت ورزشی 

نبود ابزاري  و شدهگفتهبا توجه به مطالب  نگرفته است.

سنجش  منظوربهمعتبر و روا (استاندارد) در این زمینه 

ي ورزشی هاسازمانامکان استقرار مهندسی ارزش در 

تدوین الگوي عوامل مؤثر بر استقرار موجب شد تا محقق به 

در ادارة ورزش شهرداري تهران  مهندسی ارزش در ورزش

و  هاشاخصو سازمان ورزش شهرداري تهران بپردازد که 

استفادة سایر محققان  منظوربهعوامل قابل اعتماد و معتبر 

 را داشته باشد.

 
 روش تحقیق

تدوین الگوي عوامل مؤثر بر  حاضرهدف از تحقیق 

روش پژوهش،  است. استقرار مهندسی ارزش در ورزش

توصیفی و از نوع همبستگی مبتنی بر معادالت ساختاري 

است که به بررسی ساختار عاملی و با هدف تبیین مدل 

آماري شامل مدیران و  ۀپردازد. جامعمی يریگاندازه

شهرداري تهران،  ۀگان 22کارشناسان ورزشی مناطق 

مدیران و کارشناسان ستادي سازمان ورزش شهرداري 

تهران، مدیران و کارشناسان بخش عمران و شهرسازي 

 يهاشهرداري تهران و مدیران و پیمانکاران مجموعه

نفر بودند. روش  600ورزشی شهرداري تهران به تعداد 

تصادفی ساده  يریگصورت نمونهتحقیق، به يریگنمونه

عنوان مورگان به-کرجسینفر طبق جدول  234تعداد است. 

 ،اطالعات يآورتحقیق انتخاب شدند. براي جمع ۀنمون

) 1997( 1با استفاده از مدل ماوررساخته پرسشنامۀ محقق



 93                                                                      ارزش در ورزش یعوامل مؤثر بر استقرار مهندس يالگو نیتدو
 

 

و همچنین با بررسی مقاالت متعدد علمی در خصوص 

مهندسی ارزش براي  ۀمطالعمربوط به پیش متغیرهاي

و نظرخواهی از مهندسی ارزش  يریکارگسنجش عوامل به

تدوین مقیاس خرده 6گویه و  30مشتمل بر نظران صاحب

هاي با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی تعداد گویه که شد

با توجه به پایین بودن بارهاي عاملی دو معرف پرسشنامه 

استقرار مقیاس خرده 6 تقلیل یافت.گویه  28 هب) سؤال(

حمایت مدیران ارشد از اجراي تحت عناوین مهندسی ارزش 

 هایژگیمهندسی ارزش، و ةمهندسی ارزش، انتخاب محدود

و خصوصیات تیم مهندسی ارزش، کیفیت اطالعات و 

صحیح  راهبردو تدوین  يریکارگمستندسازي مطالعات، به

زمانی مهندسی ارزش  ۀمهندسی ارزش و پیروي از برنام

(بسیار  1از  تایی 5ي براساس طیف لیکرت گذاربود. نمره

هاي و گویه هااسیمق(بسیار زیاد) انجام گرفت.  5کم) تا 

شناختی ي جمعیتهاسؤالتخصصی پرسشنامه و همچنین 

آن با چند تن از استادان مدیریت ورزشی کنترل شد. 

بنابراین پرسشنامه از روایی صوري باالیی برخوردار است. 

 -848/0 هااسیمقدامنۀ ضرایب آلفاي کرونباخ خرده

، دامنۀ 921/0، ضریب آلفاي کرونباخ کل مقیاس 707/0

و پایایی کل مقیاس 938/0 - 799/0ضرایب پایایی ترکیبی 

ي آورجمع، بیانگر پایایی مطلوب مقیاس بود. پس از 916/0

 و SPSS 22.0ي افزارهانرماز طریق  هادادهاطالعات، 

Smart PLS 3 شد. لیوتحلهیتجز 

 
 پژوهش يهاافتهی

 ۀنمون 234توصیفی نشان داد که از  يهاافتهینتایج 

درصد) زن بودند. همچنین مدرك  4/59( آنها بیشترآماري، 

و بود  )درصد 6/49( کارشناسیتحصیلی بیشتر این افراد 

نیز کمترین تعداد را  )درصد 8/6(مدرك تحصیلی کاردانی 

خدمت در بخش ورزش شهرداري،  ۀ. از نظر سابقاشتد

 10تا  6درصد بین  9/38سال،  10درصد بیشتر از  6/16

سال  1کمتر از درصد  4/24سال،  5تا  1درصد  2/19سال، 

پژوهش حاضر  يهانداشتند. نمونه يادرصد سابقه 3/1و 

) در بخش 2/34( سال 5تا  1خدمت  ۀبیشتر داراي سابق

 يهااز نمونهدرصد  5/70عمران شهرداري بودند. 

 يهاپیمانکاري در پروژه ۀدر این پژوهش سابق شدهیبررس

استقرار ۀ در ادامه اعتبار پرسشنام .شتنداماکن ورزشی ندا

مهندسی ارزش از طریق تحلیل عامل اکتشافی بررسی شد. 

، توزیع کائی اسکوئر 1شده در جدول برحسب مقادیر برآورد

سطح خطاي  براي تفاوت میانگین بین دو ماتریس در

عبارتی مقدار خطاي آن برابر با معنادار است، به 001/0

کمتر  05/0است و از آنجا که این مقدار از خطاي  001/0

 گفت توزیع دو ماتریس با هم برابر نیستند. توانیاست، م

 
 میزان تفاوت بین دو ماتریس براساس آزمون بارتلت .1جدول 

KMO  سطح معناداري درجۀ آزادي )اسکوئریکائآمارة بارتلت (توزیع 

943/0 444/5600 378 001/0 

 
معرف  30، 2با توجه به مقادیر برآوردشده در جدول 

عبارتی واحد واریانس دارند، وجود دارد. به کیکه هر کدام

واحد واریانس مشترك که از واریانس  30در مجموع 

ها استخراج شده، تشکیل شده است. در این بین عامل معرف

واحد را واریانس جدا  30واحد واریانس از کل  827/13اول 

درصد واریانس را از کل  382/49. در واقع عامل اول کندیم

مل دوم . عاکندیواحد تبیین م 30موجود در  يهاانسیوار

توانسته  ،که از مجموع واریانس باقیمانده استخراج شده
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واریانس باقیمانده را تبیین کند و در مجموع در  496/2

مقدار آن برابر با  ةواحد واریانس مقدار ویژ 30مقایسه با 

درصد شده است. همچنین مشخص شد که عامل  913/8

و  823/3، عامل پنجم 388/4، عامل چهارم 963/6سوم 

ستخراج ادرصد از واریانس باقیمانده را  484/3مل ششم عا

 يهاگفت که عامل توانیاین نتیجه متوجه به . با کندیم

پنجم به لحاظ آماري توجیه دارند،  و اول، دوم، سوم، چهارم

از آنها فاقد توجیه آماري  ترنییپا يهاعامل کهیدرحال

ز آنها از چراکه مقدار واریانس موجود در هر کدام ا ،هستند

ها کمتر است، کدام از معرف مقدار واریانس موجود در هر

اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم به  يهادر نتیجه تنها عامل

لحاظ آماري با معنا و مفهوم است. اما در این بین عامل 

چراکه براساس مبانی تحقیق  ،شودیششم نیز حفظ م

شده  عامل تشکیل 6از  يااستقرار مهندسی ارزش سازه

 است. 

 
 مقدار ةشده با استفاده از ویژبرآورد واریانس استخراج .2جدول 

 درصد تجمعی درصد واریانس مجموع اجزاء
1 827/13 382/49 382/49 
2 496/2 913/8 295/58 
3 947/1 953/6 247/65 
4 229/1 388/4 635/69 
5 070/1 823/3 458/73 
6 975/0 484/3 942/76 

آن  x)، که در محور ه(سنگریز 1براساس نتایج نمودار 

شده قرار دارند، تنها شش عامل مقدار استخراج يهاعامل

دست آوردند که واریانس بیشتر از واریانس هر معرف را به

بر همین اساس با استفاده از خط مرجع تنها عوامل اول، 

 پنجم و ششم بامعنا و مفهوم هستند.  دوم، سوم، چهارم،

 

 
 شده با استفاده از نمودار سنگریزهاستخراج يهاعامل. 1نمودار 

 
، مشخص شد که چه معرفی 3با استناد به نتایج جدول 

، روي عامل اول شودیروي کدام عامل بارگذاري م

ي هاعامل دوم معرف، روي 5تا  1حمایت  هايمعرف

، 5تا  1تدوین ي ها، روي عامل سوم معرف5تا  1کیفیت 
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، روي عامل پنجم 5تا  1پیروي ي هاروي عامل چهارم معرف

و سرانجام روي عامل ششم  5تا  1انتخاب ي هامعرف

ذکر  شایانبارگذاري شد.  3تا  1خصوصیات  هايمعرف

ت که معرف از متغیرهاي خصوصیا 2است که در این بین 

دلیل پایین بودن بار عاملی به ،مربوط به عامل ششم است

 ة(شمار از مجموع عوامل مربوط کنار گذاشته شدند

). به این 5و  4شده برابر است با معرف متغیرهاي حذف

 30متغیر استقرار مهندسی ارزش از  يهاتعداد معرفسبب 

 تقلیل پیدا کرد.  28(سؤال) به  معرف

 بارگذاري بارهاي عاملی با استفاده از چرخش واریمکس. 3جدول 
 هاعامل

 هاعامل هامعرف
6 5 4 3 2 1 

     
842/0 
 

حمایت از هرگونه طرح و پیشنهاد در راستاي 
 ایجاد ارزش

در 
ش 

ارز
ی 

دس
مهن

ي 
جرا

ز ا
د ا

رش
ن ا

یرا
مد

ت 
مای

ح
ان

ازم
س

 
 

     842/0 
اقتصادي پروژه یامدهاي پمطلع بودن از اجرا و 

 مهندسی ارزش

     931/0 
ارزش قائل شدن براي ایجاد جریان ارزش و 

 استقرار مهندسی ارزش

     810/0 
تشویقی سازمان در راستاي  يهاداشتن برنامه

 اجراي مهندسی ارزش

     705/0 
مدیریتی مؤثر همچون  يهااستقبال از برنامه

 منظور اقدامات استراتژیکمهندسی ارزش به

    814/0  
استناد به اطالعات مفید و غنی تا سازمان از 

اعم از ایمنی، کیفیت و ...  ییهاسکیمخاطرات و ر
 مصون ماند

ات
الع

مط
ي 

ساز
ند

ست
و م

ت 
العا

 اط
ت

یفی
ک

 
 

    791/0  
 يهااز برنامه يادهیایجاد اطالعات مفید و پرفا

استقرار جریان مهندسی ارزش تا الزامات اجرایی 
 آن دوچندان شود

    775/0  
مستندسازي اطالعات در سطوح مختلف سازمان 

 بعدي اجرایی يهابراي پروژه

    722/0  
دلیل کاهش ریسک و رعایت کیفیت اطالعات به

 مهندسی ارزش يهامخاطرات برنامه

    672/0  
اطالعاتی منسجم در دسترس  يهاگاهیپاداشتن 

گیران، براي تمامی سطوح سازمان تا براي تصمیم
 یک دیدگاه همسونگر را فراهم کند

   789/0    
اساسی به نقاط ضعف و قوت در تدوین  دیتأک

 راهبرد

به
ارگ

ک
 يری

ن 
دوی

و ت
رد

هب
را

 
ش

ارز
ی 

دس
مهن

ح 
حی

ص
 

 

   779/0 
 

  
براي  ياشدهيزیردر نظر گرفتن تغییرات برنامه

 مهندسی ارزش راهبردیندهاي استقرار افر

   756/0   
ایجاد جریان  يهاراهبرد اساسی در تدوین دیتأک

 ها و تهدیدهاي محیطیارزش در سازمان به فرصت

   750/0   
 کیستماتیاجرایی کامالً س يهاراهبردداشتن 

صورت انفعالی در تمامی و دینامیک که به
 سازمان به کار رود يهاسطوح و بخش

   731/0   
منظور استقرار طرح یا استراتژي سازمان به

 فناوري پیشرو رمهندسی ارزش با تکیه ب
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  731/0    
سازمان در خصوص  يبندزمان ۀداشتن برنام

مختلف  يهااستقرار جریان ارزش در بخش
 سازمان

ش
ارز

ی 
دس

مهن
ی 

مان
ه ز

نام
 بر

ي از
یرو

پ
 

 

  729/0    
زمان مناسب توسط مدیران و  ینیبشیپ

 کارشناسان خبره براي استقرار

  719/0    
مدیران اجرایی سازمان از جداول  ةاستفاد

 یسنجاستاندارد زمان

  696/0    
 يهااستفاده از کارشناسان خبره و باتجربه برنامه

 يسازهیافزار شبنرم

  639/0    
در راستاي ایجاد جریان  يبندداشتن الگوي زمان

 ارزش در سطوح مختلف سازمان

 805/0     
دیدگاه و نگرش دینامیک و همسونگر مدیران و 

 کارشناسان اجرایی مهندسی ارزش

ود
حد

ب م
خا

انت
 ة

ش
ارز

ی 
دس

مهن
 

 

 759/0     
ریزان و نگاه استراتژیک مدیران و برنامه

 يهاکارشناسان امر، به آمار و اطالعات بخش
 تابعه يهاسازمان و سازمان

 
671/0 
 

    

و اقدامات پیشگیرانه موانع و  ینیبشیپ
مختلف در زمان  يهاقسمت يهاتیمحدود

اجرایی شدن مهندسی ارزش، توسط مدیران ارشد 
 سازمان ةو کارشناسان خبر

 651/0     
 ینیبشیبرآورد مسائل و مشکالت واقعی یا قابل پ

قسمت مزبور توسط مدیران اجرایی و کارشناسان 
 اجرایی مهندسی ارزش ةدر انتخاب محدود

 599/0     
 يهاریزان سازمان با مدلآشنایی مدیران و برنامه

 یا الگوهاي اجرایی مشابه يسازهیشب

834/0      
 يهامتشکل از اعضایی با تخصص يهاگروه

مختلف براي اجرایی شدن دینامیک و منعطف 
 مهندسی ارزش در سازمان

یو
 هایژگ

صو
 خ

و
صی

ش
ارز

ی 
دس

مهن
م 

 تی
ات

 
 674/0      

توسط مدیران ارشد سازمان و  گروهیشوق کار 
و مدیران اجرایی  هامیایجاد همکاري متقابل بین ت

 هاسازمان در راستاي اجراي پروژه

518/0      
کاري با توجه به  يهامیانسجام تهماهنگی و 

 سازمان يهایمشو خط هااستیس

 

، در این پژوهش حمایت مدیران 4براساس نتایج جدول 

 راهبردارشد عامل اول، کیفیت اطالعات عامل دوم، تدوین 

عامل چهارم، انتخاب گروه  يزیرعامل سوم، پیروي از برنامه

و خصوصیات مهندسی ارزش  مهندسی ارزش عامل پنجم

 . دشویم يگذارعامل ششم نام

 شدهاستخراج يهاها براساس معرفنامگذاري عامل .4جدول 
 هاعامل

6 5 4 3 2 1 
خصوصیات تیم مهندسی 

 ارزش
انتخاب گروه مهندسی 

 ارزش
پیروي از 

يزیربرنامه  
تدوین 
 راهبرد

کیفیت 
 اطالعات

حمایت مدیران 
 ارشد
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استقرار  ةدر ادامه براي اطمینان از ساختار عاملی ساز

دوم استفاده  ۀمرتب يدییمهندسی ارزش از تحلیل عاملی تأ

 شد.

ها و بین ها با عاملبین معرف 1با استناد به نتایج شکل 

ها با متغیر استقرار مهندسی ارزش ارتباط معناداري عامل

 ).t-value≤96/1( وجود دارد

 

 
 استقرار مهندسی ارزش در حالت معناداري ةتحلیل عاملی تأییدي ساز. 1شکل 

 

 

 استقرار مهندسی ارزش در حالت استاندارد ةتحلیل عاملی تأییدي ساز .2 شکل
 

 ۀارزیابی کلیت مدل معادل يها، شاخص5در جدول 

ها در مجموع مطلوب این شاخص ۀساختاري با توجه به دامن

 از طریق شدهنیبیانگر این است که مدل مفروض تدو

عبارت دیگر برازش ، بهشوندیپژوهش حمایت م يهاداده

                                                           
1. Composite reliability; CR 
2. Average variance extracted; AVE 

ها بر مطلوبیت ها به مدل برقرار است و همگی شاخصداده

 استقرار مهندسی ارزش داللت دارند.  ةساز

، متوسط واریانس  1مرکبدر نهایت پایایی 

و متوسط واریانس  3ك، حداکثر واریانس مشتر2استخراجی

3. Maximum shared variance; MSV 
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براي تعیین روایی همگرا و واگرا براساس مدل  1مشترك

که براي  دهدینشان م 6نهایی محاسبه شد. نتایج جدول 

است. در  AVE<50/0و  )AVE <CRمقیاس(هر خرده

بر این، الوهها از روایی همگرا برخوردارند. عنتیجه، مؤلفه

 AVEو  AVE <MSVمقیاس چون براي هر خرده

>ASV مطلوب است.  هااسیمقروایی واگراي خرده ،است 

 
 برازش مدل استقرار مهندسی ارزش يهاشاخص. 5جدول 

 CV Red CV Com R Squares GOF سازه
 602/0 588/0 450/0 349/0 مهندسی ارزش ةانتخاب محدود

 671/0 604/0 474/0 راهبردتدوین 

 577/0 624/0 419/0 حمایت مدیران ارشد

 559/0 401/0 375/0 خصوصیات تیم مهندسی ارزش

 766/0 631/0 562/0 يزیرپیروي از برنامه

 730/0 654/0 546/0 کیفیت اطالعات

 

 استقرار مهندسی ارزش ۀپایایی مرکب، روایی همگرا و روایی واگراي پرسشنام. 6جدول 
 CR AVE MSV ASV شاخص متغیر

 870/0 477/0 561/0 864/0 مهندسی ارزش ةانتخاب محدود

 929/0 539/0 709/0 924/0 راهبردتدوین 

 932/0 554/0 727/0 930/0 حمایت مدیران ارشد

 806/0 554/0 563/0 793/0 خصوصیات تیم مهندسی ارزش

 933/0 594/0 732/0 932/0 يزیرپیروي از برنامه

 944/0 594/0 757/0 940/0 کیفیت اطالعات

 
 يریگجهیبحث و نت

نتایج پژوهش نشان داد که مقیاس استقرار مهندسی 

ی ابزار از بررسی پایای منظوردارد. بهارزش پایایی مناسبی 

ایج د. نتشدو روش آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده 

 يهااسیمقو خرده هااسیپایایی مطلوب و همگنی مق بیانگر

 با هاافتهیاستقرار مهندسی ارزش است. این  ۀپرسشنام

 و نژادایرانی ،)1395(همکاران  و سورانی پژوهش نتایج

 همسان) 1391(همکاران  و طالبی و) 1392(همکاران 

 ).13،9،7(است 

                                                           
1. Average shared variance; ASV 

در این مطالعه، براي بررسی روایی الگوي استقرار 

ندسی ارزش از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مه

) بیان 2005( یدي، استفاده شد. باربارا و ویلیامأیعاملی ت

یدي، الگوهاي نظري خاصی أیکه در تحلیل عامل ت دنکنیم

براي  يبا هم مقایسه شده و در واقع روش مفید و سودمند

ذکر  شایان). 23( بازنگري ابزارهاي مناسب تحقیقات است

است که میزان شاخص کیسن مایر الکین، بسیار مطلوب 

است. از سوي دیگر، توزیع سؤاالت استقرار مهندسی ارزش 

هاي، نرمال است. در نهایت داراي کرویت و توزیع مقیاس

یدي، شش أیمشخص شد که با استفاده از تحلیل عاملی ت
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 ،راهبرد تدوین اطالعات، کیفیت ي،زیرعامل پیروي از برنامه

مهندسی ارزش، حمایت مدیران ارشد،  محدودة انتخاب

خصوصیات تیم مهندسی ارزش با عنوان عوامل 

 شوندیمدل استقرار مهندسی ارزش مطرح م ةدهندلیتشک

و پرسشنامه داراي روایی سازه است. در بررسی مقادیر 

د که عامل شضریب تأثیر و مقادیر تی، شش عامل مشاهده 

) بیشترین اثر و بعد از آن 766/0(ي زیرپیروي از برنامه

راهبرد )، تدوین 730/0( ترتیب عامل کیفیت اطالعاتبه

)، 588/0( مهندسی ارزش ة)، انتخاب محدود671/0(

) و در نهایت عامل 577/0( حمایت مدیران ارشد

) کمترین اثر را 559/0( خصوصیات تیم مهندسی ارزش

  د.دار

 يزیراز برنامه عامل اول استقرار مهندسی ارزش، پیروي

در  يزیر) نیز بر عامل برنامه1395( میرمحمد صادقی .است

 نیتراز مهم ریزیرا تأخ ،)13( کندیم دیمهندسی ارزش تأک

کشور است. از نظر جایگاه و  يهارایج در پروژه يهادهیپد

مدیریت و عوامل  يهاارزش علمی، با توجه به شاخصه

ها، دستیابی به اهداف زمانی مختلف مؤثر بر موفقیت پروژه

. دشویها محسوب مموفقیت پروژه يهاشاخص نیتراز مهم

و  میرویتوجه این است که هرچه به پیش م شایان ۀنکت

و  دهدیهاي بیشتري را یک تیم و سازمان انجام مپروژه

طور منطقی به باید کنند،یتجربیات بیشتري را کسب م

ها کاهش دنبال آن مدت اجراي پروژهو به راتیخأمدت ت

نیست، با نگاهی به آمارهاي  طورنییابد، ولی متأسفانه ا

ریزي در مورد میانگین مدت سازمان مدیریت و برنامه

تنها که نه میشوییافته متوجه مخاتمه يهااجراي پروژه

بلکه گاهی افزایش هم  بوده،ها ثابت نمدت اجراي پروژه

اند نیز از این اصل مجزا نبوده هاي). شهردار4( داشته است

 يوردر بهره راتیخأو ت يبندزمان ۀو انحراف از برنام

و کاهش  هانهیافزایش بیشتر هز سببتنها ها نهپروژه

. عدم شودیها مبسا به ثمر نرسیدن پروژهکیفیت، چه

 يهاپروژه بیشتر در پروژهریزي و افزایش طول عمر برنامه

ورزشی و حتی  يهاعمرانی همچون ساخت مجموعه

کوچک ورزشی در مقیاس واحد محله یا ناحیه،  يهانیزم

راه  ۀبسا در نیمو چه کندمیزیادي را تحمیل  يهانهیهز

 يزیرتر نیز برنامهاجرایی کوچک يها. در پروژهندشویرها م

هزینه ممکن است  يبندمنابع، برآورد هزینه و بودجه

یند اعنوان فرهم مرتبط شده باشند که بهآنچنان سخت به

منفرد دیده شوند، به همین دلیل شناسایی دقیق الزامات و 

). همچنین با 15( صحیح بسیار حیاتی است ۀاجراي برنام

براي گذران اوقات فراغت  يزیرتوجه به اینکه برنامه

اي آنها و انجام ها و نیازهخواسته زمینۀشهروندان در 

از وظایف شهرداري  زمینهبزرگ و کوچک در این  يهاپروژه

–شهر تهران کمبود فضاهاي تفریحیدر کالن ،)6( است

 منطقه هر جمعیت به توجه با آن نامناسب توزیع و ورزشی

 وجود با. است ورزش با رابطه در عمده مشکالت از

 در ورزش هدایت و يریگمیتصم در گوناگون يهاسازمان

 يهاداري، عدم تدوین برنامهشهر جمله از مختلف سطوح

ورزش براي  ۀمنسجم و یکپارچه براي هماهنگی و توسع

مهندسی  يریکارگکه با به شودیمناطق تهران مشاهده م

 د.شوبرطرف  تواندیارزش، این مشکل تا حد زیادي م

عامل بعدي استقرار مهندسی ارزش کیفیت اطالعات 

)، 1392( ) و والمحمدي1390( افسرياست که تحقیقات 

 زمینه) در این 1395( ) و نصیري اقدام1393( یاراحمدي

). با توجه به بهبود کیفیت اطالعات، 20،18،2بوده است (

و  کندیخدمات افزایش پیدا م ۀسطح کیفیت کاال و ارائ

کارکردهاي گوناگون و  يو ارتقا لیوتحلهیهمچنین در تجز

همچون نگهداري و تعمیرات  پنهان يهانهیکاهش هز

کیفیت  میدانیطورکه ماماکن ورزشی ضروري است. همان

وساز اماکن ورزشی مؤثر است اطالعات در کیفیت ساخت

که  ییهانهیو از هز شودیافزایش ارزش پروژه م سببکه 

. اگر کندیجلوگیري م ،ساز خواهد شددر آینده مشکل
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از تیم  هايشهردار روز و مستمر رااطالعات باکیفیت و به

مهندسی ارزش دریافت کنند، راه و روش مدیریت  ةخبر

 ردیگیآینده در سازمان، در باالترین سطح پیشرفت قرار م

توسط شهرداري را در  يورو افزایش بهره هانهیو کاهش هز

 .پی خواهد داشت

نیز از عوامل مهم استقرار مهندسی ارزش  راهبردتدوین ا

مدیران دارد. با توجه  يریگمیی بر تصماست که تأثیر بسزای

متعددي  يهایبه اینکه دنیاي ورزش با تحوالت و دگرگون

اجتماعی، تأثیرات مواجه است و همچنین با توجه به 

اقتصادي، فرهنگی و محیطی ورزش در جامعه و موانع و 

اهمیت  ،و همگانی يامشکالت موجود در ورزش حرفه

ورزشی  يهاپروژهو مهندسی ارزش در  يریگمیتصم

مدیران شهرداري باید براي  .)3( یافته است یروزافزون

داشته  راهبردخدمات ورزشی بهتر  ۀو ارائ يریگمیتصم

دست آورند و خدمات هرا ب يترباشند تا نتایج مطلوب

 .را ارائه دهند يترارزنده

مهندسی  ة) در محدود2005( با توجه به تحقیق چارلز

ارزش، باید با سعی و تالش و برداشت از اطالعات موجود، 

مقصود و هدف کلی پروژه، واضح و آشکار، درك و تبیین 

صورتی د. درك هدف کلی پروژه در این محدود باید بهشو

باشد که پس از انجام پروژه، نتایج و منافع و انتظارات الزم 

کیفیت  يرتقادنبال ادست آید. مهندسی ارزش بهاز آن به

. مدیران شهرداري با توجه به داشتن هاستنهیو کاهش هز

 يهاعملکردي مختلف باید آمار و اطالعات بخش يهاحوزه

منظور استقرار مهندسی ارزش در تمامی مختلف سازمان به

و دیدگاه همسو  راهبرديها نگاه تک بخشسطوح و تک

قدامات و ا ینیبشیمدیران باید پ نیداشته باشند. همچن

مختلف در  يهاقسمت يهاتیموانع و محدود ۀپیشگیران

زمان اجرایی شدن مهندسی ارزش در هر بخش را داشته 

 باشند.

براي استقرار مهندسی ارزش حمایت مدیران سازمان 

و مدیران باید دید و  استجزء عوامل مهم و تأثیرگذار 

 مهندسی ارزش تغییر دهند در زمینۀنگرش کلی خود را 

اقدام در  نیتر)، مهم2009(بوجورکمن  ). طبق تحقیق11(

اجراي تغییر در سازمان، نهادینه کردن روح  ۀزمین

کارآفرینی و تعهد در مدیران ارشد و میانی سازمان است. 

اگر مدیران شهرداري در بخش ورزش از اجزا و پیامدهاي 

مهندسی ارزش مطلع باشند و از هرگونه  ةاقتصادي پروژ

شنهادي در راستاي کمک به ایجاد جریان ارزش طرح و پی

یندهاي مهندسی ارزش حمایت کنند و او اجرایی شدن فر

مدیریتی مؤثر همچون مهندسی ارزش  يهااز برنامه

استقبال کنند، نتایج  راهبرديمنظور اقدامات به

در روند استقرار مهندسی ارزش ایجاد  يزیانگشگفت

 .شودیم

حل  يهایشناسروش نیترمهندسی ارزش از موفق

مسئله، کاهش هزینه و بهبود عملکرد و کیفیت است. نگاه 

 ۀکارکردي، به نتیجه رسیدن آن در مدت زمان کوتاه، ارائ

اجرایی و انجام کار به دست تیمی که با هدف  يهاحلراه

مشترك و تخصص مختلف، کارکردهاي پروژه یا محصول را 

تر براي آن ین مناسببررسی و با راهکارهاي خالقانه جایگز

، از وجوه تمایز آن در مقایسه با دیگر کندیپیشنهاد م

). همچنین با توجه 13( مشابه است يهاو روش هاکیتکن

به اینکه مهندسی ارزش تکنیکی روشمند و کارکردمحور 

د، شوچنانچه مهندسی ارزش در سازمانی اعمال ، )15( است

 يهانهیها و هزاز روش ستیبایهر فرد یا سازمانی م

و خود را پاسخگو بداند کند در طرح خود، دفاع  رفتهکارهب

. دشویاندیشیدن به راهکارهاي جدید م سببو این خود 

 يهادهیهمچنین تیم مجرب و متخصص با استفاده از ا

محقق ساختن کارکردها با صرف کمترین  سببخالقانه 

. با توجه به بر شودیمنابع و هزینه در طول عمر پروژه م

، همچون هايها و وظایف متعدد شهردارعهده داشتن پروژه
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ورزشی -اوقات فراغت شهروندان و ساخت فضاهاي تفریحی

راهکارهاي  ۀدر سطح شهر، تیم متخصص و مجرب براي ارائ

 .خالقانه بسیار ارزشمند است

گفت شهرداري و سازمان ورزش  توانیدر نهایت م

اماکن ورزشی و تقویت ۀ توسعشهرداري براي ساخت و 

روح ورزش در کالبد جامعه  ۀالزم و ترویج و توسع يهازهیانگ

همگانی  يهاعمومی و طرح يهاق اجراي برنامهیاز طر

، يبندهدفمند و پیروي از زمان يزیرورزش، به برنامه

ها، براي و تیم متخصص در تمامی محدوده راهبردتدوین 

ورزش نیاز دارد، در نتیجه باید سیستم مدیریتی  ۀتوسع

جدیدي همچون مهندسی ارزش را در دستور کار خود قرار 

د ،زیرا مهندسی ارزش با توجه به ماهیتی که دار ،دهد

 يریگمیقوي براي حل مسئله و تصم يعنوان ابزاربه

براي مدیریت شهرداري باشد.  يکمک مؤثر تواندیم

مهندسی ارزش استقرار یابد و  هايربنابراین اگر در شهردا

. در دهدیپیگیري شود، امید به بهبود خدمات را افزایش م

ضمن تیم مهندسی ارزش قادر خواهد بود این خدمات را با 

کم و کیفیت مطلوب و در زمان مورد انتظار به انجام  ۀهزین

 .برساند
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Abstract 
Value-creating factors in the organization and consequently the applying of value 
engineering are among the basic factors of quality services and one of the useful ways 
for managers to use value engineering is to identify the success factors of implementing 
value engineering in organizations. The purpose of this study was to formulate a model 
of factors affecting the establishment of value engineering in sports. The research 
method was a descriptive survey. The statistical population included managers of 
Municipality sports, civil engineering and urban planning and sports complexes, as well 
as experts in sports, civil engineering, and urban planning and contractors of sports 
complexes of Tehran Municipality, numbering 600 subjects. By Simple random 
sampling method the sample was determined according to Krejcie-Morgan table 
(N=234). The research instrument was a researcher-made value engineering 
questionnaire that was used after confirming the face validity, content (9 expert 
opinions) and structure (confirmatory factor analysis), and reliability (Cronbach's 
alpha). SPSS 22.0 and Smart PLS 3 software was used to analyze the data in the 
descriptive and inferential sections. The results of exploratory factor analysis showed 6 
factors (following planning, information quality, strategy formulation, area selection, 
support of senior managers, characteristics of the value engineering team) with an 
explanation of 76.942% of variance and Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) index of 0.943%. 
The following planning factor had the greatest effect. The results of confirmatory factor 
analysis indicated an acceptable fit of the data. Content validity, divergent and 
convergent, also indicated good scale validity. Value engineering due to its nature can 
be used as a powerful tool for problem-solving and decision-making in sports 
organizations. 
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