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)114: کد مقاله(
بکارگیري مهندسی ارزش در مدیریت پروژه

2، محمدرضا چراغچی باشی آستانه1هاشم شریعتمدار

دانشیار دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد-1
shariatmadar@um.ac.ir: ایمیل -05117879993: تلفن 

د مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه فردوسی مشهددانشجوي کارشناسی ارش-2
Info@kasra-co.ir: ایمیل -09151163102: تلفن 

:چکیده 
. پروژه هاي عمرانی به طور عمده می توانند با بهره گیري از رویکردهاي مختلف به حد مطلوب از کمال برسند

ایه گذاران براي اجراي مطلوب پروژه ها که اغلب با کاهش اشتباه و اتالف منابع حساسیت کارفرمایان و سرم
در این راستا با . همراه می باشد، نیاز به شناخت ابزارهاي مدیریت و کاربرد آن ها را ضروري ساخته است

مستمر را بکارگیري روش هاي مناسب و بهره مندي از افراد با تجریه و خالق همواره می توان شرایط بهبود
.براي طرح ها فراهم آورد

ساعت وقت و انرژي هاي کاري افراد تحصیلکرده و کوشا براي حل مسائل -هر روزه میلیاردها ریال و صدها نفر
از این رو با بهره گیري از مهندسی . غلط تلف می شود که این مشکالت ناشی از ناکافی بودن مطالعات اولیه است

کارآمد مطرح می باشد و استفاده از خالقیت گروهی و خرد جمعی و با تمرکز به ارزش که به عنوان رویکردي
.کارکردهاي اصلی، زمینه را براي اثر بخشی و کارآیی راه حل هاي بهبود طرح می توان فراهم ساخت

توجه به این رویکرد در چرخه عمر پروژه و جایگاه آن در فرایند مدیریت پروژه می تواند نقش موثري در 
مهندسی ارزش در پروژه هاي اجرایی با توجه به پیچیدگی کارها به . وسعه کاربرد آن در طرح ها ایفا کندت

هدف این . ویژه در طرح هاي بزرگ اجرایی می تواند به ابزار کارآمد مدیریت در کنترل هزینه ها تبدیل شود
غیر ضروري می شود، بدون آن روش از میان برداشتن یا اصالح هر چیزي است که موجب تحمیل هزینه هاي

در واقع مهندسی ارزش را باید نوعی ابزار مدیریتی . که آسیبی به کارکردهاي اصلی و اساسی طرح وارد آید
.براي حل مشکل در دامنه اي گسترده از کاربري ها توسط هر کسی تلقی کرد

:کلمات کلیدي 
.مهندسی ارزش، تکنیک هاي کنترل هزینه و خالقیت مداري



٢
) 0511(8790999: مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسی، جنب گروه عمران، دبیرخانه مدیریت پروژه و ساخت تلفن 

com.ilgma&yahoo@pmcs.um: پست الکترونیک ir.pmcs.www: پایگاه اینترنتی 021-89786505: فکس

:مقدمه 
، تغییرات سریع در نیازهاي مصرف کنندگان ، تغییرات دایمی قیمت کاال افزایش هزینه هاي سرمایه گذاري و بهره برداري

باعث .... و خدمات ، کمبود مواد اولیه ، پیچیدگی یا عدم شفافیت ساختار، نا مشخص بودن اهداف ، سیاست هاي غلط و 
این مشکالت ایجاب میکند که سازمانهاي .و موسسات  تولیدي و خدماتی شده است تاثیرات منفی بر عملکرد شرکتها 

قدرتمند و پویا مجهز به دانش روز شوند تا توانایی هماهنگی با تحوالت و پاسخگویی سریع به محرك هاي خارجی را 
القانه  مهندسی ارزش می تواند لذا رویکرد خ. خلق و مدیریت چنین سازمانی کاري مهم در دنیاي امروز است. داشته باشند

[1].نقش مهمی در تبدیل دانش پنهان و تجربیات به دانش سریع و آشکار داشته باشد

درصد در آمد ملی صرف سرمایه گذاري طرح هاي بزرگ عمرانی و صنعتی در جهت توسعه 50همه ساله بیش از  
ویژگی . نی و منابع مالی در این قسمت مشغول هستنداقتصادي،اجتماعی و فرهنگی میشود و سهم عظیمی از نیروهاي انسا

خسارت هاي ناشی از تاخیر در اجراي طرح ها . این طرح ها حجم زیاد منابع مورد نیاز و زمان اجراي نسبتا طوالنی میباشد
ر در شرایط حاضر زمان اجراي اغلب طرح هاي عمرانی و زیر بنایی در کشور به طو. بسیار سنگین و قابل توجه است

در واقع مهندسی ارزش یک فن آوري شناخته و پذیرفته شده . متوسط حدود دوبرابر زمان اجراي بهینه و قا بل قبول میباشد
در جوامع صنعتی است که به تدریج در جامعه فنی ایران مطرح شد و کاربردهاي آن به ظهور رسیده است که با تدبیر 

د را به منظور توسعه دامنه کاربرد آن و رفع موانع حقوقی طرح ها آغاز مجریان و کار فرمایان طرح ها حرکتی رو به رش
حذف هزینه هاي زاید، صرفه جویی مستمر در جذب اعتبارات طرح هاي عمرانی و صنعتی و تولیدي کشور و . کرده است

ی، صنعتی، زمینه براي گسترش هر چه بیشتراین فعالیت ها نیازمند حضور متخصصان در رشته هاي مختلف علمی، فن
خدماتی ،مدیریتی در برنامه ریزي طرح ها می باشد و تمامی صاحب نظران و مدیران  و کارشناسان شاغل در کشور اصول 

امید است که با استقبال روزافزون کارشناسان و متخصصان از این اصل مهم که . آن را در فعالیت هاي خود ملحوظ نمایند
یعنی هزینه هایی که نه به کیفیت ( ف شناسایی کارآمد هزینه هاي غیر ضروري است دیدگاهی خالق و سازمان یافته با هد

در جهت ) نه به بهره برداري نه به عمر مفید نه به زیبایی ظاهري و نه به مشخصات در خواستی کارفرما مربوط می شود
[2].توسعه و آبادانی کشور عزیزمان ایران گامی موثر برداریم

:ارزشمهندسیتاریخچه- 1

مهندسی ارزش در زمان جنگ دوم جهانی به منظور دستیابی صنایع به مواد حیاتی در شرایطی که دسترسی به آن دچار 
جنرالشرکتدر"میلزالورنس"توسطارزشآنالیزعنوانتحت1947سالدر.مشکل شده بود مورد توجه قرار گرفت

این .شددنبالآمریکادریایینیرويدرآمیزموفقیترتصوبهارزشمهندسیاجرايآنازپس.شدمطرحالکتریک
در پیشنهاد اجراي مهندسی ارزش80در صنایع نظامی آمریکا  رشد کرد و به کار گرفته شد و در دهه 1960روش از سال 

لز در مبانی نظري می.صنایع دفاعی، مدیریتی، خدمات عمومی، خدمات پستی و غیره مطرح و سپس عملیاتی و اجرایی شد
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باید این هزینه مهندسی ارزش بر این پایه استوار بود که هزینه هاي غیر ضروري  در محصول و فرآیند تولید وجود دارد و
همچنین مواردي را در پیدایش هزینه هاي . هاي غیر ضروري را شناسایی و از هزینه هاي محصول و فرآیند کنار گذاشت

:ها می پردازد که به طور خالصه آن را بیان میکنیم غیر ضروري  موثر دانسته و به تشریح آن
کمبود زمان کافی براي طراحی فرآیند و تولید محصول ) 1- 1
کمبود اطالعات  ویا نارسایی آن ) 1- 2
فقدان ایده هاي خالق و مناسب ) 1- 3
پیش داوري هاي منفی نسبت به فرآیند و محصول) 1- 4
ت فرآیند و محصولعدم وجود تجربه کافی در مدیری) 1- 5
ناکارآمدي و ضعف در روابط انسانی در سازمان ) 1- 6
قابل تعبیر و تفسیر بودن طرح و برداشت چند مفهومی از آن ) 1- 7
[8]طراحی و بر آورد باالتر از حد نیاز براي طرح) 1- 8

میالدي بود که به طور 1960دههدرآمریکاارزشمهندسیانجمنتشکیلداد،رخسال هاایندرکهعمده ايتحول
مهندسیکاربرددامنهنظامی،صنایعدرارزشمهندسیکاربردتوسعهباهمزمان.شناخته میشود)SAVE(مختصر به نام 

مهندسیانجمن1970دههدرسالهاي.گرفتشکلارزشمهندسیزمینهدرمشاورههايشرکتوگسترش یافتارزش
نظیرعربیکشورهايدرارزشمهندسیکاربرددامنهحتیوگردیدفعالنیزژاپنواروپائیکشورهايدرارزش

ه بورفتهفراترصنعتازارزشمهندسیکاربرددامنهسالهااینطی.یافتتوسعهسرعتنیزبهعربستانوبحرینکویت،
ه پروژهزینه هايردهاي عمدهجوییصرفهویافتتوسعهمختلفکشورهايدرملیوعمرانیه هايپروژدرسرعت

مهندسیبکارگیريفرهنگتوسعهوکردنقانونمند. استداشتهبه همراهمختلفکشورهايدربرسرمایهوملیهاي
کارشناسان براينامهگواهیصدورسالهااینطی. استبودهتاکنون1980لهايسابهمربوطتحوالتجملهازارزش

بهارزشمهندسیدستورالعمل بکارگیريوعمومیقوانینتدوینوارزشمهندسیهايانجمنتوسطارزشمهندسی
[10].استشدهمطرحه هاپروژاجرايتصویب وفرآینددرالزامیکعنوانبهملیطرح هايدرویژه

[12]معرفی مهندسی ارزش-2

، فرآیندي نظام مند،(Value Engineering)مهندسی ارزش 
ست که براي رسیدن به کیفیت خالق و گروهی و کارکرد گرا

و تالشی است سازمان یافته که با و ارزش باالتر تالش میکند
هدف بررسی و تحلیل تمام فعالیتهاي یک طرح انجام میشود و 
به عنوان یکی از کارآمدترین و مهم ترین روش هاي اقتصادي 
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ا و راهکارهاي مختلفی را براي انتخاب ارایه  مهندسی ارزش همیشه گزینه ه. در عرصه فعالیتهاي مهندسی شناخته شده است
انتخاب میگردد و به دنبال ،سپس گزینه هاي ارزیابی شده و گزینه اي که انتخاب آن باعث کسب ارزش بیشتر شود. میدهد

انتخاب و ارایه بهترین گزینه و یا راه حل ممکن براي کسب ارزش و کیفیت باالتر با هزینه کمتر است و به دنبال کسب
از همین رو است که به کارگیري مهندسی ارزش موجب رضایت مشتري و .استارزش باالتر با توجه به هزینه منظور شده

[3].باال رفتن ارزش پروژه میشود

مهندسی ارزش در چهارچوب مدیریت پروژه، ضمن اینکه به تمام اجزاي طرح توجه می کند، هیچ بخشی از کار را قطعی 
هدف مهندسی ارزش، زمان کمتر براي رسیدن به مرحله بهره برداري بدون افزودن بر هزینه ها یا . نمی داندو مسلم 

.کاستن از کیفیت کار است
:مهندسی ارزش به ما کمک می کند تا 

.پروژه دقیق تعریف شود) 2- 1
نیاز کارفرما به طور روشن معین گردد) 2- 2
.دددانش اعضاي گروه نسبت به پروژه یکسان گر) 2- 3
.همکاري و همدلی اعضاي گروه براي انجام موفق آمیز پروژه بیشتر گردد) 2- 4
.مشکال ت مدیریت حل گردد) 2- 5
.بهترین گزینه براي انجام پروژه با ارزش بیشتر انتخاب شود) 2- 6

در ارتقاي افزایش پیوسته هزینه هاي اجرایی و توسعه روز افزون فن آوري، حذف آن بخش از هزینه ها را که نقشی 
به کارگیري مهندسی ارزش در پروژه هاي . کیفیت ندارند و از لحاظ اجرایی نیز غیر ضروري می باشند، الزامی ساخته است

اجرایی با توجه به پیچیدگی کارها به ویژه در طرحهاي بزرگ اجرایی، می تواند به ابزار بی چون و چراي مدیریت در 
ارزش، مجموعه اي متشکل از چندین روش فنی است که با بازنگري و تحلیل اجزاي مهندسی . کنترل هزینه ها تبدیل شود

هزینه طرح در این مقوله نه فقط هزینه . کار، قادر خواهد بود، اجراي کامل طرح را با کمترین هزینه و زمان تحقق بخشد
زینه هاي مصرف در سراسر دوره هاي طراحی و اجرا بلکه هزینه هاي مالکیت شامل بهره برداري، تعمیر و نگهداري و ه

روشهاي مهندسی ارزش می تواند موجب اصالح و ارتقاي کیفیت فرایندهاي تولید . عمر مفید طرح را نیز شامل می شود
با آنکه روش مهندسی ارزش را می توان در . صنعتی و انجام طراحی هاي جدید در هر مرحله از یک پروژه اجرایی گردد

جرایی به کارگرفت، بیشترین مزایاي آن زمانی حاصل می شود که در نخستین مراحل برنامه ریزي تمام مراحل یک پروژه ا
نوآوري و جنبه هاي کاربردي مهندسی ارزش، این روش را از روشهاي سنتی و متعارف . و طراحی به کار گرفته شود

.کاهش هزینه ها، متمایز می گرداند
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ازد به کارگیري روش هاي خالقانه در زمان مناسب است و نگرشی مستقل به سآنچه مهندسی ارزش را موثر و کارآمد می
براي افزایش شاخص ارزش، طرح یا محصول را به کارکردهاي اصلی، ثانویه و پروژه دارد در واقع کارکردگراست و

و شاخص ارزش را پشتیبان تقسیم میکند و سپس با حذف هزینه هاي پنهان و غیر ضروري مصرف بهینه منبع را تعیین کرده
از فراوانی ایده ها .ایده هاي بیشتري خلق و تولید میگردد،بهبود می بخشد هرچه به خالقیت و اندیشه ها فرصت داده شود

و گزینه هاي مختلف نباید هراس داشت زیرا با بررسی و غربالگري ایده ها و گزینه ها سرانجام گزینه نهایی و بهینه به دست 
.خواهد آمد

ی ارزش را می توان شناسایی کارکرد محصول یا خدمات از طریق ایجا کنترل براي مجموعه هزینه ها در زمینه مهندس
محصول و خدمات در طول عمر آن تعریف کرد به بیانی دیگر مهندسی ارزش  با مصرف بهینه بودجه تخصیص داده شده 

.به پروژه تشریح میشود
ه بهتر و موثر براي انجام کارها وجود دارد هدف مهندسی ارزش پیدا کردن این همواره عقیده براین است که همیشه یک را

مهندسی . ها و یا پروژه ها را باال میبردمهندسی ارزش با استفاده از بهبود مستمر عملکرد اجزا، محصوالت، طرح. راه است
ی با هزینه کم بسازیم بدون اینکه این روش ما را قادر می سازد چگونه محصول. ارزش از ایده هاي خالق سود می جوید

.خصوصیات اصلی و عمده آن را حذف کنیم 
در حقیقت مهندسی ارزش یعنی فرآیندي منطقی و تدوین یافته و استفاده از روش هاي فنی مختص هر پروژه جهت افزایش

[6].و کاهش و یا ثابت نگه داشتن آن

[10]:آمریکا تعریف مهندسی ارزش از دیدگاه انجمن مهندسی ارزش - 3

این انجمن مهندسی ارزش را روشی سیستماتیک با تکنیک هاي مشخص تعریف میکند که کارکرد محصول یا خدمات را 
میکند به نحوي که آن کارکرد در کمترین سطح هزینه با حفظ می نماید و براي این کارکرد ارزش مالی ایجادشناسایی 

.یردقابلیت اطمینان و کیفیت مورد نظر قرار گ
:یک ابزار مدیریتی می تواند منجر به نتایج ذیل شودبه طور کلی مهندسی ارزش به عنوان

پایین آوردن هزینه تولید) 3- 1
به حداقل رساندن پیچیدگی هاي تولید)3- 2
کم کردن زمان تولید)3- 3
استفاده از اندیشه ها و خالقیتها)3- 4
ایش رضایت آنهاتامین کامل نیازهاي مشتري و افز)3- 5
افزایش رضایت و انگیزه همکاران به واسطه افزایش سطح عملکرد آنها)3- 6
بهینه کردن فرایند هاي کاري)3- 7
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کاهش مخارج سرمایه گذاري)3- 8
) نه کاهش هزینه به قیمت کاهش کیفیت( ارتقاء یا ثبات کیفیت )3- 9

د آوريافزایش سهم بازار و حصول اطمینان براي سو)3- 10
.افزایش توان رقابت در بازار)3- 11

[7]:ارزش مهندسیبکارشروعزمان-4
زمانیمقاطعاینداد،انجامراارزشمهندسیمطالعاتعمرانی می توانپروژهیکعمردورهازمختلفزمانیمقاطعدر

:ازعبارتند
کردکارتحلیلمطالعات سیماي طرح ، برنامه ریزي ارزش ومرحله)4- 1
، تحلیل ارزش و طراحی مفهومیتوجیهیمطالعاتمرحله)4- 2
ارزشکنترل–طرحفنیمشخصاتتعیینوتفصیلیمطالعاتمرحله)4- 3
طرحاجرايمرحله)4- 4
طرحازبرداريهبهرمرحله)4- 5

عبارتبهمی یابدکاهشفنیمشخصاتدرتغییرامکانپروژهپیشرفتباهمزمانکهاستضرورينکتهبه اینتوجه
.می یابدافزایشتغییراتاعمالهزینه،پروژهپیشرفتدیگر با

پروژه دردیگرعبارتبه.تعیین میشودارزشمهندسیمطالعاتزمانمقاطعوتعدادپروژهمالیوفنیشرایطبهتوجهبا
وکوچکپروژه هايدروشودانجامپروژهدرزنیمرحله ايتکمیلی میانمطالعاتاستممکنپیچیدهوهزینهپرهاي
کهاستپروژه زمانییکدرارزشمهندسیشروعبرايزمانبهتریننهایتدر. شودانجامیک مطالعهتنهاپیچیدهغیر

اندگردیدهمشخصوانتخاباصلیطراحی سیستمهايازمرحلهایندر. باشدشدهانجامطراحیدرصد35تا25تقریبا 
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کارگاه. کرداجرابنديزمانبرنامهطبقجديصورتبهوانقطاعبدونارزش رامهندسیپیشنهادهايتوانو می
نظرزیربخشهاي طراحیتمامیزیرامی یابددستخودراندمانباالترینبهشودپابرمرحلهایندرارزش اگرمهندسی
70تا60حدوددراولمرحلهازبعد. ادغام میشودارزشمهندسیبااولیهطرحدیدمی نماید وفعالیتارزشمهندسی

انتخابوطراحیجزئیاتازبسیاريمرحلهایندرزیرامفید می باشدمجددا مهندسی ارزشطراحیپیشرفتازدرصد
اتمی دهدرااین امکانپروژهتیمبهثمرمثمرکمکیکعنوانبهارزشمهندسیگروهومی گیردپیشنهادها صورت

و باشدنیازساختمرحلهپایاندرارزشمهندسیکارگاه هاياستممکنمواقعبعضیدر.دهندمناسبتطبیقراموارد
:که استمواقعیدرآن

.داردبودجهبهنیازاندازهازبیشپروژه) 1

.باشدمطرحنهاییطراحیبخشیاثرروينظردقت) 2

ن که باید به فروش نرسد یا موجب طرح شکایاتی از سوي خریداران شود یا به بیان دقیق تر وقتی محصول خاصی آنچنا
وقتی پروژه اي بر طبق برنامه . می شودستفاده از مدیریت ارزش مفید واقع ا،وقتی کاوش در بازارهاي جدید ضروري شود

یریت  ارزش استفاده میشود تا پیش نرود، یا وقتی یکی از پارامترها  یا هدف هاي پروژه تحقق پیدا نکند، از شیوه هاي مد
.همه چیز به مسیر درست هدایت گردد

در حالت مطلوب، مدیریت ارزش باید از همان نخستین مراحل پروژه که هیچ تعهدي به جایی داده نشده است به اجرا 
یق کارکردهاي با شناختن دق. درآید این کار باعث میشود که استفاده از ارزش با حداکثر ظرفیت بالقوه آن عملی گردد

پروژه اگر این کار میسر نشود، باز می توان از مدیریت ارزش در هر مرحله اي از مراحل برنامه /مورد انتظار از محصول
محصول یا پروژه، هر اندازه اي که داشته باشد، . ریزي یا توسعه وتدوین پروژه به کارآمدترین شکل ممکن استفاده کرد

.خواهد بودبراي انجام مطالعه ارزش مناسب

[9]:ارزش مهندسیاجرايمراحل-5
:ارزش شاخصتعیین

ارزشدارايکهاز محصولآیتم هاییزیرا. می باشدارزشگیرياندازهارزش،مهندسیمبحثدرمهممواردازیکی
ارزشگیريزهانداجهت. باشندداشتهرابسزاییکاهش هزینه ها می توانند نقشوارزشجهت بهبودمی باشندزیادتر

:جست بهرهمراحل زیرمی توان ازمحصولیک

آندهندهتشکیلاجزايوسیستمشناخت:اولمرحله
اجزاعملکردتعیینونیازهاتحلیلوتجزیه:دوممرحله
سیستماجزايارزشتعیین:سوممرحله
بهبودبرايمرجعانتخاب:چهارممرحله
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[8]:اصول مهندسی ارزش - 6
از تجربیات اجراي مهندسی ارزش تاکنون حاصل شده است، کشف و تدوین برخی مفاهیم و اصول بنیادي است که آنچه

:این اصول بنیادي عبارتند از . اساس رشد و تکامل روشهاي مهندسی ارزش قرار گرفته است
.بهره گیري از کارشناسان چند تخصصی براي اعمال تغییرات)6- 1
.یرات از طریق مطالعه و بررسی عینی کارتکمیل تدریجی تغی)6- 2
.بهره گیري از یک منطق اساسی براي طرح پرسش ها)6- 3
.برنامه ریزي انجام کار)6- 4

فرآیند مهندسی ارزش، فرآیندي منطقی و ساختار یافته است که در آن از یک گروه کارشناس چند تخصصی براي 
:هدفهاي زیر استفاده می شود 

.یا محصول مناسب براي تحلیل با توجه به زمان صرف شده براي مطالعهانتخاب پروژه - 1
مشخص کردن و اندازه گیري کردن ارزش جاري یک پروژه و محصول یا اجزاي تشکیل دهنده آن با توجه به - 2

.عملکردهایی که نیازها، هدفها و خواستهاي یک پروژه را برآورده می سازد
.جدید براي تخمین یا ارتقاي کیفیت بخشهاي وابسته با هزینه کمترتدوین و ارزیابی گزینه هاي - 3
.انطباق گزینه جدید با بهترین راه عملی کردن آن- 4

این . گروه مهندسی ارزش از طراحان، پیمانکاران، تحلیل گران ارزش و کارفرماي یک پروژه اجرایی تشکیل می شود
کار نمی کنند اما از لحاظ موضوع به یکدیگر مربوط بوده و با زمینه گروه گرچه در کنار یکدیگر و در پروژه اي واحد 

. هاي تخصصی مجموعه نیز آشنایی دارند
بکارگیري روشهاي تحلیل ارزش را تضمین . به رسمیت شناختن توانایی هاي مدیرپروژه یا سرپرست کارگاه می تواند

.نماید
پشتیبانی فعاالنه کارفرما، ضامن . ر حلقه تحلیل ارزش به عهده داردکارفرما مهم ترین و اصلی ترین جنبه مشارکت کار را د

کارفرما براي آنکه تمایل الزم را براي انجام این پشتیبانی پیدا کند، باید با مسئولیت . موفقیت و مؤثر واقع شدن کار است
با . نامه طرح، آشنا باشدهاي مجموعه تحلیل ارزش و حدود آن مسئولیتها در چهارچوب ساختار حق الزحمه اي موافقت

درصد از کل بودجه برنامه ریزي شده بیشتر کشورها صرف کارهاي اجرایی می شود، از این رو 50توجه به اینکه بیش از 
محدودیتهاي مالی و قیمت هاي اجرایی که هر روز . مجریان طرحها و پروژه ها، متحمل هزینه هاي بس سنگینی می شوند

شت ارزش کامل پولی را که کارفرما هزینه می نماید و باید به دور از هر گونه هزینه هاي غیر یابند، بازگافزایش می
. ضروري باشد، به طور جدي مطرح ساخته است
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مهندسی ارزش چون موجب کاهش هزینه هاي اجرایی و صرفه جویی در هزینه ها می شود، از این رو کارفرمایان تمایل 
جداگانه اي به تحلیل گران ارزش، همواره از حضور و تداوم فعالیت گروه تحلیل گر دارند تا با پرداخت حق الزحمه

.ارزش در کنار خود، بهره مند باشند
:ز امهندسی ارزش داراي سه جنبه مهم می باشد که عبارتند

استفاده از تیم هاي چندکاره- 
توجهی که مردم به آن نشان می ، متناسب باارزش کاالیا خدمت: روش سیستماتیک ارزیابی ارزش و کارکرد محصول- 

کارکرد نیز آن چیزي است که از یک کاال یا . دهند و مقدار بهایی که براي دستیابی به آن می پردازند، تعیین می شود
.دمی تواند در دو دسته کارکردهاي اساسی و کارکردهاي فرعی مورد توجه قرار گیرخدمت انتظار داریم، که

تمرکز بر روي ساده سازي محصول- 
کلیدي است که به دنبال کسب اهداف طرح کار مهندسی اصول مهندسی ارزش شامل وظایف، تکنیک ها و سواالت

می باشد، به طوري که می تواند توسط هر فرد یا سازمانی به"دستیابی به طراحی عالی"ارزش استفاده شده و هدف آن
:د شامل موارد ذیل می باشنظر تصمیم گیري و حل مساله داراي اهمیت ویژه اي بوده واین اصول از. کار گرفته شود

؛از کار تیمی استفاده کنید- 
؛بر موانع غلبه کنید- 
؛روابط انسانی خوبی داشته باشید- 
؛شنونده خوبی باشید- 
؛از سواالت کلیدي استفاده کنید- 
؛داز چک لیست استفاده کنی- 
؛ز را ثبت کنیدهمه چی- 
؛خوب قضاوت کنید- 
.دباشی(QI)داراي تفکر بهبود کیفیت- 

:د استفاده قرار می گیرد باید داراي دو خصوصیت باشبنابراین موضوعی که براي مطالعه آن، مهندسی ارزش مورد
.دزشمند گردآن ارداراي هزینه باال باشد تا امکان صرفه جویی به اندازه اي شود که مطالعه روي) الف
.دجایگزین، توجیه پذیر گردداراي ارزش پایین یا عملکرد ضعیف باشد تا بتواند براي بررسی روش هاي) ب 

این روش با سایر روش هاي کاهش هزینه . ایجاد انگیزه می نمایدرویکرد مهندسی ارزش جهت بروز خالقیت در پرسنل،
زمان و–این عامل. مبارزه می کند"عادت"و "زمان "ارزش یعنی که با دو عامل کاهش می باشد، چرامتفاوت 

. مهندسی ارزش بر آنها غلبه نمودمی باشند که می توان با تکنیک هاي خالقریشه ایجاد ارزش کارکردي پایین–عادت
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خود ندارد و زمان کافی براي انجام تمام پروژه هاي مهم،در صنعتبراي مثال اغلب فشار زمانی وجود دارد و هیچ کس
به عقب و در کارهاي اضطراري، زمانی براي بازگشت. تا جایی که امکان دارد سریع تر انجام دادالزم است کارها را

شود که کارها را به موقع انجام دهند و بندرت از در بیشتر موارد از افراد خواسته می. طراحی با ارزش بهتر کار وجود ندارد
یند جدید تولیدي یا مواد جایگزین نظر دهند و خیلی کمتر از آنان در مورد پیشنهادآفرر رويآنها خواسته می شود که ب

.طرح دیگر نظر خواهی می گردد
همیشه به دست آوردن ایده قدیمی از گذشته، ساده تر از کار کردن . باال می باشدعادت، دومین دشمن ارزش کارکردي

تا هزینه هاي باال و ارزش هاي تغییر مخالف هستند، اما باید تغییر اعمال گرددروي مورد جدید است و مردم همواره بابه
بر ش سنتی تفکر، تمرکز و توجه، صرفادر رو. نیز مقابله می گرددپایین تولیدي تغییر یابند که در مهندسی ارزش با عادت

تفکر دمت توجهی گردد، که با روشباشد، بدون اینکه به بهبود ارزش کارکرد هاي محصول یا خروي کاهش هزینه می
یکدیگر محصوالت و خدمات را بهبود مهندسی ارزش با دستیابی به این دو، به همراه. مهندسی ارزش تفاوت بنیادي دارد

.می دهد

[4]:ارزش مطالعات- 7
:می شود تقسیمفازششبهارزشمطالعات

)فاز عمومی(اطالعات گردآوريمرحله:  فاز اول )7- 1
در طول فاز عمومی روند را با سازمان دهی نیروي کاري، مشخص نمودن تصمیم گیرنده، انتخاب محدوده کار، تخصیص 

واطالعاتتکمیلاین مرحلهدرواقع. عملکرد به هر کدام از اجزا و جهت دهی مطالعات به کار گروهی را سامان می دهیم
می فراهمارزشمهندسیگروهاعضايبرايرافرصتیگروهسئولم. مطالعه ارزش می باشدشروعدرمقدماتیداده هاي

شودبازدیدپروژهازمی بایستمرحلهایندر.بپردازندجهت تحقیقالزمسواالتطرحبهمطالعه،گروهاعضايتاآورد
نظرهمطرحبهبودجهتدروداشتهتوافق نظر... و اجراهزینهارزش،مانندپروژهاصلیشاخه هايبرايگروهاعضايو

. هدف از آن شناخت وضع موجود پروژه و ضرورتهایی است که فرآیند تصمیم گیري را تحت تاثیر قرار می دهد. باشند
اعضاي تیم به ارائه مفاهیم اصلی از نظر طراح، محصول و فرآیند پرداخته، شناسایی و اولویت بندي پی آمدهاي مهم به 

پی آمد این فاز، رسیدن اعضاي تیم به سطحی از درك مشترك . و انجام می گرددکمک ابزارهایی همچون تحلیل پارت
) وظیفه(، تحلیل کارکرد )کارکردتحلیل(حلیل کیفی ارزش ت. نسبت به ویژگی هاي فنی تکنیکی و اجرایی پروژه می باشد

ر این مرحله محصول و کلیه د. روشنی از کارکرد را بیان می کندعبارتست از تکنیک هاي ساختاري و تعریفی که معناي
ها نیز بیش از این در رابطه با انواع کارکرد.مورد مطالعه قرار می گیرند) اهدافشان(کارکردهایشان اجزایش براي تعیین

:قوانین تشریح کارکرد ها به صورت ذیل می باشد. بحث گردید
س باشدباید تعیین کننده انتظار مصرف کننده یا مشتري از محصول یا سروی)1
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و اسم براي "چه می کند؟"فعل براي جواب سوال. یک فعل و یک اسم براي تشریح کارکرد به کار برده می شود) 2
.به کار می رود"چه چیزي را ؟"پاسخ به 

ات زیرا اطالع. خودداري می گردد...از بکار بردن افعال مجهول و یا غیر مستقیم مثل تهیه می شود و مجهز می شود و) 3
.کمی در اختیار قرار می دهند

کردن، جلوگیري می شود کردن و جلوگیري) حداکثر(از به کار بردن کلماتی مانند بهبود دادن، حداقل )4
.ترجیحا از ترکیبات دو حرفی براي بیان کارکرد استفاده می شود) 5

[11])فاز تحلیل کارکرد(کارکرد تحلیلوتجزیهمرحله:فاز دوم )7- 2

هدف از این فاز، نگاه به . کلیه تالشهایی که براي ارزش صورت میگیرد بررسی و اسامی قابل اندازه گیري بیان می شود
توجه به این نکته که پروژه چه کاري را باید انجام دهد، به جاي تصوري که اکنون از . پروژه از دیدگاه   وظیفه اي است

در این فاز، آن است که عملکردهاي پروژه کدامند و ارتباط بین آنها پرسش هاي بنیادي. عملکرد پروژه وجود دارد
چگونه است؟ در این فاز هم افزایی گروهی براي شناسایی عملکرد هاي پروژه  و رسم نمودار تحلیل کارکرد از اهمیت 

به درکی جامع و شناسایی پی آمد این فاز اطمینان یافتن از برآورده شدن نیازهاي ذینفعان، رسیدن. ویژه اي برخوردار است
.عملکردهاي نامناسب و کاهش دهنده ارزش پروژه خواهد بود

متدولوژيتمایزوجهمرحله اساسی تریناین. ارزش می باشدمهندسیکاربرنامهاصلیمبنايکارکردتحلیلوتعریف
و اقالمسودمندتریننیزواسیاسکارکردهايتعیینمرحلههدف این. بهبود می باشدمدیریتیروشهايسایرازارزش

:گیرند قرارمورد توجهزیرگام هايانجاممرحلهایندراستالزم. استمطالعاتادامهبرايمحدوده ها
بیان؛  روشبهفرآیندیاوپروژهمحصول،عملکردهايتعریفوشناسائی- 
فرعی؛واصلیصورتبهعملکردهابنديدسته- 
اند؛شدهشناسائیاولفازدرهکعملکردهاییگسترش- 
مراتبی؛سلسلهنمودارهايمانندعملکردهابررسیبرايمدلیکتعیین- 
عملکردها؛گیرياندازهمعیارهايدیگریاوهزینهتعیین- 
عملکردها؛بهیا مشتریانکنندگانمصرفنگرشنوعبررسیبوسیلهعملکردهابرايبهاتعیین- 
بهبود؛جهتفرصتهابهتریننمودنپیدابرايعملکردهريهاابیهزینهمقایسه- 
بندي؛زمانمالحظاتواجزاگرفتننظردرباعملکردهاتعیینوتشخیص- 
بررسی؛وتحلیلوتجزیهادامهبرايعملکردهاانتخاب- 
.مطالعهمحدوهبهترینیافتن- 
خالقیت فاز: فاز سوم )7- 3
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ده هاي جدید به کار گرفته می شود این روش ها برا ي خلق انبوهی از ایده ها در رابطه با در این مرحله روش هاي خلق ای
در واقع هدف از این فاز . محصوالت، فرآیندها، روش ها و غیره براي رسیدن به عملکردهاي تعریف شده به کار می رود

چگونه به روشی : این فاز عبارت است از پرسش اساسی در. خلق چندین ایده براي انجام کارکردها به روشی متفاوت است
دیگر می توان کارکردهاي پروژه را محقق ساخت؟ یکی از روشهاي متداول که براي خلق ایده هاي گوناگون بکار می 

انواع گوناگونی از گزینه هاي . پی آمد این فاز، دستیابی به طیف وسیعی از ایده ها است. رود تکنیک طوفان مغزي است
.  توان کارکردها را با هدف تقویت ارزش پروژه محقق ساختممکن که می

قطعات و اولین قدم کارگیري تکنیک هاي خالق و ذهنی، طراحیباین فاز در واقع، فاز بهبود ارزش می باشد که از طریق 
و پاسخ تغییر یا حذف کارکردهاي فرعی کم ارزشهدف این فاز،. جهت باز طراحی فرآیند در این فاز صورت می گیرد

:به سواالت ذیل می باشد
چه عنصري می تواند این کار را انجام دهد؟) الف

هنوز اجرا می شوند؟چگونه می توانیم کارکردهاي فرعی را حذف نماییم در حالی که کارکردهاي اساسی) ب
دلفی نام برد که و(NGT)زمینه می توان از طوفان فکري، فن گروه اسمیاز تکنیک هاي مورد استفاده در این

.می کنندپیشنهادرا NGTمهندسی ارزش روشبنیانگذاران
انتخاببررسیجهتکهاستعملکرديهرانجامبرايگوناگونهايحلراهوایده هابیانوطرحقسمتاینهدف

ومفروضمحدودیتهايها،نگريمنفیسنت ها،از عادت ها،عارياستتالشیخالقیتازمنظور. استگردیده
فازایندرکهکمیتیبهتوجهباعقیدههرکیفیت. بدهدذهن ها بهخاصیدهیاست جهتممکنکهخاصمعیارهاي

.می دهدنشانراخودارزیابیفازمی آید، دربوجود
ارزیابیمرحله: فاز چهارم )7- 4

برايراشایستهحلیراهاند تاآمدهوجودبخالقیتفازدرکهحل هاستراهومفاهیمعقاید،ترکیبارزیابیازهدف
:می گیرد صورتمراحل زیرفازایندر. نمایندپیشنهادانتخابارزشگسترشبهبود

نمی پوشانند؛خودبهعملهرگز جامهکهبیهوده ايحل هايراهدرایده هاحذف) 1
مدت؛کوتاهومدتدرازصورتبهه حل هاراوهاایدهبنديدسته) 2
فردي،هیچموافقتعدمصورتودرهابحثپیشرويخاللدرحمایتبرايایدههرموافقعضویکحداقلوجود) 3

شد؛خواهدحذفحلراهیاعقیدهآن
ایده؛وحلراههرمعایبومزایاتدوین) 4
.گروهتوافقیاوگذاريشاخصیاعددتخصیصازاستفادهباهاایدهطبقه بندي) 5
فازتوسعه : پنجم فاز)7- 5
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با . بررسی در معرض تجدید نظر قرار می گیرندایده هاي خالقی که در باال تصفیه، ارزیابی و مقایسه شد، درفاز تحقیق و
کمک گرفتن از مشاورین صنعتی استفاده از استانداردهاي ملی که مورد استفاده قرار می گیرد منجر به راه حلهاي منطقی و 

.ن می گرددعملی با هزینه پائی
فازتوسعه، تحقیق دقیق تر فهرست کوتاه ایده ها و توسعه ي ایده هایی است که شایستگی تبدیل شدن به گزینه هاي روش 

: پرسش هاي بنیادي در این فاز عبارتند از . شناسی ارزش را دارا هستند
تعریف دقیقتر هر ایده انتخاب شده چیست ؟

یست ؟دلیل مستدل براي انجام این تغییر چ
کدام دو ایده، ناسازگار و کدام مستقل از هم هستند ؟

پی آمد متداول . یکی از فعالیت هاي متداول در این فاز، ارزیابی و تخصیص داوري هایی مبتنی بر ریسک و هزینه هاست
راهبردي مطرح این ایده ها به عنوان گزینه هایی که اهداف. در این فاز، خلق ایده هایی با ریسک کم، متوسط و باالست

.شده در مرحله پیش کارگاه را مورد توجه قرار می دهند، براي تصمیم گیري در اختیار مدیریت ارشد قرار می گیرند
:برد نامفازاینجهتمراحل ذیل میتوانمی باشد ازارزشبهبودجهتحلراهبهترینارائهوانتخابقسمتاینهدف

می باشد را می توان نیازهاو بکارگیريسودتحلیلوتجزیهازو پسشروعارزشرینبیشتدارايکهراحل هاییهرا) 1
گرفت؛نظردر
اجزا؛سودتحلیلوتجزیه) 2
نیازمندي هاي مدیریت؛وگروهمفروضاتوبنديزمانبرنامهشاملاجراییطرحتهیه) 3
.پروژهحاالتسازيیکسانشاملپیشنهاداتتکمیل) 4
)فاز ارائه(فاز اجرا :  فازششم ) 7- 6

در این مرحله گزینه هاي پیشنهادي براي تغییر و افزایش به عنوان برنامه تغییر از طریق مهندسی ارزش به مدیریت براي تایید 
نهایی و اجرا ارائه میشود و با ارائه ي گزینه هاي روش شناسی ارزش به تصمیم گیرندگان نهایی، تیم مدیریت و سایر ذي 

چگونه میتوانیم به تیم پروژه و مدیریت ارشد یاري رسانیم تا : وژه است پرسش بنیادي در این فاز چنین است نفعان پر
تصمیم هایی آگاهانه تر و منطبق بر برنامه راهبردي خویش اتخاذ نمایند؟ یکی از فعالیت هاي متداول در این فاز، پیشنهاد 

پی آمد . ا ریسک جهت انتخاب گزینه هاي ارزشمند براي اجراستکردن ایده هایی نوآورانه و داراي پاداش همراه ب
متداول این فاز، اطمینان از درك صحیح و معقول از گزینه هاي روش شناسی ارزش توسط مدیریت و ذي نفعان کلیدي 

هايبررسی ازپسنهایتدر. همراه با ایجاد عالقه و اشتیاق در آنان جهت تصویب ایده هاي ارزشمند براي اجراست
مهیاگیرندگانتصمیمبهارائهجهتمکتوبگزارشانتها یکدرواعضاءهماهنگیجهتشفاهیگزارشیکنهایی

.قبلی می باشدمراحلبهبازگشتیاادامه کارکنندهمشخصکهمیشود
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[13]:اصول مهندسی ارزش موفق -8

اطالعاتآنمورددردرگیر پروژههايازمانسوشوندسازماندهیدرستیبهارزشمهندسیمطالعاتصورتیکهدر
. می باشدنیازماهیکحدودزمانیبهتغییر،تصویب پیشنهاداتزمانتامقدماتیمطالعاتشروعازباشند،داشتهکافی
واستناچیززمانیموارداکثردرارزشمهندسیبالقوهدستاوردهايوپروژهدوره عمربهتوجهباماهیکزمانمدت

.داشتنخواهدمی گردد موضوعیتپروژهروندکنديبهمنجرارزشمهندسیاینکهمورددرنگرانیاین شرایطرد

مهندسیکاريبرنامهواصولبهتوجهنیازمندآناجراییاهدافبهدسترسیوارزشمهندسیآمیزموفقیتاجراي
بهنسبتیکهرتعبیرهايزیرامی باشدتفاوتمبا یکدیگرکاراجراییمراحلواصولسازمانهردر. استارزش

:دارند نظراتفاقذیلمراحلواصولرعایتبرکارشناسانتمامیکلیبطورولی.می باشداختالفدارايدیگري
وظیفه اي؛تحلیلوتجزیه- 
مختلف؛حل هايراهبسطبرايخالقکوشش- 
سیستم؛ضروريعملکردپائین نیاوردن- 
.هاروشتماممیاندرعملهربراينههزیتعیین- 

براي. می باشدمختلفهايگزینهبیانوتشریحوخلقدرآنواقعیقدرتکهاستايوسیلهارزشمهندسیبنابراین
.نموداستفادهدرستو رویه هايکلیديسواالتازبایدگزینه هااینبهدستیابی

:می شود فادهاستزیرشیوه هايازاصولاینبهرسیدنبراي
گروهیکارازاستفاده- 
احتمالیموانعبرآمدنفایق- 
خوبروابطایجاد- 
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مشکالتتمامیشنیدن- 
کلیديسواالتطرح- 
لیستچکتدوینوطراحی- 
مطالبتمامیثبت- 
واقعیت هااساسبرقضاوت- 
کیفیتمستمربهبودبراينامهنظامداشتن- 

[5]نتیجه گیري-9

نا. کنندمخالفتارزشمهندسیکاريبرنامهباپروژهدردرگیرمختلفگروه هايکهاستشدهموجبمختلفیواملع
ارزش،مهندسیآموزشدرپیوستگیفقدانتیم،ضعیفمدیریتارزش،مهندسیکاريبرنامهباو کافیصحیحآشنایی
راامراین. می باشدعواملاینجملهازارزشمهندسیینهایهايگزارشنامناسبتوزیعواعضاي تیمنامناسبانتخاب

اجرايومی باشدآنحفظبهعالقمندباشدمنافعیدارايارزشمهندسیتیمدرکهگروههرکهشودگرفتهنادیدهنباید
می خالفتممختلفاشکالباارزشمهندسیاجرايبالذا.می دانندمنافعبه اینرسیدنبرايمانعیراارزشمهندسی
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حالیدر.می باشدپروژهاجرايدرتاخیرومدیرانوقتاتالفموجبارزشمهندسیاجرايمعتقدندپیمانکاران. کنند
زیرارزشمهندسیطرحکهباورنداینبرمشاوران. استبرنداشتهدرآنهابرايسوديهیچگونهزمانرفتنهدراینکه

نگراننیزکارفرمایان. اندبردهبکارطراحیدرراارزشمهندسیمعتقدندتمامی آنهاواستآنهابردن طرحسوال
خللارزشمهندسیاجرايرونددرخودمشاورمتاثر ازاطالعاتآوريجمعفازطولدروبودهنهاییهزینهافزایش

نیستهر بخشيمسئولیت هاووظایفازکاستنارزشمهندسیاجرايازهدفداشتتوجهباید. نمایندمیایجاد
بهدوبارهنگرشیونونظراتارائهواندیشیهمباپروژهبامرتبطمجموعه هايوهابخشهمهکهاستاینهدفبلکه

ازحاصلمنافعازنهایتدروسازندامکان پذیرترمطلوبکیفیتوکمترهزینهباراپروژهاهدافبهدسترسیکارها
نتایجوبودهبرخوردارالزمکاراییازهنگامیارزشمهندسیطرح. شوندبرخوردارنهعادالشکلنیز بهتالش هااین
. باشندنظر داشتهاتفاقارزشمهندسیکاريبرنامهباپیمانکارومشاورکارفرما،بخشسهکهدارددنبالبهرابخشیثمر
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