ISSN: ۱۷۱۷-۱۳٥۳

فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع

www.jomaier.ir

سال دوم  ،شماره  ، 3تابستان 9311

اهمیت و کاربرد مهندسی ارزش در پروژه های ساخت و ساز
خلیل طباطبائی  ، 9فرهاد طباطبائی

2

 1کارشناسی عمران دانشگاه آزاد میاندوآب (نویسنده مسئول)
 5کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه ارومیه
Tabatabaee68@gmail.com

چکیده
مهندسی ارزش یكی از ابزارهای مدیریتی است که در دهه های اخیـر مـورد استفاده قرار گرفته است و عبارتـست از مجموعـه
تكنیكهـای سیـستماتیك و کـاربردی که برای تشخیص کارکرد یك محصول/خدمت و تولید/ایجاد آن کـارکرد بـا حـداقل
هزینـه بگونه ای که جنبه های آیفی سیـستم از قبیـل ایمنـی و قابلیـت اطمینـان و نیـز عمـر مفید سیستم حفظ شود ،بكار
مـی رود و شـرایط را بـرای ذهـن متخصـصین بـه منظـور ایجاد ایده های بكر و با ارزش و نیز خالقیت در راستای اصالح
سیستم فراهم می آند .در اینجـا عـالوه بـر معرفـی کلـی مهندسـی ارزش مراحـل آن و مقایـسه آن مراحـل بـا مراحل حل
مساله به صورت خالقانه شرح داده می شود .همچنین معرفـی تكنیكهـای خالقیت و پیشنهاداتی در راستای افزایش خالقیت
در مهندسی ارزش شرح داده مـی شود .در پایان یك چارچوب کلی در فرایند مهندسی ارزش ارائه می شود .هسته اصلی
مهندسی ارزش تحلیل کارکرد است در واقع تحلیل کارکرد و نحوه برخورد با مسایل و جه تمایز رویكرد مهندسی ارزش از دیگر
رویكردهای مدیر یتی است که برای کاهش هزینه به کار می رود مهندسی ارزش نقش حساسی در دست یابی به هدفهای
دائمی و در حال ارتقا ا یفا می کند و بستر الزم را به منظور هماهنگی و ارتباط ایجاد می نماید  .به بیان دیگر باعث می شود
بتوان بردو جنبه متغیرها و هزینه ها مدیریت نمود که ا ین امر نیاز مسلم سوددهی پایدار است.
واژههای کلیدی :مهندسی ارزش ،خالقیت ،متدلوژی ،یورش فكری
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 .9مقدمه
در دنیای امروز رقابت بسیار زیاد بوده و تجارت به سمت جهانی شدن پـیش مـی رود و این تالش مضاعف برای بهبود
عملكرد به عنـوان شـاخص اصـلی مزیـت رقـابتی را مـی طلبد .این بهبود عملكرد ممكن است ازطریق قیمت مناسـب و
کیفیـت بـاال و  ...بوجـود آید .ذکر این نكته هم ضروری است که هیچ شرکت یا سـازمانی نمـی توانـد خـود را از این بازار رقا
بتی جدا نماید .برای موفقیت در این بازار رقابتی برنامه ریـزی دقیـق در امـر طراحی و تولید و عرضه کاالها ،خدمات بسیار
مهم است .هندسی ارزش برخورد نظام یافته برای مدیر یت هزینه ها با تغییرات خالقانه و نوآورنه و کارتیمی یا مدیریت تغییر
می باشد به بیان دیگر تكنی ك مدیریتی است که کارایی آن درعمل به اثبات رسیده وبا برخورد نظام یافته برای تعادل میان
هزینه ها ،اتكا پذیری وعملكرد ی ك محصول یا پروژه یاخدمت مورد نطر تالش می کند وعبارت است از بكار گیری دستاوردهای
علوم پایه در ارائه راه حلهای اقتصادی و مطمئن برای مسائل عملی پیش روی انسان و افزایش رفاه است .نیازمندیها،خواسته
ها،انتظارات والزامات توسط کارفرما و بهره بردار مشحض گردد و مشاور وطراح به تطبیق نیازها به مشخصات سیستم می پردازد
(بیان نیاز به زمان عملكرد نه اجزای سیستم ،ارتباط منطقی میان نیاز با محصول ،پایه ای برای تفكر خالق در مهندسی ارزش
)و ارزش هنگامی ایجاد می شود که خواسته ها تأمین شود [ .]1
برای توجیه ناتوانی های مهندسی در مطالعات پروژه های عمرانی و روشهایی برای کاهش چشم گیر هزینه های طرحهای
عمرانی فنون مهندسی ارزش که زاییده رکود اقتصادی ایالت متحده آمریكا در دهه های گذشته است  ،ا یجاد گردیده است.در
تعاریف بین الفاظ قیمت  Priceبها  Worthوارزش  ،Valueکارکرد  ،Functionرفتار  Performanceو نقش Role
تفاوت وجود دارد .مسائل در مهندسی به  5دسته تحلیلی و ترکیبی تقسیم می شوند که در مسائل ترکیبی با پارامترهای زیادی
مواجه هستیم که بایستی ترکیب بهینه ارائه کنند و تصمیم گیری پیجیده خواهد بود  .در شیوه تحلیلی مهندسی ارزش به
دنبال تحلیل کارکردها  ،تفكر خالق برای یافتن راهكارهای جایگزین ،تعهد در مقابل حفظ یكپارچگی رفتاری ،تعیین هزینه
های مرتبط می باشد .در ی ك مطالعه مهندسی ارزش هدف گذاری از ابتدا مشخص می شود و مطلوب کارفرما و هدف عمده در
پروژه های عمرانی کاهش هزینه کل (شامل هزینه سرمایه گذاری،بهره برداری ونگهداری ) یا کاهش مدت زمان کل (زمان
طراحی واجرا) با حفظ کیفیت طرح می باشد .ایده مهندسی ارزش از توانایی کارکنان خالق در واحدهای طراحی و تولید پایه
گذاری شد وبا کمك انجام مطالعات مهندسی ارزش ،صرفه جویی هزینه طرح تا  % 03انجام شده است [  .]5به طور کلی ارزش
نسبت کیفیت طرح ( کارکرد) به هزینه طرح می باشد  ،بنابراین با کاهش هزینه یا افزایش کیفیت سبب افزایش ارزش می
گردد .یك برنامه مهندسی ارزشی در صورتی موثر خواهد بود که تمامی فازهای گردش کاری رارعایت کند و گردش کاری
شامل فرآیند گروهی  Team workو پویایی گروهی  Group Dynamicsمی باشد همچنین شیوه های مسائل مهندسی
ارزش حساس به یك نظم سیستماتی ك در اجرا است و برای یك گردش کاری موفق ضرورت دارد که در مطالعات مهندسی
ارزش از ابتدا تا پایان آن پیوستگی وجود داشته باشد،تأمین زیرساخت مناسب برای حفظ مستندات  ،حصول اطمینان از لجاظ
شدن آن دسته واقعیتهایی که در طراحی اصلی پروژه به فراموشی سپرده شده است ،تفكیك منطقی مطالعات مهندسی ارزش
به واحدهای جداگانه ای که قابل زمان بندی،بودجه بندی،بودجه ریزی وتحقق اهداف باشند.درمهندسی ارزش به دنبال طراحی
ساده تر ،قابل اعتمادتر،با کیفیت تروبا کاربری مناسب تر خواهیم بودومهندسان تحلیل کننده هزینه ها هستند[ .]0
 .2تاریخچه مهندسی ارزش
تحلیل ارزش به صورت یك روش فنی ویژه ،در سالهای پس از جنگ جهانی دوم صورت گرفت .کار طراحی و تدوین این
روش به دستور  Erlicher Henryمعاون فنی بخش خریدهای شرکت جنرال الكتریك آغاز شد .وی معتقد بود که برخی از
مواد و مصالح و طرح های جایگزین که به طور ضروری و به علت کمبودهای زمان جنگ به کار گرفته میشدند دارای عملكرد
بهتر با هزینه کمتر هستند .به دستور او در داخل شرکت و به منظور ارتقای کارایی تولید از طریق تامین مواد ،مصالح و روش
های جایگزین برای مواد و مصالح پرهزینه ،کوشش همهجانبهای به عمل آمد .در سال 1440این وظیفه برعهده Miles.D
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 Lawrenceمهندس ارشد شرکت جنرال الكتریك نهاده شد .مایلز در مورد روشها و فنون موجود به پژوهش پرداخت و از
برخی روشهای مرسوم به صورت تلفیقی با روش مرحله به مرحله خویش برای تحلیل ارزش بهره گرفت .مایلز که مبتكر و
بنیانگذار مهندسی ارزش به شمار میرود ،یك روش رسمی رابه اجرا درآورد که در جریان آن چندین گروه از کارکنان شرکت،
عملكرد محصوال ت تولیدی شرکت جنرال الكتریك را بررسی میكردند .آنان به اتكای روشهای خالق گروهی و بدون افت کارایی
محصول ،تغییراتی در محصوال ت شرکت بوجود آوردند و هزینه های تولید را کاهش دادند .روش (تحلیل ارزش ) به عنوان یك
استاندارد در شرکت جنرال الكتریك پذیرفته شد و به تدریج شرکتهای دیگر و برخی سازمانهای دولتی نیز این رو ش جدید را
به عنوان ابزاری برای کاستن از هزینه های خود به کار بستند .نتیجه این شد که روش و تكنیك (مهندس ارزش ) به
وجودآمد[ .]5
 .3شروع مهندسی ارزش در ایران
مامورین دولتی کشور ایران ،در سالهای  1000و  1000در برخی از پروژههای صنعت نفت و آب ،مهندسی ارزش را با دعوت
از اساتید بین المللی این حوزه آغاز کرد .عال قه حوزههای دانشگاه و صنعت موجب شد تا دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال
 1004اوّلین کنفرانس مهندسی ارزش را برگزار نماید و در همین سال دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای
خدمات مهندسی ارزش از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابالغ شد .در سال  1002اوّلین کنفرانس مهندسی ارزش در
صنعت نفت برگزار گردید و در همین سال نیز کمیته مهندسی ارزش در وزارت راه و ترابری تشكیل شد .در سال  1005مصوبه
برنامه چهارم بار دیگر بر اعمال مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی تأکید نمود .در سال  1000طرح جامع و وسیع پیاده
سازی مهندسی ارزش در وزارت راه و ترابری آغاز شد و در طی آن بیش از  1222نفر مورد آموزشهای مهندسی ارزش قرار
گرفتند و با اتمام آن در سال  1008سند راهبردی مهندسی ارزش در وزارت راه و ترابری توسط وزیر راه و ترابری ابالغ گردید.
در مهر  1000سازمان مدیریت و برنامه ریزی شرح خدمات پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش و قوانین انگیزشی
پیمانكاران را ابالغ نمود .در اسفندماه  1004دستورالعمل سازمان مدیریت در زمینه مهندسی ارزش مورد بازنگری قرار گرفت.
در اواخر تیرماه همان سال  1004اوّلین همایش مهندسی ارزش در حمل و نقل کشور با حمایت وزارت راه و ترابری برگزار شد
و در آذرماه همان سال دومین سمینار ملی مهندسی ارزش در دانشگ اه علم و صنعت برگزار شد .در ششم آذرماه سال 1000
کنفرانس سوّم مهندسی ارزش با شعار خال قیت ،نوآوری و توسعه ملی در دانشكده فنی دانشگاه تهران برگزار شد و چهارمین
کنفرانس ملی مهندسی ارزش در دیماه سال  1004در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار گردید .توجه متولیان حوزه انرژی
کشور به مهندسی ارزش موجب شد تا اولین کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی در خردادماه سال 1041
برگزار شود .بر اساس آمارهای موجود از ابتدا ورود مهندسی ارزش به کشور تا پایان سال  1042بیش از  422مطالعه مهندسی
ارزش بر روی پروژه های کشور انجام شده است[ .]4
 .4تعریف مهندسی ارزش
 Lawrance D.Mileا بداع کننده مهندسی ارزش ،آنرا به صورت زیر تعریف می کند :آنالیز ارزش یك روش خالق و
سازمان یافته است ک ه هدف آن شناسایی هزینـه هـای غیرضروری است .هزینه هایی که کیفیت ،کارایی و طول عمر محصول
را افزایش نمـی دهند ،به چشم نمی آیند و مورد عالقه مشتری نیز نیستند ].[2
انجمن مهندسی ارزش آمریكا مهندسی ارزش را به صورت زیر تعریف می کنند :مهندسی ارزش مجموعه تكنیكهای
سیستماتیك و کاربردی است که بـرای تـشخیص کارکرد یك محصول یا خدمت و تولید ایجاد آن کارکرد با حداقل هزینه بكار
می رود .مهندسی ارزش که گاهی آنرا بـا عنـاوینی نظیـر متـدولوژی یـا روش شناسـی ارزش و آنالیز ارزش نیز بیان می
کنند ،یك ک وشش سـازمان یافتـه و سیـستماتیك بـرای تحلیـل عملكردهای یك سیستم به منظور رسیدن به عملكردهای
واقعی سیستم بـا کمتـرین هزینه ممكن می باشد .متدلوژی سیستماتیكی که در اجرای  plan jobمربوط به مهندسـی ارزش
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بكـار گرفتـه مـی شـود مبتنـی بـر رویكـرد حـل مـساله بـه صـورت خالقانـه مـی باشـد .در حقیقـت مهندسی ارزش در
قالب  plan jobخود به صورت سیستماتیك و مرحل ه به مرحلـه تـیم مهندسی ارزش را برای مرحله ایده آفرینی و خالقیت
آماده می ک ند و با در نظر گـرفتن جنبه های روانشناختی مربوط به خالقیت در بطن این متدولوژی شـرایط مـساعد بـرای
بروز ایده های ارزشمند در راسـتای اصـالح سیـستم و ارتقـای ارزش آن را فـراهم مـی سازد] . [8پس اساس مهندسی ارزش
همان خالقیـت اسـت و همـه فعالیت هـا در راسـتای ایجاد شرایط مساعد برای اعضای تیم جهت خالقیت و سـیال سـازی
هـر چـه بیـشتر ذهن متخصصین در آفرینش ایده های اصالحی برای طراحی سیستم می باشد .البتـه خالقیت مطرح شده در
اینجا خالقیت آگاهانه و هدفمند است .روشهای مختلفی بـرای گردآوری راه حلهای ممكن وجود دارد که هر ک دام در شرایط
خاص خود کاربرد دارد ولـی در حالت کلی بهتر است از ساده تـرین روش شـروع شـود و کم کم کار بـا روشـهای پیچیده تر
ادامه یابد .ساده ترین روش ،جمع آوری ایده های موجود قبلی از روی اسناد یـا افـراد یـا از طریـق پرسـشنامه اسـت .اگـر
ایـن روشـهای سـاده پاسـخگو نبـود بایـد تكنیكهای ایجاد ایده جدید بكار گرفته شود .همه ایـن تكنیكهـا بـرای دور کردن
تفكـرات منفی و اغلب شكوفا نمودن محیطهای غیر حرفه ای با تحریك تفكرات سازنده طراحـی شده اند] .[2دو نكته اساسی
در این فرایند باید مورد توجه واقع شود.
 .1در مرحله تولید ایده باید کامال بی غرض بوده و پیش داوری انجام نشود.
 .5همه راه حلهای ممكن حتی آنها که ظاهرا غیـر عملـی انـد بایـد در نظـر گرفتـه شوند.
 .5فرایند مهندسی ارزش/فرایند حل مساله به صورت خالقانه
بر اساس نظر  Blythو  Woodwareمراحل مهندسی ارزش به صورت زیر است:
 .1جمع آوری اطالعات
 .5یافتن ایده های خالقانه
 .0تجزیه و تحلیل راه حلهای ارائه شده و انتخاب راه حل نهایی
 .4آزمون آزمایشی راه حل نهایی
 .2اجرا
 .8بررسی نتایج و انجام اصالحات الزمبر اسـاس روش پیـشنهادی  Alex Osbornدر دهـه  1303فراینـد حـل مـساله بـه
روش خالقانه به صورت زیر است:
 .1تعریف مساله
 .5جمع آوری اطالعات
 .0ارزیابی داده های جمع آوری شده
 .4تولید راه حلهای جایگزین
 .2ترکیب داده ها و اطالعات
 .8نظریه پردازی
 .2ارزیابی نظریه های مطرح شده
علی رغم وجود تفاوت ظاهری در تعداد مراحل متدلوژی ارزش و فرایند حـل مـساله بـه صورت خالقانه با اندك توجه به
محتوای مراحل به وضوح می توان شـباهات بـسیار بـین آنها را مشاهده آرد و ایـن همـان مطلبـی را نـشان مـی دهـد کـه در

قـسمت "تعریـف مهندسی ارزش" در این مقاله به آن اشاره شده است .پس مهندسـی ارزش همـان فراینـد خالقیت آگاهانه و
هدفمند است].[6][3
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 .6مفهوم خالقیت
خالقیت به عنوان یك نیاز عالی بـشر در همـه ابعـاد زنـدگی او مطـرح اسـت و تحـوالت اساسی در فكر و اندیشه انسان را
گویند که در بر گیرنده یك توانایی در تبـدیل عوامـل قبلی و تجربه های پیشین به روشهای جدید می باشد .خالقیت بسته به
منظـر افـراد متفاوت است ولی یك معنی کلی می توان برای آن ذکر کرد و آن اینكه خالقیت ترکیب و تلفیق تجارب و دانش
گذشته در قالب ایده ای نو را می گویند.
 Guilfordدر سـال  1323خالقیـت را بـا تفكـر واگـرا (یـافتن راه هـای جدیـد بـرای حـل مسائل) نه تفكر همگرا (یافتن
جواب نهایی دقیق) تعریف کرد .از دیدگاه روانشناسی ،خالقیت توانایی نگریستن به محیط از یك منظر نو و غیر متعارف به
وسیله شهودگرایی از منابع ناشناخته تعریف شده است .آفرینندگی را می توان به توانایی های ذهنی که منجـر بـه تولیـد آثـار
خـالق مـی شـوند توصیف کرد .مهمترین ویژگی همان طور که  Guilfordتعریف کرده ،تفكر واگراست [  .]13ویژگیهای
متعددی برای افراد خالق ذکر می شود مانند:
•

عدم عالقه به انجام کارهای روزمره و تكراری
توانایی فكر کردن به جنبه های مختلف کار در یك لحظه
ایجاد نشاط در خویشتن

•

فراتر رفتن از انجام تكالیف محوله

•

تالش در انجام کارها با روشهای جدید و غیر متعارف

•

عدم نگرانی از متفاوت بودن از سایرین

•

پافشاری در انجام کارها

•

درك سریع و صریح روابط

•

داشتن قدرت تخیل باال

•

ریسك پذیری بال

•

ظرفیت باال در تحمل نامالیمات

•

شجاعت در پذیرش خطاهای خود

•

وقت شناسی

•

واقع بینی

•

قدرت تجسم آینده و برنامه ریزی بلند پروازانه.

•
•

 .7تکنیکهای خالقیت و نوآوری
برای اینكه خالقیتی ایجاد و پرورش یابد ،عالوه بر اینكه فنون و تكنیكهـایی رعایـت مـی شود ،باید زمینه ایجاد و پرورش
آن به صورت گروهی و فردی مساعد شـود.ابعـاد فنـی شرط الزم و کافی قضیه است ک ه اینجا به برخی از آن تكنیك ها اشاره
می شود:
( Brain Storming .7-9یورش فکری)
یورش فكری در واژه نامه بین المللی  Websterبه صورت زیر تعریف شده" :ایجاد یك تكنیك گردهم آیی که از طریق آن
گروهی تالش می کنند راه حلی برای یـك مساله بخصوص با انباشتن تمام ایـده هـایی ک ـه در آن واحـد بوسـیله اعـضا ارائـه
مـی گردد بیابند ".در این تكنیك تمام شرکت ک نندگان به یافتن ایده در محیطی خالی از عوامل بـاز دارنـده هدایت می شوند
و همین محیط آزاد منجر به یافتن ایده های خارق العاده مـی شـود  .به این شكل زنجیره های عادت شكسته شده و ایده ها
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بدون آنكـه بـه وسـیله تجـار ب گذشته محكوم شوند ،آزادانه به جریان می افتند .در این تكنیـك چهـار قـانون اساسـی وجود
دارد:
 .1انتقاد ممنوع است.
 .5هرچه ایده ها جسورانه تر و خارج از ذهن تر باشد باارزش تر است .
 .0هر چه ایده های بیشتری مطـرح شـود احتمـال یـافتن ایـده مناسـب و ایـده آل بیشتر است.
 .4عالوه بر ایده دادن توسط هر شخص ،او باید بتواند ایده های دیگـران را بـه ایـده های بهتر و ک اراتر تبدیل نموده و یا اینكه
چنـد ایـده را بـا هـم ترکیـب و بـه ایـده های دیگری تبدیل کند].[11
یورش فكری گروهی برای مسایلی که اساسا به یـافتن ایـده بـستگی دارنـد مناسـب است و برای مسایلی کـه بــه داوری و
قـضاوت نیـاز دارنـد مناسـب نمـی باشـد .تجربـه نشان داده که یك هیات ایده آل باید از  15نفر که معموال شــامل یــك
سرپرسـت و یـك معاون وپنج عضو دائمی و در حدود پنج نفر مهمان می باشد تشكیل شده باشد .معمـوال  53تـا 42دقیقـه
بهترین زمان برای این جلسه است .چنانچه بـیش از ایـن زمـان نیاز باشد بهتر است مساله به بخشهای کوچكتری تقسیم شود
که بتوان هـر ک دام را در یك جلسه  42دقیقه ای مورد بررسی قرار داد .اگر مـدت جلـسه بــیش از حــد کوتـاه باشـد افـراد
شرکت کننده به ارایه ایده های سطحی و بدیهی روی مـی آورنـد .معمـوال در مراحل بعدی است که شـرکت کننـدگان ایـده
های نسبتا منحصر به فرد خـود را ارایـه می دهند.
دکتر  Osborn Alexبنیانگذار این تكنیك معتقد اسـت که بـا وجـود محاسـن فـراوان ایـن تكنیك ارایه ایده به صورت
فردی معموال بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و بـه همـان اندازه نیز اثرگذار می باشد].[15
 .7 - 2صورت تطبیقی  ( Scamperسواالت ایده برانگیز)
صورتهای تطبیقی را می توان به عنوان مكمل در آموزش چهار قانون یورش فكـری بكـار برد .یكی از این صورتها Ebrel
 Bobاست که آنرا می توان به صورت زیر خالصه کرد:
 - Substituteچه فردی را می توان جـایگزین فـرد حاضـر کرد؟ چـه چیـزی؟ چـه فرایندی؟
 - Adaptچه ایده دیگری مثل ایده های موجود می توان پیشنهاد کرد؟
 - Modifyتغییر شكل – تغییر اندازه
 - Magnifyچه فرایندی را بیافزاییم ؟
 - Put to other Usesراههای جدید استفاده به صورت فعلی؟ کاربردهـای دیگـر در صورت تغییرات؟
 - Eliminateچه چیزی را حذف کنیم؟ از ک جا به چند بخش تقسیم کنیم؟
- Rearrangeالگوهای دیگر – جابجایی اجزای موجود
 .7-3تکنیك Delphi
در تكنیكهایی مثل یورش فكری هنگـامی که افـراد روبـروی هـم قـرار مـی گیرنـد و بـه اصطالح چشمشان به چشم
یكدیگر می افتد دچار رودربایسی شده و این مانع از ابراز صریح و واقعی عقاید می شود.
در تكنیك  Delphiکه بوسیله محققین سازمان  Randبوجود آمـده اسـت ،سـعی شـده ضمن اینكه اعضای گروه از عقاید
یكدیگر آگاه می شوند در این شـرایط قـرار نگیرنـد .در این تكنیك افراد دور یك میز جمع نمی شوند و رویارویی مستقیمی
صورت نمی گیرد].[10
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مراحل تکنیك Delphi
 .1هر یك از اعضای گروه بطور مـستقل و ک امال مخفیانـه عقیـده و راه حـل خـود را می نویسد.
 .5نظرات کتبی بـه مرک ز ارسـال شـده و در آنجـا نظـرات جمـع آوری و بـرای همـه ارسال می شود.
 .0هر عضو درباره ایده های دیگران اظهار نظر کرده و ایـده هـای جدیـد ناشـی از مطالعه نظرات دیگران را به مرکز ارسال می
نماید .
 .4تكرار مراحل  5و  0تا حصول نتیجه نهایی.
 .7- 4تکنیك Nominal Group
این تكنیك در صنعت رواج یافته است  .در این تكنیك افراد مجاز نیستند با یكدیگر تماس برقرار کنند و گروه فقط ظاهرا
وجود دارد.
مراحل تکنیك Nominal Group
 .1اعضای گروه روبروی یكدیگر و دور یك میز جمع مـی شـوند و مـساله بـه صـورت کتبی به هر ک دام از آنها داده می شود و
اعضا باید در سكوت ،مستقال و بـدون مشورت با یكدیگر عقاید خود را بنویسند.
 .5هر یك از اعضا به نوبت عقیده خود را بـه گـروه ارایـه مـی ک ننـد و بحـث پـیش از ارایه نظر همه اعضا شروع نخواهد شد.
 .0عقاید در گروه به بحث گزارده می شود تا مفاهیم نظـرات بـرای همگـان آشـكار شود.
 .4هر یك از اعضا بطور مستقل عقاید را رتبه بندی می کند.
 .2تصمیم نهایی آن تصمیمی اسـت که بیـشترین امتیـاز را از اعـضا بدسـت آورده است.
 .7- 5تکنیك ( Speculative excursionتخیلی گردش )
بررسی های روانشناسی به نـام (  Goordon (1381نـشان مـی دهـد که ذهـن افـراد بـه هنگام ابراز خالقیت در یك
حالت خاص روانی اسـت و چنانچـه مـا بتـوانیم آن شـرایط را ایجاد نماییم خالقیت بوجود خواهد آمد .اگر در گروههای ایجاد
خالقیت اعـضای گـروه از طریق بكارگیری یك جریان تمثیلی بـه گردشـی خیـالی بـرده شـوند ایـده هـا و نظـرات بدیعی
بوجود خواهد آمد ،چرا که در این گردش خیالی ذهن افراد به نكاتی نو که هـدف جلسه خالقیت است می رسد و روابط تازه
ای بین پدیده ها می یابد .در جلسات خالقیت تعداد اعضا  8تا  6نفر می باشد .یك نفر رهبـر جلـسه بـوده و ایـده های اعضا را
ثبت می ک ند .او در عین حال با طـرح اسـتعاره هـا و تمثیل هـا کار تخیـل را برای اعضا آسان می نماید .در این جلسات یك
نفر مـشتری حـضور دارد که مـشكل را مطرح ساخته و ایده ها را نقد کرده و آنها را پذیرفته یا رد می کند.
 -7- 6تکنیك ) Bionicsالگو برداری از طبیعت)
یكـی از تكنیكهـای خالقیـت که در ابـداعات فنـی ک اربرد دارد تقلیـد از طبیعـت اسـت .نوآوریهای در زمینه علم ارتباطات و
کنترل ،برنامه ریزی ک امپیوتر و هوش مصنوعی همه با الگو برداری از مغز انسان انجام شده اند].[14][12
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 .8چارچوب کلی فرایند مهندسی ارزش
مراحل اصلی:
 .1آگاهی از هدف مهندسی ارزش
 .5جمع آوری اطالعات
 .0تجزیه و تحلیل کارکرد –هزینه
 .4یافتن راه حل های خالقانه
 .2ارزیابی و انتخاب راه حل مناسب
 .8اجرا
 .8- 9آگاهی از هدف مهندسی ارزش
مهندسی ارزش بطور حتم در یكی از شرایط زیر مورد نیاز خواهد بود:
تغییر در اهداف استراتژیك سازمان تحوالت تكنولوژی نیازها و خواستهای جدید مشتریان ایده های جدید خدمت باید بطـور
دقیـق مـشخص کنـیم که چـه خـدمتی مـی خـواهیم انجـام دهـیم و هـدف مهندسی ارزش در رابطه با آن چیـست ؟
سـپس بطـور دقیـق محـدوده مطالعـه جهـت مرتفع کردن مشكل را مشخص کرده و اعضای تیم را انتخاب نماییم  .مهمترین
مـساله مشخص کردن بودجه و منبع تامین آن است.
 .8- 2جمع آوری اطالعات
پس از مشخص شدن صورت مـساله و سـازماندهی تـیم تحقیـق ،نوبـت جمـع آوری اطالعات مورد نیـاز بـدون هیچگونـه
پـیش داوری اسـت .ایـن اطالعـات بـه مشخص تر شدن صورت مساله و آگاهی نسبت به ابعاد مختلف آن کمـك مـی کند.
باید مشخص کنـیم که بـرای شـروع کار چـه اطالعـاتی الزم اسـت و هـر بخــش از ان اطالعــات را بایــد از ک جــا بدســت
آورد .بخــشی از اطالعــات درون سازمان بوده و بخشی از انها خارج سـازمان هـستند .راههـای مختلفـی بـرای جمع آوری
اطالعات وجـود دارد ،از جملـه تهیـه پرسـشنامه و مـصاحبه بـا افـراد متخـصص .ضـمنا بایـد بطـور آشـكارا مـشكالت
احتمـالی بـرای دسترسـی بـه اطالعات شناسایی شوند.
 .8- 3تجزیه و تحلیل کارکرد – هزینه
مهمترین مرحله مهندسی ارزش همین مرحله است .در این مرحله بـر اسـاس اطالعــات بدســت آمــده از مرحلــه قبــل
در مــورد کارکردهــای اصــلی و فرعــی محـصول/خـدمت تـصمیم گیـری مـی شـود .ارزش کارکردهـای اصـلی و فرعـی
سنجیده می شود .هزینه کارکردهای موجـود و نیـز هزینـه افـزودن کارکردهـای جدید محاسبه و بـرآورد مـی شـود.
کارکردهـای بـا هزینـه بـاال شناسـایی مـی شوند تادر صورت امكان حذف یا با دیگر کارکردها جایگزین شوند.
تكنیك های موجود برای تجزیه و تحلیل کارکرد ،هزینه:
تكنیك ) FASTآنالیز کارکردی با د ید سیستمی)
تكنیك) AHPارزیابی پارامترها با استفاده از مقایسات زوجی)
تكنیك ) DMEتخمین مستقیم اهمیت )
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 .8- 4یافتن راه حل های خالقانه
بعد از یافتن کارکردهای مهمی که باید مورد توجه قرار گیرنـد ،بایـد روشـهای مختلفـی که برای ایجاد آن کارکردها الزم
است شناسایی شوند .بـرای انتخـاب راه حـل خالقانـه باید از پیش داوری پرهیز شده و بستر مناسب برای ایجاد خالقیت
فراهم شود .تكنیكهای مختلفی برای این منظور وجود دارد که برخی از آنها در ایـن مقالـه شرح داده شدند.
 .8- 5انتخاب راه حل مناسب
با توجه به هزینه راه حلها و توان سازمان در پیاده سازی آنهـا از جنبـه هـای مختلـف از جمله مالی ،نیروی انسانی و  ...راه
حلها مقایسه شده و راه حل مناسب انتخاب می شود .تكنیكهای مختلفی در ایـن راسـتا انجـام مـی شـود ماننـد تكنیكهـای
سـاده وزن دهی و تكنیك مقایسات ساده زوجی(AHP.
 .6- 8اجرا و ارزیابی
در صورت تصویب راه حل پیشنهادی توسط مسئوالن ،مقدمات اجرای آن فراهم شده و به اجرا در می آید .باید امكاناتی که
برای اجرای راه حل الزم است و در سـازمان وجـود ندارد شناسایی و تامین شود  .پس از اجرا ،باید نتایج بررسی شده و در
صورت نیاز اصالحات الزم صورت گیرد].[15][12

نتیجهگیری
با توجه به اینكه مهندسی ارزش در مراحل مختلـف و بـا شـیوه هـای متنـوعی مـی توانـد در بهبـود کارآمدی فرآیند انجام
پروژه دخیل باشد به طور کلی خارج از روش اجرای پروژه می توان به موارد زیـر بـه عنوان اهم مزیت های انجام مهندسی
ارزش در پروژه ها اشاره داشت:
•

بهینه سازی و متعادل کردن کیفیت

•

بهینه سازی کارکردهای مو رد انتظار پروژه

•
•

شناسایی  ،کاهش و بهینه کردن ریسك
بهینه سازی هزینه طول عمر پروژه

•

شفاف سازی ویژگی های پروژه بر مبنای کارکردهای واقعی

•

متع ادل کردن برنامه های طرح  ،ساخت و بهره برداری با هزینه و زمان

•

مشخص کردن ریسك های پروژه و امك ان مدیریت آنها

•
•
•

به منظور شدن جمع بندی مطالب مـشروحه بایـد اشـاره داشـت کـه اعمـال مطالعـات ارزش در قالـب
متعادل کردن هزینه های اجرا با توجه به هزینه های طول عمر و تعمیر و نگهداری
ارایه برنامه های واقع بینانه جهت زمان تحویل

• مهندسی ،مدیریت و آنالیز با توجه به نوع پر وژه و فارغ از شیوه مدیریت آن جهت تمام پروژه های بـزرگ و پیچیده توصیه
می گردد و در این مقاله سعی شد به چالش های پیش روی اعمال مطالعات ارزش در پروژه.
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