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چکیده
تصمیم سیستماتیک مدیران به وسیله روشهای مرسوم شامل روش ورودی ،پردازش و خروجی انجام میشوند؛ اگرچه که هیچ ورودی برنامه
ریزی شده ای برای اجرای مهندسی ارزش و پژوهش های پایدار در تصمیم گیری مدیران وجود ندارد.تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت
نمایش دهنده نقشی مهم در رعایت کیفیت  ،اعتبار  ،ماندگاری و افزایش کارآیی در تمام پروژه تحت مدیریت مدیر  ،بدون از بین بردن
نیازهای آینده آن هستند.مهندسی ارزش تالش منظم و خالقانه ای جهت تحلیل نیازهای عملکردی یک پروژه برای دستیابی به
عملکردهای ضروری با کمترین هزینه در طول عمر پروژه است.این نوشته  ،مهندسی ارزش و اجزای آن را برای به دست آوردن بهترین
ارزش همراه با پایداری طوالنی مدت در سراسر عمر یک پروژه تحت تصمیم گیری مدیران بازبینی می کند و همچنین مرحله های مختلف
مهندسی ارزش و ارتباط آن با مدیریت و پروژه را پوشش می دهد.
کلمات کلیدی :مهندسی ارزش  ،مدیریت ،تصمیم گیری ،ابزار تصمیم گیری،تصمیم گیری پایدار

-1مقدمه
فرآیند های اخیرا مهندسی ارزش توجه قابل مالحظه ای را از مدیران به خود جلب کرده است.امروزه آگاهی نسببت ببه اهمیبت مهندسبی
ارزش در هر حوزه ای رشد کرده است .بدین ترتیب مهندسی ارزش و مبدیریت هبر دو نقبش بسبیار مهمبی را در ببا کیفیبت  ،اعتببار و
ماندگاری اجرا می کنند و همچنین کارآمدی را در سراسر عمر هر مدیر پروژه افزایش می دهند.در طول فرآیند پیشرفت یک پروژه مراحبل
مختلف مهندسی ارزش و روش های فنی برای طراحی بهتر به منظور دسترسی به تصمیم گیری مدیران مفید هستند.
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 -2مهندسی ارزش
 -1-2مهندسی ارزش چیست؟
مهندسی ارزش یک کاربرد اصولی از تکنیک های شناخته شده ای است که عملکردهای یبک محصبول یبا سبروی را تشبخی
می دهد؛ ارزش آن عملکردها را تعیین می کند و عملکردهای ضروری را برای مواجه شدن با کارآیی مبورد نیباز در کمتبرین هزینبه کلبی
فراهم می کند.مهندسی ارزش بر روی اثربخشی از طریق تعیین عملکردها  ،اهداف ،نیازها ،تقاضاها و خواسته ها تمرکز می کند.

(رابطه شماره) 1

ارزش( /= )Vهزینه (/ )Cعملکرد()F

جایی که  Vبه معنای ارزش هست  Fحاصل جمع همه عملکرد های انجام شده و  Cنمایش دهنده هزینه پرداخت شده ببرای آن
است.ارتباط  Fو  Cنمایانگر کمترین هزینه برای عملکرد بهینه و ارزش باالتر هست.
 -2-2تاریخچه
مفهوم مهندسی ارزش توسط آفای الرن مایلز در طول سال  8341آغاز شد .او برای شرکت جنرال الکتریک آمریکا ( )GECکبار
می کرد.شرکتی که با کمبود مواد اولیه و استرhتژیک مورد نیاز برای تولید محصوالتشان در طول جنگ جهانی دوم مواجه بود.آقای مایلز در
شرکت  GECدر بخش خرید منصو شده بود.در آن زمان کمبود فوالد ،م  ،برنز و سایر محصوالت اولیه وجود داشت.شرکت GECقصد
داشت تولید موتورهای توربو سوپرشارژ که در بمب افکن های  44Bاستفاده می شد را از  01به  811عدد در هفته برساند.مایلز موظبف ببه
خرید مود اولیه برای این کار شده بود.اغلب او در به دست آوردن مواد اولیه مخصوص ناتوان بود .بنابراین او به این فکر رسید که جبایگزینی
را که بتواند عملکرد مشابه را انجام دهد  ،خریداری کند.مایلز مشاهده کرد که بسیاری از مواد جایگزین  ،کارآئی برابر وبهتری را با کمتبرین
قیمت دارند واز همین اتفاق ،مفهوم مهندسی ارزش را استخراج کرد.

 -9مراحل مهندسی ارزش برای برنامه های کاربردی
مهندسی ارزش می تواند در هر مرحله ای از چرخه یک پروژه به کار بسته شود.این امکان وجود دارد که مهندسی ارزش ببیش از
یکبار در طول چرخه پروژه ی ساخت استفاده شود.به کار گیری زودتر از مهندسی ارزش به سازماندهی بیشتر در اجرای فعالیت های پبروژه
کمک می کند.بدین ترتیب هزینه های کلی پروژه درست در ابتدای کار با اجتنا از هر گونبه تغییبرات ببزر کباهش مبی یاببد .اگبر ببه
کارگیری مهندسی ارزش در مراحل پایانی انجام شود  ،منجر به هزینه بیشتر پروژه می شود.
مهندسی ارزش در یک فرآیند سازماندهی شده مورد استفاده قرار می گیرد.هدف فرآینبد ایبن اسبت کبه ببه یبک تبیم
مطالعاتی برای شناسایی و تمرکز کردن روی عملکردهای کلیدی پروژه در یک شیوه منظم کمک کند تا اینکه ایده های جدیدی را بسبازند
که به افزایش ارزش منتج خواهد شد.فرآیند مهندسی ارزش پنج مرحله را به شرح زیر شامل می شود:
الف-مرحله اطالعات

در این مرحله حداکثر اطالعات در جنبه های گوناگون پروژه در با تشخی مشکالت به منظور برطبرف کبردن آن و همچنبین
گردآوری اطالعات در مورد سابقه  ،عملکرد و الزامات پروژه جمع آوری می شود.در ابتدای مطالعه مهندسی ارزش این موارد مهم است :
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 فهمیدن سابقه و تصمیماتی که پیشرفت طرح را تحت تاثیر قرار داده اند. تعریف کردن هدف ،مالک و معیارهای حاکم بر پروژه تحلیل مشکالت پروژه مباحثه درباره هزینه پروژه و اطالعات برنامه زمان بندی تهیه مدل های هزینهتیم مهندسی ارزش بخش دارای کیفیت پایین و بخش دارای کیفیت باال را شناسایی می کنند و هدف را بر روی توسبعه کیفیبت و ذخیبره
ثروت قرار می دهند.

ب -مرحله خالقیت

این مرحله شامل ایجاد ایده های خالقانه و لیستی از نظریه های پروژه می شود.تیم مهندسی ارزش عملکردهای الزم را در پبروژه
تهیه میکند.تعداد زیادی از ایده ها از میان طرح های پیشنهادی خالقانه و تبادل اندیشه بدست آورده میشود.در تیم هر فرد برای مشبارکت
تشویق می شود.دراین مرحله ارزیابی ایده ها ممنوع شده است.تیم مهندسی ارزش به دنبال کمیت و دسته بندی ایبده هبایی اسبت کبه در
مرحله بعدی غربال خواهند شد.
ج -مرحله ارزیابی

در این مرحله تیم مهندسی ارزش با همراهی ذینفعان معیارها را برای ارزیابی تعیین می کند .این مرحلبه شبامل گبام هبای زیبر
است:
 تحلیل ایده های بدست آمده از مرحله خالق رتبه بندی ایده ها توسط تیم مهندسی ارزش کنارگذاری ایده های نامرتبط و فاقد ارزش -انتخا ایده های نشان دهنده بیشترین توانایی در کاهش هزینه و ایجاد توسعه

ارزیابی وزنی در بعضی از موارد برای اثبات اثرات به غیر از هزینه اعمال می شبود.ماننبد کیفیبت ،ایمنبی ،اعتببار ،زمبان ،قابلیبت
سازگاری ،زیبایی شناسی  ،قابلیت استفاده  ،مادگاری ،نگهداشت پذیری و غیره .
د -مرحله توسعه

در طول این مرحله ایده های زیادی به صورت راهکارهای قابل اجرا بسط داده می شوند .این مرحله شامل گام های زیر می باشد:
 تهیه طرح های جایگزین و مقایسه هزینه چرخه عمر طرح های اصلی و پیشنهادی تشریح تغییرات طرح توصیه شده ارایه هر پیشنهاد همراه با تشریح،کلیات،مفاهیم طراحی اصلی،اطالعات فنی و خالصه هزینه هاسال اول ،شماره  ،4شهریور 8931
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 -تبدیل ایده های انتخا شده به پیشنهاد و مزایای پروژه جهت درک مالکان و سایر ذینفعان پروژه

ه -مرحله ارائه

در این مرحله ارائه توصیه ها در قالب یک گزارش ارائه می شود .تیم ارائه  ،شامل مشتریان ،مشاوران و دیگر نماینبدگان ذینفعبان
است .اعضای تیم مهندسی ارزش پیشنهادات و مبانی را که در مرحله توسعه قرار داشت  ،توصیف مبی کننبد .گبزارش مهندسبی ارزش ببا
مشتری و طراحان به اشتراک گذاشته می شود.این ارزیابی توسط مشتری و طراح گزارش مهندسی ارزش آغباز مبی شبود .پب از ترکیبب
کردن نظرات مشتری  ،طرح اجرایی انجام پیشنهاد مقدماتی آماده شده است.

 -0قابلیت اجرایی مهندسی ارزش
مهندسی ارزش را در هر مرحله ای از هر پروژه ای  ،می توان به کار گرفت .با این وجود هر چه زودتر به آن پرداخته شود؛ بازدهی
در زمان و تالش های سرمایه گذاری بیشتر می شود.بنابراین بیشترین سود و صرفه جویی در منابع ،در مرحله برنامه ریزی و تئوری بدسبت
می آید .در این مرحله اطالعات اصلی  ،قبل از اینکه منابع اصلی طراحی و توسعه صرف شود ،مشخ شده است.

شکل  : 1مراحل کاربرد مهندسی ارزش

در ادامه سه مرحله اصلی یک پروژه ساخت و ساز و کاربرد مهندسی ارزش بیان می گردد.
-1-0برنامه ریزی و طراحی نموداری

اولین مورد مطالعه مهندسی ارزش در طول مرحله ی برنامه ریزی وطراحی نموداری به منظور تعریبف اهبداف پبروژه عملکردهبا،
اهداف ،الزامات ،معیارهای طراحی و وسعت کار انجام می شود .فایده ی شروع مهندسی ارزش در این مرحله این است که پروژه با تغییبرات
کمتری طراحی شده و درک بیشتر توسط تمام بخش ها از عملکرد نهایی ایجاد خواهد شد .تبیم هبای مسبتقل مبی تواننبد راه حبل هبایی
جایگزین و خالقانه ای را از پروژه های مشابه دیگر بیاورند.

 -2-0توسعه طراحی

دومین مورد مطالعه مهندسی ارزش در مرحله توسعه طراحی در جهت تولید جزئیات  ،طرح هبا و پیشبنهادات دیگبر ببه منظبور
طراحی و تعریف سیستم های فنی به کار بسته می شود .در این مرحله از مهندسی ارزش ،پیشنهادات طراحی چندگانه مورد توجه قرارداده
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می شوند ومقرون به صرفه ترین و کارآمد ترین پیشنهاد انتخا می شود .پیشنهادات اشخاص دیگری مثل سازنده  ،طراحان نیز به منظبور
پیشرفت اخذ شده است.

 -9-0اجرا

در طول این مرحله  ،اجرای مهندسی ارزش همچنان امکان پذیر است ؛ اگرچه طرح کارکرد مهندسی ارزش تغییر کرده است.امبا
کاربرد مهندسی ارزش در این مرحله به علت مقاومت در برابر تغییر ،هزینه بر وسخت است.

 -0-0مزایای مهندسی ارزش

مهندسی ارزش در موارد زیراستفاده می شود :
 تعیین بهترین پیشنهادات طراحی کاهش هزینه -تشخی

مشکالت و ایجاد راه حل ها برای آن مشکالت

 پیشرفت کیفیت افزایش اعتبار ،در دسترس بودن و مشتری -ذخیره زمان

 -6مدیریت و مهندسی ارزش

مهندسی ارزش می تواند به عنوان ابزاری برای دست یافتن به تصمیمی پایدار مورد استفاده قرار بگیرد .اما بایبد در طبول مراحبل
اولیه پروژه و تصمیم گیری برای آن به کار برده شود .همچنان که تصمیم درست مدیر ارزش افزوده برای پروژه مبی آورد؛ مهندسبی ارزش
می تواند در جهت اطمینان بابت به حداکثر رساندن این ارزش ها مورد استفاده قرار گیرد .مشکل اصلی تصمیم پایدار مدیریت این است که
چه چیزی باید انجام شود ،کجا انجام شود ،چطور انجام شود و آیا اصال انجام شود و این به برنامه ریزی  ،طراحی و اجرا وابسبته اسبت .امبا
مهندسی ارزش نقش مهمی در پایداری برای تولید بودجه قابل توجه هزینه اداره کردن بازی می کند .این روش نه تنها فقبط یبک رویکبرد
مطالعاتی برای مدیران است ؛ بلکه عالوه بر این ،بهترین تکنیک برای تولید بهترین نتیجه در دستیابی به ارزش برای پبول مشبتری(ذینفع)
است .تصمیم پایدار از قضاوت حرفه ای و دیدگاه استفاده می کند تا هزینه های سرمایه ای و هزینه های عملیاتی را متمایز سازد.
فرآیندهای مهندسی ارزش یک رویکرد منظم برای تشخی مشکالت و کشف راه حل های آنها است .این فرآیندها می تواند قواعد تصمیم
گیری پایدار مدیر را افزایش دهد و می تواند تکنیک هایی را برای کمک به تصمیم گیرندگان ارایه دهد تا تصمیمات و اقبدامات مناسببی را
در جهت تحقق بخشیدن به ارزش های پروژه اتخاذ کنند .تحلیل کارآمبد اعضبای تبیم را قبادر مبی سبازد مسبائل پایبداری تصبمیم را در
اختصاص اجزای یک پروژه اعمال کنند .در مرحله خالق مهندسی ارزش  ،پیشنهادات مناسب ببرای پایبداری تصبمیم تولیبد مبی شبوند و
پیشنهادات نامناسب کنار گذاشته می شوند.
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برای به کار بستن قواعد پایداری مراحل زیر در طول تصمیم گیری مدیر مبتنی بر مهندسی ارزش به کار بسته می شوند:
 برای مطالعه با تجربه مهندسی ارزش ،سرپرست حرفه ای و مهندسین ارزش حرفه ای باید تعیین شود. مصرف منابع باید به حداقل برسد. موارد الزم برای حراست و حفاظت منابع باید اتخاذ شوند. -طراحی مناسب و راه حل های این روش توسعه یافته اند.

 -7جمع بندی
مهندسِ ارزش بهترین ابزار برای دست یافتن به تصمیم گیری پایدار مدیر است .مهندسی ارزش از تیم های چنبد رشبته ای ببه
منظور تحلیل طراحی محصول یا رویکرد اولویت دار مدیر استفاده می کند ..این نوشته پیوند مفهومی میان مهندسی ارزش و تصمیم گیری
مدیران را که می تواند برای تحقیقات تکمیلی مفید باشد را مورد بحث قرار داد.
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