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  :چکیده 
استفاده از روش مهندسی ارزش در سطوح مختلف برنامه ریزی شهری عالوه بر کاهش هزینه های غیر ضروری و جلوگیری از اتالف منابع، انتخاب 

ر در روش مهندسی ارزش به ازای یک واحد هزینه، طرحی واجد شرایط انتخاب اسـت  کـه               به بیانی دیگ  . طرح هایی با ارزش باالتر را منجر میشود         
مهندسی ارزش این کار را به وسیله همفکری خالقانه و کارکردگرا با حـضور تمـامی عناصـر و عوامـل تـاثیر                       . شاخص ارزش باالتری را ارائه نماید       

ا رویه ای که برای ارزش بخشی و اولویت دهی به عناصرو عوامل پیش رو میگیرد، یکی     متدولوژی مهندسی ارزش ب   . گذار و تاثر پذیر انجام میدهد       
از حلقه های مفقوده در تهیه طرح های توسعه شهری و اجرایی می باشد که مهندسان مشاور با بهره گیری از آن می توانند سهم بزرگی در افزایش و 

کاهش اتالف منابع و همچنین ایجاد سرعت در روند اجرای طرح های توسعه شهری داشته بهبود کیفیت و بهره وری این طرح ها و نقش موثری در         
  . باشند 

  Value Engineering   طرح های توسعه شهری،  مهندسان مشاور،  برنامه ریزی و طراحی شهری، مهندسی ارزش،  :کلید واژه ها 

  
  :مقدمه 

سی و تحلیل تمام فعالیتهای یک طرح، از زمـان          مهندسی ارزش، تالشی است سازمان یافته که با هدف برر         
گیری تفکر اولیه تا مرحله طراحی و اجرا و سپس راه انـدازی و بهـره بـرداری انجـام مـی شـود و بـه                             شکل

عنوان یکی از کارآمدترین و مهم ترین روشـهای اقتـصادی در عرصـه فعالیتهـای مهندسـی، شـناخته شـده             
روژه، ضمن اینکه به تمام اجزای طرح توجه می کند، هیچ           مهندسی ارزش در چهارچوب مدیریت پ     . است
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 هدف مهندسی ارزش، زمان کمتر برای رسیدن بـه مرحلـه بهـره               .بخشی از کار را قطعی و مسلم نمی داند        
  .برداری بدون افزودن بر هزینه ها یا کاستن از کیفیت کار است

  
و مهندسـی ارزش ً ،تحلیـل ارزش را          که الرنـس مـایلزدر کتـاب ًروش هـای فنـی تحلیـل                1961   از سال   

همچون دیدگاهی خالق و سازمان یافته در جهت شناسایی و حذف هزینـه هـای غیـر ضـروری ، تعریـف                      
 که ساکسنا و کریشنان کتاب ً مهندسـی ارز ش در مـدیریت پـروژه ً را منتـشر نمودنـد ،              1995کرد تا سال    

یتهای طراحی و اجرایـی در بیـشتر کـشورها     مهندسی ارزش به صورت یک روش فنی پذیرفته شده در فعال          
کـاران عرصـه هـای اجرایـی بـه ویـژه           تثبیت گردید و رسمیت یافت ، به طوری که بسیاری از دسـت انـدر              

  . طراحان ، پیمانکاران و کارفرمایان با مفاهیم و روش های فنی مهندسی ارزش آشنا شدند 
  

  :مهندسی ارزش و برنامه ریزی شهری 
میباشـد، قـصد بـر ایـن      ) Functional( زش که از جملـه تئـوری هـای عملکـرد گـرا        تئوری مهندسی ار  

داردکه با افزایش کیفیت، هزینه ها را به حداقل کاهش دهد، به عبارت دیگر پایه و زمینـه ایـن تئـوری بـر                        
از دیگر زمینه های فکری موجود در این تئـوری          . اساس صرف کمترین هزینه برای بیشترین ارزش میباشد       

ی مدیریت فرد گرایانه و اتکا به خرد جمعی و آماده سازی زمینه های مشارکت برای افـراد ذیـصالح  و                      نف
به بیان ساده تر هدف تئوری مهندسی ارزش توجه به مشارکت          . ذینفع در موضوع مورد مورد نظر می باشد       

اده از مهندسـی  زمینـه هـای اسـتف    .عمومی و سیهم بودن تمامی عوامل موثر در یک موضـوع ویـژه میباشـد             
 و در    ارزش یسـ دمهن - مـدیریت ارزش     -ارزش باعث شده است که این تئوری با اسـامی ، تحلیـل ارزش             

  .حالت عام خود متدولوژی ارزش نامیده می شود 
عرصه های فعالیت مهندسی ارزش صرفا در مورد پروژه عمرانی و بخش های تولیدی و صـنعتی نمیباشـد،                   

در این زمینه هـا مهندسـی ارزش کـاربرد وسـیعی پیـدا کـرده اسـت، امـا در                     واقعیت این است که هر چند       
 اعـم از هزینـه هـای اقتـصادی و مـادی،        -دیدگاه کلی؛ هـر تـصمیم مـدیریتی کـه باعـث تولیـد هزینـه ای                

 شود، میتواند  توسط مهندسی ارزش مورد بررسی و تحلیل قـرار             -...اجتماعی، فرهنگی، جامعه شناختی و      
  .گیرد 

ارزش فرآیندی دارد که از طریق آن روشهای دستیابی بـه یـک هـدف خـاص از طریـق بررسـی                      مهندسی  
گزینه ها ارزیابی شده و فرآیندی برگزیده میشود که هزینه را به حـداقل و ارزش را بـه بـاالترین شـاخص                       

برای نمونه مسئله بررسی راه های کـاهش تـصادفات جـاده ای میتوانـد یـک موضـوع مـورد                      .خود برساند 
علت این امر آن است که مسئله تصادفات جادهای چالـشی اسـت کـه منجـر      .  باشد  ارزش یسدمهنرسی  بر

 تحـت عنـاوین هزینـه هـای اجتمـاعی و           میتـونیم ایـن هزینـه هـا را        . به تحمیـل هزینـه هـای گزافـی میـشود          



 ٣

 -ادی ، هزینه هـای اقتـص  - از دست رفتن مسئوالن وسرپرستان خانواده ها در جریان تصادف     –روانشناسی  
  .یاد کنیم...  و –ضرر و زیان شرکت های بیمه 

 مهندسی ارزش وظیفه دارد با بررسی عوامل موثر در این چالش، راهکار های مناسب را برای کاهش ایـن          
بررسی راه های کاهش تصادفات جاده ای  عنـوان مـسئله ای بـود کـه توسـط مهنـسی          .هزینه ها ارائه کند   

  .رار گرفت، ور راهکارهایی نیز برای آن ارائه شد ارزش در کانادا مورد بررسی ق
مهندسی ارزش میتواند راهکاری را ارائه دهد که هزینه این آسیب روانشناسی، مادی و اجتماعی به حداقل             

  .مقدار خویش برسد
نمونه موردی دیگری که در حوزه برنامه ریزی شهری میتوان به عنـوان مثـالی بـدان اشـاره نمـود، بررسـی                       

برای نمونه افزایش تراکم میتواند بر روی       .  افزایش تراکم ساختمانی در منطقه شهری هدف میباشد         اثرات  
 شـبکه ترافیکـی، شـرایط اقتـصادی، فرهنگـی،           – اعـم از زیـر بنـایی و رو بنـایی             -شبکه تاسیسات شـهری     

ری باعث تغییـر در     به بیانی دیگر تغییر تراکم در یک ناحیه شه        . اجتماعی و جامعه شناختی تاثیر گذار باشد      
  .عوامل مذکور شده که این عوامل نیز می بایست همزمان با تغییر تراکم دستخوش تغییر شوند

مهندسی ارزش به روش همفکری عمومی روندی را پیش رو قرار میدهد که به وسیله آن منافع کلیه گروه                   
  .های شرکت کننده و ذینفع در آن رعایت شود 

فاً افزایش بهره وری و کارآیی نیست، هر چند این مسئله به عنـوان یکـی                 هدف اصلی مهندسی ارزش صر    
از نتایج مهم و اصلی این فرآیند محسوب میشود ولی در بسیاری از موارد مهندسی ارزش خود راساً اقـدام                    
به حل مسئله میکند، به بیانی دیگر دامنه فعالیت تئوری مهندسی ارزش از افزایش و بهبود بهره وری شروع                   

  .ده و دامنه خود را تا حل مسئله گسترش میدهد ش
در دنیا امروزه پروژه های عمرانی بر حسب حجمشان در یک یا چند مرحله توسط کارگاه هـای مهندسـی       

در ایاالت متحده آمریکا برگزاری این کارگاه ها برای پروژه هایی کـه             . ارزش مورد ارزیابی قرار میگیرند    
  .دارند اجباری است باالی یک میلیون دالر هزینه 

  : مرحله مورد ارزیابی قرار میگیرند 4این نوع  پروژه ها در 
   مرحله شناخت– 1
  ...)توجیه فنی، اقتصادی و(  مرحله مقدماتی – 2
  )  از کل طرح 30%  و 2بعد از پیشرفت فاز (  مرحله تهیه جزئیات طرح – 3
  )  انتهای طرح  مانده به20( %  مرحله مشخصات فنی و اسناد مناقصه – 4

برگزاری کارگاه های مهندسی ارزش برای پروژه های کوچکتر بـسته بـه نظـر گـروه کارشناسـی میتوانـد                     
  .صورت پذیرد 
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  درصد کابرد مهندسی ارزش در صنايع مختلف جهان  :۱جدول  
  
  

عموماً مهندسی ارزش در تصمیم گیری ها و پروژه های بزرگ، کالن و پر هزینه، مـسائل و چـالش هـای                       
از .  به کار گرفته میشود    پیچیده و همچینین حل مسائلی که به ارگان ها و افراد ذینفع زیادی مربوط میشود؛              

دیگر خصوصیات پروژه های مهندسی ارزش، تکرار پذیری اجزا و فاصله زمانی زیاد میان طراحی و اجرا،                 
  .همچنین ریسک اجرایی باال می باشد 

یکی از نمونه های مناسب به کـارگیری مهندسـی ارزش در حـوزه برنامـه ریـزی شـهری، اسـتفاده از ایـن                         
ین مسئله   .ازسازی، بهسازی و مقاوم سازی ساختمان ها و بافت های فرسوده میباشد             تئوری درپروژه های ب   

که امروزه یکی از اولویـت هـای اساسـی سیاسـتهای دولـت در برنامـه چهـارم توسـعه و وزارت مـسکن و                      
شهرسازی در کشور ما محسوب میشود، همواره با مشکل گزینش و اولویت بندی بافت های فرسوده برای     

همـواره طـرح ایـن سـوال کـه کـدام بافـت تـاریخی دارای                 .  بهسازی و مقاوم سازی بوده اسـت         بازسازی،
اولویت بیشتری برای بهسازی و کدام بناها برای مقاوم سازی ضروری تر میباشـد باعـث ایجـاد وقفـه هـای            

  .زیادی در اجرای این پروژه ها شده است 
رزش دهی به اولویت ها، درنهایـت گزینـه هـایی را            مهندسی ارزش با بررسی هزینه های انجام این کار و ا          

  .که دارای ارزش باالتری برای امور بهسازی و مقاوم سازی میباشد را استخراج مینماید 
 طـرح هـای     –مسائل مرتبط با مقوله برنامه ریزی و حتی طراحی شهری از قبیل طرح هـای توسـعه شـهری                    

  . ی یک مسئله مورد بررسی مهندسی ارزش میباشد  دارای همه ویژگی ها-...جامع، هادی، تفضیلی و 
یک طرح توسعه شهری در زمان تهیه با ارگانها و نهاد های متفاوت و زیادی در رابطه اسـت، همچنـین در                      
تهیه این طرح ها می بایست به جنبه های مختلـف ویژگـی هـای اقتـصادی، اجتمـاعی، فرهنگـی و جامعـه                        

  . توجه خاصی مبذول شود... شناختی و
از طرف دیگر این نوع طرح ها دارای ویژگی تکرار پذیری نیز میباشند، یعنی بسیاری از مساکن موجود و                   
واحد های تجاری و آموزشی از یک نوع تیپ ساخت بهره میبرند و در نهایت اینکـه طـر ح هـای توسـعه                         

یت شـهری تحمیـل   شهری هزینه های نامرئی و ناخواسته زیادی را علی رغم داشتن عملکرد مفید بـه مـدیر    

 رشته درصد کاربرد

 برق و الکترونیک 9/79
 )راهسازی و ترافیک(حمل و نقل  3/91

 تولید تجهیزات 90
 سازی و تولید خودرو ماشین 5/84

 صنایع شیمیایی 50
 صنایع ساختمانی 39

 صنایع غذایی 5/37
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در کشور ما ساالنه هزینه های هنگفتی صرف تهیه این طرح ها میشود بدون اینکـه کـارآیی مـورد                  . میکند  
  .انتظار از آنها حاصل شود

طرح های توسعه شهری در صورتی که توسط مهندسی ارزش مورد ارزیابی  قرار گیرند، میتواند شـرایطی               
فراد و گروه های ذینفـع تـا حـد امکـان در آن در نظـر گرفتـه شـود و              را ایجاد کند که دیدگاه ها و منافع ا        

  . به حداقل ممکن کاهش پیدا نمایدهزینه های اجرایی آن
یکی از مشکالت اصلی در اجرا و پیاده سازی این روش در کشور ما این است که تا کنون دیـدگاهی کـه       

این .  بدان توجه ویژه ای نشده است به تحلیل ارزش وجود داشته است، دیدگاهی لوکس و تجملی بوده و        
در حالی است که همانطوری که اشاره شد در دنیا بحث مهندسی ارزش به عـون یـک ضـرورت اجتنـاب                      

 کـاربرد   – صـنعت، کـشاورزی و خـدمات         –ناپذیر بوده و امری است که در بخش های کـالن اقتـصادی              
است که در کـشور هـای توسـعه یافتـه           ضرورت پرداختن به این مبحث به حدی        . وسیعی پیدا نموده است     

بخش ها خصوصی برای حفظ مرتبه و ارتقاء درجه و جایگـاه خـود در جریـان رقابـت جهـانی سـازی در                        
  . ساختار سازمانی خود بخش مهندسی ارزش را ایجاد کرده و آن را به طور جدی پیگیری میکنند 

ر کشور ما بازنگری ها و بررسـی هـای          مسئله استفاده از روش مهندسی ارزش در حالی مطرح میشود که د           
مجدد که به منظور کاهش هزینه های اجرایی و افزایش کیفیت و کمیت آن تاکنون صورت گرفته اسـت،    
تئوری و چارچوب مشخصی نداشته و بدون رعایت دستورالعمل خاصی صرفاً اقداماتی فردی و سـلیقه ای                 

  .بوده است 
دیریت شهری بـه ویـژه در بخـش مـدیریت برنامـه ریـزی و              روش مهندسی ارزش در م     تکار بس ترویج و   

 ها و دوره های آموزشـی مهندسـی ارزش و تربیـت مـدیران و                کارگاهمدیریت اجرایی از طریق برگزاری      
 مفیـدی اسـت     رراه کا کادر فنی برای ایجاد واحد های مهندسی ارزش در سطوح مختلف مدیریت شهری              

ی و ایده اولیه تـا مرحلـه اجـرا از منظـر کارشناسـی ارزیـابی و       که باعث میشود، طرح از همان مرحله طراح 
  .تحلیل شده و سپس فاز اجرا را تجربه نماید 

در سطح مدیریت اجرایی یکـی از راهکارهـای مناسـب بـرای تعیـین و تخمـین بودجـه مـورد نیـاز جهـت                          
یاز ها بر اساس    به صورتی که ن   . اختصاص به طرح های اجرایی، بهره گیری از روش مهندسی ارزش است             

ارزشمندی که برای جامعه پیدا میکنند، درجه بندی و اولویت بندی میشوند و طرحی که باالترین اولویـت          
بـه بیـان دیگـر طـرح        . را به خود اختصاص می دهد که شاخص ارزش آن نسبت بـه سـایرین بـاالتر باشـد                    

حداقل نتیجـه ای کـه      . ایجاد نماید برگزیده طرحی است که به ازای هر واحد هزینه بیشترین ارزشمندی را             
  .از کاربست این روش حاصل میشود این است که طرح های نیمه تمام به حداقل خود میرسد 

مهندسی ارزش این امکان را فراهم می آورد تا به وسیله همفکری خالقانـه و عملکـرد گـرا، کارشناسـان،                     
 باشند؛ طرح ها از همـه زوایـا بررسـی شـده و        اقتصاد دانان، جامعه شناسان، مردم، همه و همه حضور داشته         

  .بهترین تصمیم اتخاذ شود 
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  :مهندسی ارزش و مهندسان مشاور 

در مدیریت برنامه ریزی و طراحی طرح های توسعه شهری، مهندسان مشاور یکی از ارکان مهم محـسوب                  
 کارآمـد بـرای     میشوند که در صورت بهره گیری، مهندسـی ارزش مـوثرترین روش ارزیـابی، و شـیوه ای                 

کاهش هزینه های غیر ضروری و انتخاب روش های بهینه از زمان شکل گیری اندیشه یک طرح تا مرحله                   
با توجه به اینکه هنـوز اسـتفاده از روش مهندسـی ارزش چنـدان رواج نیافتـه           . بهره برداری از آن می باشد       

بـه مهندسـان مـشاور، آنـان را بـه           است، پرداخت حق الزحمه های تشویقی عالوه برحق الزحمه های رایج            
بهره گیری ازاین روش هدایت مینمایند، اتخاذ این سیاست موجب میـشود کـه مهندسـان مـشاور بکوشـند                    

این تـالش هـا از طرفـی، برگـزاری          . صالحیت های الزم را برای اخذ شرایط مهندسی ارزش کسب کنند            
ای آموزشی و کارگاه های مهندسی ارزش باعث میشود که مهنذسان مـشاور بـه تـدریج مهندسـی                   دوره ه 

ارزش را جزئی از رویه کاری خود بدانند؛ رویه ای که در صورت استفاده منافعش هم برای مـشاور و هـم        
  .برای کارفرما آشکار میشود 

 منظور صرفه جویی در وقت و جلوگیری        نکته ای که دراینجا می بایست به آن اشاره نمود این است که به             
از طوالنی شدن زمان طراحی کاربست مهندسی ارزش می بایست همزمان با مرحله طراحـی پـیش بـرود و              

نکته ی دیگر این است کـه در گـزینش گـروه مهندسـی ارزش            . میان آنها تعامل قوی  و مثبتی برقرار باشد        
ورد نیاز که دارای سوابق تجربی، علمـی و عملـی           توسط مشاور، کارشناسان زبده از تخصص های اصلی م        

اما توجه به این امر ضروری اسـت کـه ایـن گـروه بهتـر اسـت همـان افـراد                      . مناسب هستند را شامل گردد      
مسئول طراحی و اجرائی طرح نباشند ولی به لحاظ درجه علمی و تجربی بـه همـان میـزان صـالحیت هـا و                    

  . تخصص های مهندسی را داشته باشند 
ر انتها پیشنهاد میشود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی و  به عنوان دستگاهی که بیشترین ارتباط و تاثیر                    د

گذاری را بر روند مالی طرح های توسعه شهری، عمرانی، صنعتی و تولیدی و همچنین مهندسین مشاور را                  
ا بـه مهندسـی ارزش داده        دارند طی اقدامی همه جانبه، روش، شرح وظایف و چارچوب فعالیت معلومی ر            

  .و وجاهت قانونی الزم را به آن اعطا نماید 
الزام استفاده از روش مهندسی ارزش در تهیه طرح های توسعه شهری ابـزار مناسـبی بـرای کـاهش هزینـه                      

  .های غیر ضروری و اتالف منابع مالی و انسانی موجود در بخش های اقتصادی کشور می باشد 
  

  :ری جمع بندی و نتیجه گی
هدف اصلی مهندسی ارزش استفاده و انتخاب بهینه ترین روش هـا جهـت انجـام کـار مـی باشـد، بـه ایـن                          

  .صورت که با اختصاص کمترین هزینه ها، بیشترین ارزش ها عاید شود 
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روش کار مهندسی ارزش بدین صورت است کـه کلیـه عوامـل تـاثیر گـذار وتـاثیر پـذیر در جلـساتی بـه                          
 گرا مسائل و نیاز های خود را مطرح مینمایند و در نهایـت بـرای هـر نیـازی ارزش                     صورت خالقانه و عمل   

خاص خود را قائل میشوند؛ پس از ارزش گذاری طرحی حـائز اولویـت بـاالتر میـشود کـه بـه ازای یـک                         
واحد هزینه برای آن میزان ارزش باالتری حاصل شود؛ بهره گیری از روش مهندسی ارزش در تهیه طـرح                   

 شهری و الزام مهندسان مشاور به کاربست آن باعث می شود کـه در تهیـه طـرح هـای توسـعه                       های توسعه 
بـی  . شهری همه عوامل دینفع و مرتبط دیده شوند و حاصل برآیند نظـرات آنهـا در طـرح مـنعکس گـردد             

شک استفاده از این روش مشکالت زیادی را که طرح های توسعه شهری ما امروزه با آن مواجـه اسـت را     
  .فع کرده و کارآیی آنرا به چندین برابر افزایش میدهد مرت
  :پروژه هایی با شرایط زیر استفاده از روش مهندسی ارزش توصیه شده است  در

  )تعدد عوامل ( پیچیده گی باال 
 ) پروژه های بزرگ و سنگین ( هزینه باال 

 تکرار پذیری اجزا

  فاصله زمانی زیاد میان طراحی و اجرا
  ریسک باال
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