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چکيده
در اين مقاله با عنايت به جايگاه قانوني مهندسي ارزش در برنامه ى چهارم توسعه کشور و با توجه 
به رشد گسترده ى اين بحث در کشور در سال هاي اخير، سعي مي گردد با مرور فرصت هاي مهندسي 
ناصحيح و دغدغه هايي که ممکن  برخي آسيب پذيري ها، خالها، بدعت هاي  به  ارزش در کشور، 
است به انحراف موضوع مهندسي ارزش بيانجامد، با استناد به تجربيات و دستاوردهاي مطالعات 
و  قوانين  در سه حوزه ى  بوده اند،  فعال  آن  در  مقاله  اين  نويسندگان  که  متعددي  ارزش  مهندسي 
مقررات، ساختار و مشاوران ارزش پرداخته  شود و در پايان راهکارها و روش هاي پيشنهادي براي 

گذر از اين موانع ارائه مي گردد.
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1-  مقدمه  
5 سال است که موضوع مهندسي ارزش به صورت قانوني وارد جامعه مهندسي شده اسـت. ايـن تکنيـک جديـد قريب به
مديريتي، يک بعد جديد در نوع نگاه به پروژهها و طرحهاي عمراني و صنعتي ايجاد نموده است. در کشورهايي مثـل ايـران کـه
همواره مسايل نو و جديد با برخوردهاي سطحي و گذرا به سرعت اوج گرفته و به همان سرعت نيز تنزل ميکنـد، همـواره ايـن
تهديد که تکنيک و مهمتر از آن خواسته مهندسي ارزش دچار اين نگاههاي سطحي و غيرماندگار شود، وجود دارد. لذا هرگونـه
50 سال در دنيا تجربه گرديده اسـت و اتفاقـاً در کـشور مـا عدم موفقيت در نهادينهنمودن و استفاده کارآ از روشي که بيش از
بيشترين پتانسيل رشد را دارد، بيش از آنکه ناشي از ضعف خود باشد، معلـول تکـرار برخوردهـاي مـشابه قبلـي بـا تفکـرات و

ابزارهاي نوين است. با توجه به موارد فوق مناسب به نظر ميرسد بررسي اين آفات و مسائل در سه حوزه عمدة قوانين، ساختار 
و مشاوران ارزش صورت پذيرد.  

  
2-  فرصتهاي مهندسي ارزش  

جهت بسط و گسترش مهندسي ارزش در کشور بدون درنظر گرفتن پتانسيلهاي موجود و در پيشرو ميـسر برنامهريزي
نميباشد. موارد زيادي ميتواند به عنوان فرصتهاي اين متدولوژي در ايران شناسايي شود، اما موارد عمده و چـشمگير آن بـه

شرح زير ميباشد:  
  

2-1- وجود سابقه کشورهاي پيشرو  
50 ساله اين متدولوژي در کشورهايي چون امريکا و ژاپن و امکان دستيابي به نتايج اقدامات و حرکـتهـاي آنهـا تجربه
نقش فرهنگ بـومي و شـرايط ميبايست به امکان حرکت سريع و پرهيز از اشتباهات آنان را فراهم مينمايد. البته در اين ميان

خاص کشور را توجه ويژه نمود.  
  

2-2- رويکرد توسعهگراي کشور و تعداد زياد و روزافزون طرحهاي زيربنايي  
پروژههاي راهسازي، سد و سازههـاي نيازمند ايجاد زيرساختهايي مانند توسعه در بخشهاي کشاورزي، صنايع و خدمات
محدوديت روزافزون منـابع و از دسـت رفـتن فرصـتهـا، ضـرورت دارد که همزمان با انتقال آب، خط لوله، نيروگاه و مانند آن
استفاده بهينه از منابع و زمان را بيش از پيش نشان ميدهد. در اين ميان نقـش روشهـاي بهبـود ارزش در حفـظ و اسـتفاده

مناسب از منابع موجود، اصالح طرحها و اولويتبندي صحيح آنها کليدي به نظر ميرسد.  
  

2-3- فرصتهاي بهبود فراوان در طرحهاي زيربنايي موجود  
طرحهاي موجود به داليل مختلف چون عدم دسترسي به تکنولوژي روز، عدم وجود ايدههاي خـالق، عـادتهـا، تـصورات
وجود شکاف بين بخشها و عوامـل پـروژه و طـوالني شـدن غلط صادقانه، عدم آشنايي عمومي با روشهاي بهبود ارزش ديگر،
طرحها دچار ارزش ضعيف ميگردند. در اين ميان فرصتهـايي هماننـد امکـان بهـرهبـرداري همزمـان طـرحهـاي باالدسـتي و

پاييندستي ميتواند با يک نگاه جامع به تمامي طرحها امکان بهبود فراواني ايجاد کند.  
  

2-4- احساس نياز عمومي به اصالح جهت اصالح و بهينهسازي   
با ضرايب اطمينان باال و غيرضروري، اجـزاي مشکالت طرحهاي سابق از جمله وجود هزينههاي غير ضروري، طراحيهاي

غير مفيد، مشکالت بهرهبرداري و مانند آن فضاي حرفهاي کشور را براي پيادهسازي روشهاي بهبود آماده نموده است.  
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2-5- نيروي انساني متخصص  
(با تجربه و جوان) از فرصتهايي است که مهندسي ارزش ميتواند بـا بکـارگيري آنهـا نـسبت بـه تعداد زياد متخصصان
استفاده از دانش و استعدادهاي متخصـصان جـوان نيـاز بـه فـضاي طـرح ايـدههـا و جمـع بهبود طرحها اقدام نمايد. به عالوه
تخصصها دارد. انتقال تجارب کارشناسان باتجربه کشور نيز نيازمند ايجاد تعامل بين ايـن دوبخـش اسـت. مهندسـي ارزش بـا

گامهاي خود اين فرصت را براي هر دو نسل فراهم ميآورد که کاري فراتر از بهبود پروژهها انجام دهند.   
  

3-  آسيبشناسي مهندسي ارزش در عرصه قوانين و مقررات  
قوانين، بسترساز حقوقي پيادهسازي برنامههاي کوتـاهمـدت و بلندمـدت در جهـت رفـع نيازهـا، انتظـارات، خواسـتههـا و
زمينهسازي توسعه پايدار ميباشند. عوامل اساسي افزايش قدرت و اثرگذاري قوانين، اشارههاي بهنگام، تطبيقپـذيري بـا علـوم
نوين، هدايت بهينه منابع به سمت اهداف، شفافيت و زمينهسازي مناسب جهت پيادهسازي اهداف و سازماندهي نظام مورد نياز
«دسـتگاههـاي 61 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تصريح گرديد آن ميباشد. در اين زمينه بند ج ماده
اجرايي موظفاند طرحهاي عمراني در دست اجراي خـود را بـه منظـور سـادهسـازي بـا اعمـال مهندسـيارزش ضـمن رعايـت

 1379 استانداردهاي فني مورد بازنگري قرار دهند.» اين بند در برنامه چهارم توسعه تکرار گرديد. در پاسخ به اين نياز، در سال
«دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قـرارداد بـا واحـدهاي خـدمات مهندسـي بخشنامه سازمان مديريت و برنامهريزي تحت عنوان
32918) تهيه و ابالغ گرديد. (اين آييننامه در دست اصالح، بازنگري و بهروزسازي ميباشد و بسياري از نواقص ارزش» (نشريه

آن رفع خواهد گرديد)  
 (VECP1) 1383 سازمان مديريت و برنامهريزي اقدام به تدوين و انتشار دستورالعمل مهندسي ارزش در ساخت در سال
(توسـط نمود که نحوه دريافت، ارزيابي، اعمال تغييـرات و تقـسيم منـافع ناشـي از پيـشنهاد تغييـر بـا  نگـاه مهندسـي ارزش
کرد. اين آييننامه به دليل مـشابهت بـسيار زيـاد و احتمـاال اسـتفاده از تجـارب همتـاي امريکـايي خـود پيمانکاران) را تبيين

(دستورالعمل استاندارد مهندسي ارزش در ساخت2 و برنامه مهندسي ارزش3) نسبتاً کامل و جامع ميباشد.  
در مواجهه با مهندسي ارزش قوانين و دستورالعملهاي موجود داراي نقاط ضعف زير ميباشند:  

  
3-1- عدم وجود ضمانت اجرايي قوانين موجود  

به دليل عدم وجود مشاوران ارزش به حد کفايت جهت انجام مطالعات، عدم آمادگي دستگاههاي اجرايـي، نامـأنوسبـودن
مجموعههاي مشاور، کارفرما و پيمانکار با اين روش و ضعف قوانين پيشنهادي، بخشنامه و دستورالعملهاي ابالغ شـده در حـد
پتانسيل خويش پياده نگرديد. همچنين عدم وجود متولي مشخص، ضعف در الزام آن به دستگاههاي اجرايي و ابهام در قـوانين
گرديد. تعداد محدود مطالعات ارزش صـورتگرفتـه از 32918) موجب تزلزل و عدم پيادهسازي عملي مناسب (بخصوص نشريه

طريق اين مجموعه قوانين صرفاً نشانگر وجود مشکل در اين زمينه ميباشد.   
o راهکار: تدوين و اجراي برنامههاي پيادهسازي مهندسي ارزش در کشور ميتواند تا حدودي اين ضعف را جبران 

نمايد.  
  

3-2- ابهام در مسئوليتپذيري گزينههاي پيشنهادي تيم مطالعات ارزش  
يکي از اصليترين موانع مشارکت مشاوران و مجموعههاي کارفرمايي، عدم شفافيت در زمينـه مـسئوليت ناشـي از اعمـال

نتايج مطالعات است. از يک طرف مشاور به دليل خرق عادتها و ابهام از قبول آن طفره ميرود و از طرف ديگر کارفرما به دليل 
(مشکل رايج مجموعههاي کارفرمايي) توان کافي در تحليل و پـذيرش ريـسک ناشـي از قبـول نتـايج آن را عدم تخصص کافي

ندارد.  
                                                 

1 Value Engineering Change Proposal 
2 "Standard Procedure for Value Engineering in Construction", Policy No.: 510-008(SP), USA, 2003 
3 "Value Engineering Program", Engineering Policy, No. 510-001(p), USA, 1998 
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«مهندسـي ارزش در سـاخت» ذکـر در ريشهيابي آن، ضعف قوانين بوضوح قابل مشاهده است. به طور مثال در آييننامـه
«مسئوليت تغييرات به عهده مشاور طرح و در صورت احتراز وي و اصرار کارفرما، به عهده کارفرما ميباشد». روشـن شده است
است که مشاور به دليل عدم تقبل ريسک همواره ميتواند با تغييرات پيشنهادي مخالفت نموده و مـسئوليت آن را بـه کارفرمـا

انتقال دهد.  
(مردم و کاربران) در قبـال دريافـت منـافع پيـشنهادات مطالعـه o راهکار 1: کارفرما به عنوان نماينده ذينفعان اصلي

ارزش، ريسک آنها را نيز بپذيرد. البته ضعف فني مجموعههاي کارفرمـايي ممکـن اسـت مـانع عمـده در راه ايـن
پيشنهاد باشد. 

2: هر گروه مسووليت کارهاي خود را قبول نمايد. افراد حقيقي و حقوقي شرکتکننده در مطالعه مسووليت o راهکار

کلي پيشنهادات و مشاور بسط دهنده پيشنهادات مطالعه ارزش، مسووليت طراحي تفـصيلي و پيمانکـار مـسووليت
اجراي آن را به عهده بگيرد. اين راهکار ممکن است با مسووليت کلي کارفرما تداخل داشتهباشد.  

  
3-3- ابهام در حقالزحمه پيشنهادي 

بـه دليـل بـاال بـودن رقـم 32918 که آييننامـه جـاري مـيباشـد، در نشريه فرمول محاسبه حقالزحمه مشاوران ارزش
محاسبهشده از رابطه باال نسبت به عرف موجود خدمات مشاوران، مباني متفاوت محاسبه ميزان کاهش هزينـه و کـاهش زمـان
ناشي از پيشنهادهاي مهندسي ارزش و عدم ارائه مرجع مشخص و معتبر تعيين آن، شـيوه فـوق در عمـل اجرايـي نگرديـد. بـا
عنايت به مسايل يادشده سازمان مديريت و برنامهريزي در حال تدوين دستورالعمل جديد اجراي مهندسي ارزش بـا تأکيـد بـر

برنامه کار1 آن و روش جديد تعيين حقالزحمه و انتخاب مشاور ارزش ميباشد که تاکنون ابالغ نگرديده است.  
o راهکار: دو نوع نحوه محاسبه ميتواند مبنا قرار گيرد. درصدي از منافع قابل محاسبه در طولعمـر پـروژه يـا چنـد

(با يا بدون مبناي ساعت-کاري). روش دوم مقاومت سال محدود به مشاور و اعضاي تيم اعطا گردد يا روش مقطوع
کارفرما در مقابل پيشنهادات را بدليل ذينفع نبودن مشاور ارزش کاهش ميدهد ولي از انگيـزههـاي مـشاور  ارزش 

ميکاهد.  
  

4- آسيبشناسي مهندسي ارزش در عرصه ساختارهاي مجموعههاي کارفرمايي  
مجموعههاي کارفرمايي وظيفه تحليل نيازهاي ذينفعان اصلي طرح، برنامهريزي جهت برآوردهکردن نيازها، تـامين مـالي،
انتخاب عوامل مناسب، نظارت بر اجراي طرحها و در اکثر موارد، بهرهبرداري و نگهداري آنها در چهـارچوب قـوانين و مقـررات
(از جملـه موجود به عهده دارند. صعوبت شناخت نيازها، اولويتبندي آنها، برنامهريزي نامناسب و غيرواقعي، محدوديت منـابع
منابع مالي و انساني)، مشکالت دوران بهرهبرداري، عدم دستيابي به اهداف و سنگيني مسئوليت در قبال طرحهـاي اجراشـده از
مسائل رايج اين گونه مجموعهها ميباشد. تکنولوژيها و روشهاي مديريتي جديد به همراه اصـالح سـاختار سـازماني و ايجـاد
روال کاري صحيح ميتواند به بهبود سازمان و طرحهاي اجرا شده توسط آن بيانجامد. عـالوه بـر ضـعفهـاي مـديريتي رايـج و

مشکالت ساختاري معمول مشکالت زير در زمينه اعمال مهندسي ارزش در طرحهاي زيربنايي به چشم ميخورد:  
  

4-1-  عدم درك صحيح از جايگاه، فرآيند و اهداف مطالعات ارزش  
اين مسأله که مبتال به بسياري از کشورها در زمينههاي علوم و ابزارها و فنـون جديـد مـيباشـد، در ايـران نيـز مـشاهده
ميگردد. گروهي از کارفرمايان تيم مهندسي ارزش را عامل اضافه بر عوامل ديگـر دانـسته و آن را موجـب افـزايش پيچيـدگي
... اشـتباه ميدانند. گروهي مهندسي ارزش را با روشهاي مشابه همچون کاهش هزينـه2، کنتـرل پـروژه، مـديريت کيفيـت و

ميگيرند. گروهي از کارفرمايان نيز تصورات نامناسبي از مهندسي ارزش مانند ابزار کنترل طراحي، ابزار انتخاب گزينه برتر، ابزار 

                                                 
1 Job plan 
2 Cost Reduction 
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ذکر شـده حاصـل انتقـال غيرصـحيح اطالعـات، عـدم نقد مشاور و ابزار رساندن هزينهها به بودجه را دارند. هرکدام از تصورات
تحقيق و پژوهش کافي در زمينه مهندسي ارزش و نبود فضاي شفاف اطالعاتي ميباشد و ميتواند مانع درخواست اين خـدمات

گردد.  
o راهکار: فرهنگسازي در سطح کالن و ايجاد سيستم مديريت بهم پيوسته1 در سطح مجموعههاي هدف ميتواند در 

رفع اين معضل موثر واقع شود. البته روشهاي فوق چندان ساده نميباشد. حتي در ادارات راه و ترابـري امريکـا بـا
قدمت طوالني، تنها 11 ايالت آن را بصورت گسترده به کار ميبرند و در ديگر اياالت در سطح اجبار قـانوني پيـاده

 ميشود. فرهنگسازي همچنان يکي از ماموريتهاي مهم در کشورهاي پيشرو است. 
  

4-2- انتخاب غير مناسب پروژهها جهت مطالعه ارزش  
فرصتهاي مناسب جهت مطالعات ارزش اغلب در فازهاي اوليه پروژه ميباشد(شکل1) پروژههاي داراي اجـزاء تکرارپـذير،
... در زمانهاي مناسب ميتوانـد داراي پتانـسيل داراي ريسک باال، داراي مشکل فني، اجرايي، داراي اجزاء خاص و يا پيچيده و

مناسبتري جهت مطالعه با ابزار مهندسي ارزش باشند.  
  

ود ارزش پتانسيل بهب

يرات    ال تغي ه اعم هزين

ي   راحي مفهوم ط راحي ط رداري  ساخت و بهره   ب

بهبود ارزش 

ژه  
هزينه     

 /
ي
صرفه جوي

 پتانسيل افزايش ارزش در طول عمر پروژه- ١شكل  
  

  
عدم انتخاب به موقع پروژه ميتواند اين پتانسيل را کاهش دهد. به طور مثال مطالعات ارزش سـرريز سـدهاي قلعـهچـاي، 
ونيار و مبدل آزادراه اهواز-بندر امام در مرحله اجرا جهت مطالعه انتخاب گرديدند. عليرغم همکاري مناسب عوامل طرح، توقف
عمليات اجرايي و سرعت مطالعات، پيشرفت فيزيکي پروژه، موجب تغيير گزينه برتر و کاسـتن نتـايج مـالي و منـافع مطالعـات
گرديد. در صورتي که اين پروژهها در فازهاي طراحي انتخـاب مـيگرديـد، نتـايج تـا چنـدين برابـر از شـرايط حاضـر متفـاوت

ميگرديد. [3و4]  
o راهکار: بدليل نوظهور بودن اين متدولوژي در ايران، اين موارد اجتناب ناپذير است. شناسايي پروژههاي در دست 

طراحي و توجيه کارفرمايان در اين مرحله به همراه اجبار قانوني و منوط ساختن تخصيص بودجه ميتواند تا حدي 
کارساز باشد.  

  
4-3-عدم توانايي کافي در کنترل مطالعات  

به دليل عدم وجود زمينههاي اطالعاتي و تجارب کافي، کارفرمايان تـوان کنتـرل و هـدايت احتمـالي مـشاوران ارزش بـه
سمت اهداف سازماني و پروژهاي خويش را ندارند. اين عدم ديد مناسب، فعاليت مشاوران را سختتر و آهستهتر مـينمايـد. بـه
از مهندسي ارزش عالوه باعث ميگردد مشاوران کمآشنا از طريق انجام مطالعات ناموفق و زيانده، ايجادکننده ذهنيت نامناسب

                                                 
1 Integrated Management System 
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4 ماه)، مانع بزرگ و باعث احتراز کارفرمايان از مراجعه به مـشاوران (بيش از گردند. بعنوان مثال، نمونه مطالعات طوالني مدت
ارزش ميباشد.   

  
4-4- عدم وجود ساختار سازماني مناسب و واحد تخصصي  

دفاتر هماهنگکننده مهندسي ارزش در ساختار بسياري از مجموعـههـاي کارفرمـايي کـشورهاي پيـشرو ضـمن هـدايت
هماهنگ مينمايند، با مشاوران طرح تماس ميگيرند، بر گردش  مشاوران ارزش، ساير عوامل و منابع را در جهت انجام مطالعات
مناسب و آزاد اطالعات نظارت دارند، زمان و پروژه مناسب را تشخيص ميدهند، آموزش مجموعههاي کارفرمايي را برنامهريـزي
(بسط فرهنگ انتشار نتايج)، مـستندسازي رونـد و نتـايج نموده و نتايج مطالعات انجامشده را به اطالع کليه واحدها ميرسانند
حاصل را هدايت نموده و فعاليتهاي بيشمار ديگري را در جهت تسهيل مطالعـات بـه انجـام مـيرسـانند. عـدم وجـود چنـين

واحدهايي (که ضرورت وجودي آنها به اثبات رسيده است) موجب کاهش سرعت و کيفيت خروجي نتايج مطالعات  خواهد شد.   
  

4-5- عدم حمايت مديريت 
حمايت مديريت عالي ضامن موفقيت تيم مطالعاتي ميباشد. درك صحيح از نتايج و اهداف ضمن ايجاد و اعتقـاد بـه ايـن
(از جمله مـديران عـالي) و درك ضـرورت اعمـال آن مـيگـردد. در دسـتورالعمل روش، موجب توافق واجماع مديران مجموعه

 400/230/63 مهندسي ارزش آشتو نيز بارها به ضرورت حمايت مديران اشاره شـده اسـت. در مطالعـه مهندسـي ارزش پـست
کيلوولت سعادتآباد، همکاري مناسب کارفرما در شرکت مديران عالي و کارشناسان ارشد سـازمان، اولويـتدهـي بـه مطالعـات 
نقـش مهمـي در ارزش، حضور عاليترين سطح سازمان در جلسه ارائه نهايي و دستور اکيد بر ادامـه و اجـراي نتـايج مطالعـات

موفقيت مطالعه داشت. [5]  
o راهکار: سازمانها مسوول ميتوانند مديران نمونه و فعال در اين زمينه را معرفـي نماينـد يـا در سيـستم تـشويقي

دولت امتياز خاصي براي آن درنظر گرفته شود.   
  

4-6- عدم شرکت مشاوران طرح در مطالعات  
يکي از موانع عمده در راه بسط مهندسي ارزش در ايران عدم حضور فعال مشاوران يـا مقاومـت و جبهـهگيـري آنهـا در
اسـت، باعـث کنـدي خالل مطالعات است. اين مورد که معلول فضاي غيرشفاف و خالء فرهنگ مناسب و ارتباط شفاف عوامـل

مطالعات، کاهش اعتبار خروجيها، محرومشدن تيم مطالعاتي از تجارب، دانش و احاطه مشاور بر پروژه ميگردد.   
به عنوان مثال حضور شرکت مشانير به عنوان مـشاور طـرح پـست سـعادتآبـاد و همکـاري و حمايـت وي از طريـق بـه

اشتراكگذاري اطالعات موجود، معرفي کارشناسان ارشد خود به تيم مطالعاتي، پشتيباني سازماني از وي، ارائه ايدههاي خالقانه 
در مورد طرح خود و تشريح و توسعه گزينهها با رعايت استانداردهاي مهندسي، آشکارا تيم را تا حد ارائه گزينههايي کـه منجـر
50 درصد کاهش هزينه تقويت نمود. عالوه بر پيشبرد مطالعات، اين همکاري موجب افزايش اعتبار مـشاور، شـکوفايي به حدود
استعداد و دانش کارشناسان آن مجموعه، بروز کار تيمي و اطمينان کارفرما به مشاور در زمينـه اسـتفاده از روشهـاي نـوين و

خالقيت در طرحهاي آتي گرديد. [5]  
o راهکار: راهحل نهايي ميتواند الزام مشاوران و پيمانکاران به همکاري با مشاوران ارزش باشد. با اين حال، راهکارهاي 

تشويقي مناسبتر به نظر ميرسد.  
  

5-  آسيبشناسي مهندسي ارزش در عرصه مشاوران ارزش  
عدم وجود اطالعات کافي، سازماندهي نامناسب، تجربيات محدود و عدم توانايي در پيادهسازي دانستهها، همگـي موجـب
ايجاد خطاها و در نتيجه کاهش کارآيي يا شکست يک پروژه، روند يا سيستم ميگردد. عـالوه بـر ضـررهاي محـدود بـه هـدف
مطالعه، روند بسط فرهنگ ارزش با اين اشتباهات دچار لطمه و آسيب فراوانـي گرديـده اسـت و ايـن روال همچنـان مـشاهده
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ميگردد. گرچه با درايت نهادهاي مربوطه گام اول در اين زمينه به درستي برداشته شده، امـا همچنـان خطـر عـدم پـذيرش و
کاهش سرعت گسترش آن موجود است خطاهاي رايج مشاوران ارزش که اغلب داراي دانش و تجربه ناکافي از فرآيند و فلـسفه

گامهاي مطالعات ارزش هستند به قرار زير است:  
  

5-1- تخطي از برنامه کار  
تخطي از برنامه کار معمولترين اشتباه در مشاوراني ميباشد که ادعاي پيادهسازي و به کارگيري اين شيوه را مينماينـد. 
تخطي از برنامه کار غيرمجاز ميباشد مگر در مواردي که سرپرست مطالعات تجربيات و آموزش کامل را ديده و با داليـل کـافي
اقدام به اين عمل نمايد. اما اغلب (تقريباً تمام اوقات) اين تخطي از برنامه توسط افراد کماطالع به دو صورت جا بـه جـا نمـودن
گيرد که اغلب ناشي از عدم آمـوزش و تجربـه کـافي راهبـرام مطالعـه عدم اجراي بعضي از مراحل انجام مراحل برنامه کار و يا

ميباشد.  
زيمرمن در زمينه فلسفه برنامه کار ميگويد «شرکتکنندگان در مطالعه ارزش بايد نسبت به ناديده گرفتن رويکرد گام به 
گام برنامه کار هشدار داده شوند. جايي که برنامه کار مورد بيتوجهي قرار گيـرد، مطالعـه ارزش، بـه بـازنگري طراحـي تبـديل
خواهد شد». همچنين االشياش ميگويد: «يکي از داليل معمول تنزل مهندسي ارزش به يک روش صرفِ کاهش هزينه توسـط
افراد غيرحرفهاي، پرش و تخطي از گامهاي برنامه کار جهت کمينـهکـردن تـالشهـاي پـيشرو در مطالعـات مهندسـي ارزش

ميباشد.» [7]  
  

5-2- تخطي از زمان معمول  
مهندسي ارزش فرآيندي کوتاهمدت و داراي زمان شروع، طول مدت و زمان پايان مشخص ميباشـد. معمـوالً مطالعـات از
5 روز متغير ميباشد. در صورت فراتر رفتن زمان آن از ميزان معمول، بايد داليل و علل آن 3 تا 10 هفته و کارگاه آن از يک تا
در مورد مطالعه و تحليل قرار گيرند تا مطالعات تبديل به روند بازنگري طوالني يا بهبود مستمر نگردد. مطالعات کوتاهتر از يـک
(مانند مطالعه ارزش عـالجبخـشي (مانند مطالعات کوتاهمدت آموزشي طرح ماورا) يا رفع يک بحران ماه تنها با اهداف آموزشي

فرازبند کارون 4) قابل انجام هستند.  
o راهکار: علت و عوامل افزايش زمان بايست توسط راهبر به دقـت مـورد بررسـي و چـارهانديـشي قـرار گيـرد. نبـود

اطالعات، عدم قطعيت اطالعات موجود، عدم همکاري مـشاور، ضـعف مـديريت کارفرمـا، بروکراسـي زيـاد در عقـد
قرارداد، عدم آمادگي عوامل طرح و مانند آن ميتوانند از داليل اين تاخير باشند.  

  
5-3- انتخاب محدوده وسيع براي مطالعه  

(هر دوي اين شرايط) تمرکز ميکنـد. براسـاس طبيعـت، ذهـن  مهندسي ارزش بر نقاط پرهزينه و داراي پتانسيل بهبود
افراد در يک زمان خاص ظرفيت تسلط و دربرگيري اطالعات محدودي را دارد. به همين دليل تـيم در فرآينـد مهندسـي ارزش
ملزم به تعريف محدوده مطالعات1 شده است. براي پروژههاي بزرگ ممکن است محدوديت توان افراد مغفول بمانـد و مطالعـات

طوالني و کم بازده شود.  
o راهکار: در پروژههاي بزرگ انجام مطالعات ميتواند در قالب چندين مطالعه و بـا محوريـت يـک مطالعـه انجـام يـا

در مطالعـات سـد تمرکز تيم تنها بر نقاط پرهزينه و خاص پروژه محدود گردد. (سه مطالعه جداگانه ولي همزمـان
تنظيمي مارون)   

  

                                                 
1 Scope of Study 
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5-4- عدم تطابق مطالعات با شرايط  
يکي از عوامل موفقيت و شموليت هر متدولوژي، توان تطبيقپذيري آن با شرايط گوناگون ميباشد. به همـان ميـزان کـه
تخطي از برنامه کار، اشتباه آشکاري است، اجراي صلب آن نيز ميتواند عواقب سويي بـراي مطالعـات و تـأثيرات نـامطلوبي بـر
يک مطالعه ارزش در روند کـاري اداره شرکتکنندگان، فعاليتهاي ديگر آنان و در نتيجه برداشت بد و کارآيي پايين گردد. در

5 روزه در سه هفته جداگانه (هفته اول 2روز، هفته دوم 1 روز، هفته سوم 2 روز) انجام گرفـت.  رفاه ايالت کبک کانادا1 ، کارگاه
علت اين امر، ديگر فعاليتهاي اداري در کارکنان شرکتکننده بود و از نتايج مثبت ايـن ابتکـار، ايجـاد فرصـت مناسـب بـراي
کارکنان در مورد تغييرات پيشنهادي و تعميق مطالعات بود. در مطالعه آموزشي کوتاهمدت اسکله خدماتي بندر انزلـي، کارگـاه
4 روز فاصله برگزار شد. با اجراي تمهيدات راهبر مطالعه، اثرات مخرب ايـن فاصـله زمـاني کنتـرل و محـدود (2 روزه) با اصلي

گرديد. [8]  
  

5-5- انتخاب چارچوب نامناسب براي مطالعات  
(هدف مطالعه، ذينفعان، معيارهاي ارزيابي گزينهها) هر کدام داراي فلسفه و جايگاه ضـروري جهـت مباني مطالعات ارزش
پيشبرد فرآيند ميباشد. اغلب عدم توانايي مشاور ارزش و تيم در تعيين آنها به کارفرما و عدم شناخت صحيح مـساله يـا درك

ناصحيح از ابزارهاي مديريتي برميگردد.  
o راهکار: تامل و برگزاري جلسات شناسايي مساله يا استفاده از ابزارهاي تعريف مساله ميتوانـد مـوثر باشـد. بنـا بـه

اذعان کارفرمايان، عمده تفاوت مشاوران ارزش در ايران و علت موفقيت برخي از آنها نسبت به ديگران انجام دقيق
گامهاي پيش مطالعه و تدوين چهارچوب مناسب ميباشد. 

  
5-6- آشفتگي و سردرگمي تيم مطالعاتي  

عدم آشنايي تيم با فرايند و مقاومتهاي احتمالي و شتابزدگي در يافتن پاسخ، مطالعه را کند و نفسگير مينمايد.   
o راهکار: مديريت نوين، حيات شرکتها را مشروط به آموزش مستمر نيروي انساني ميداند. ضـعف فرهنـگ و عـدم

آشنايي جامعه مهندسي کشور الزم مينمايد قبل از پيادهسازي فرآيند، آموزشهاي مختصر و مناسبي جهت تبيين 
 ( ... (چـون تحليـل کـارکرد، طوفـان فکـري، نوع خروجيها و انتظـارات، دامنـه کـاربرد، ابزارهـاي مـورد اسـتفاده
برنامهکاري پيشرو و نيز اصولي چون کار تيمي، خالقيت و مانند آن به تـيم داده شـود. هرکـدام از ايـن اطالعـات
ميتواند از اتالف وقت و انرژي در ابعاد وسيع جلوگيري نمايد و راستاي حرکت تمام اعضاي تيم و عوامل پيرامـوني

را در جهت دستيابي به نتايج اصالح نمايد.  
  

5-7- عدم انتخاب صحيح تيم  
چند تخصصيبودن و احاطه مجموعه تيم بر مسأله/فرصت پروژه يکي از عوامل کليدي موفقيت مطالعات است. نقص تيم و 
يا عدم تجربه و تخصص اعضاي تيم ميتواند به صحت و کفايت نتايج مطالعات ارزش خدشـه وارد کـرده و آن را تـا حـد نتـايج
از عوامـل مختلـف دخيـل در طراحـي مقـدماتي و اجرايي پيش برد. در هر مطالعه الزم است عـالوه بـر بيارزش و فاقد قابليت

تفصيلي، ساخت و بهرهبرداري نمايندهاي در کارگاه حضور داشته باشد.  
o راهکار: عدم شتاب در شکلدهي کارگاه مطالعاتي، پيشنهاد حقالزحمههاي مناسب، تغيير زمان کارگاه و انطباق بـا

توانايي افراد تيم و استفاده پارهوقت از افراد پر مشغله ميتواند به ايجاد يک تيم قوي کمک نمايد.  
  

                                                 
1 Québec Welfare Department (Ministère de la Sécurité du revenu)  
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5-8- راهبري و پشتيباني نامناسب جلسات  
هدايت فرآيند و اعضاي تيم به بيشينه ارزش، حاصل تجربه و دانش فرد راهبر در زمينه ابزارهاي مهندسي ارزش، تقـسيم
وظايف، هدايت تيم و تخصص و شناخت مفهومي از موضوع مورد مطالعه ميباشد. به عالوه تيم مطالعاتي کـه از متخصـصان بـا

تجربه در درون خود سود ميبرد، به پشتياني تيمهاي کارشناسي و خدماتي نياز دارند.   
دانش مديريتي و آشنا با ديگر ابزارهاي مديريتي باشد. راهبر بايد چالشگر، دوست و رفيق o راهکار: راهبر بايد داراي

و جدي باشد. به عالوه وي بايست شخصيتي پذيرفتهشده، صبور، جذاب، ارتباطسـاز، تيم و در عين حال سختگير
پيگير و خالق داشته باشد. وي باييد بتواند تواناييهاي خالقيت، کار تيمي و نتيجهگرايي تيم را شکوفا سازد.  

  
5-9- عدم انتخاب صحيح دامنه و نوع خروجيها 

وسعت و پيچيدگي دامنه کار تيم بسته به تخصص، زمان و امکانپذيري تغيير در شرايط مختلف متفاوت است. همچنـين
(به جاي طرحهاي شماتيک) و تکميـل و تـدقيق محاسـبات تـا حـد طراحـي ادامه مطالعات و اصرار در ارائه طرحهاي تفصيلي

(ورود بيش از حد به مباحث فني) از دامهايي است که اغلب مشاوران ارزش و کارفرمايان را بـه بـنبـست مـيکـشاند.  تفصيلي
(بخـصوص محاسـبات هزينـهاي)  (شماتيک) است و محاسبات کفايت خروجيهاي مهندسي ارزش در حد معادل طراحي اوليه

ميبايست تخميني و بر اساس ديدگاه 20-80 پاراتو باشد.  
  

5-10- اليهبندي و ارائه چند گزينه  
نتايج مطالعه تيم مهندسي ارزش بايد بصورت تصميمسازي و مبتني بر چند گزينه باشد چرا که کارفرما ممکن اسـت بـه

هر دليل گزينه اول تيم را نپذيرد و نبود چند گزينه متنوع و جذاب نتايج تيم مطالعات ارزش را با چالش روبرو ميکند.  
  

5-11- عدم رعايت اصول اخالقي  
در معرض نقد قرارگرفتن مشاور طرح، يکجانبهشدن کارگاهها، درك ناکـافي عوامـل از اهـداف و فرآينـد مطالعـه ارزش،
... از مواردي است که مـيتوانـد زمينـهسـاز نقـض اصـول مهندسـي ارزش و تخطـي از اخـالق نمايانشدن کاستيهاي طرح و
(به جاي حل مسأله)، تـأخير در (به جاي همگرايي) تشديد مشکالت مهندسي گردد. نتايج اين معضل ميتواند درگيري عوامل

مطالعات (به جاي طي فرآيند کوتاهمدت) و در نهايت تحميل هزينه به کل سيستم گردد.  
  

5-12- عدم اعتقاد به منافع ملي  
(و فرامليتي) را به عنوان يکـي از مـشترکات سوگندنامه مهندسي ارزش، ميهن را به عنوان يک ارزش و تأمين منافع ملي
تمام شاغالن در اين حرفه معرفي مينمايد. اين سند مکتوب و مشترك که در راسـتاي سـوگند مهندسـي و اهـداف مهندسـي

(غيـر مـرتبط بـا ارزش) باشـد. در  ارزش در دامنه کالن جامعه ميباشد، ميتواند راهنماي خـوبي جهـت مجموعـههـاي ديگـر
(بخصوص منـابع مـالي)، التـزام بـه حفـظ نظرگرفتن اثرات مطالعه بر ديگر پروژهها، ناديده نگرفتن حقايق، حساسيت به منابع

محيط زيست و... همگي نشانههايي از اعتقاد به حفظ و حراست بلندمدت از منافع ملي است.   
o راهکار: تعيين و تصويب جوايز حفظ منافع ملي و همچنين پروژههاي بشردوستانه در کشور ميتواند منـافع زيـادي

داشتهباشد. جرکتهاي فرهنگي و خودباوري ملي- مذهبي ضامن حرکتهاي بلندمدت و توسعه پايدار ميباشد.  
  

6- جمعبندي و نتيجهگيري  
همانطور که اشاره شد تکنيک اثباتشده مهندسي ارزش در حال اوجگيري در کشور است. پروژهها و طـرحهـاي عمرانـي
کشور به دليل عوامل مختلفي که منجر به ايجاد ارزش ضعيف در آنها ميشود، به شدت نيازمند برخـورد ارزشگرايانـه بـا هـر
رويکرد و يا تکنيکي ميباشد. لذا تثبيت، تقويت، بوميسازي، کاربرد و تفکيک مهندسي ارزش از ساير روشهـا از اولويـتهـاي
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تحقيقاتي و استراتژيک سازمانها و انجمنهاي مرتبط با موضـوع از جملـه سـازمان مـديريت و برنامـهريـزي کـشور و انجمـن 
مهندسي ارزش ايران ميباشد. در اين بين استفاده و اعتماد به تجارب جهاني بسيار سودمند خواهد بود.   

پيادهسازي مهندسي ارزش در سازمانها و نهادهاي مهندسي کـشور مـشابه طـرح مـاورا در وزارت راه و اجراي برنامههاي
ترابري و يا طرح مومرا در عربستان از مهمترين محورهاي اقدامات کاربردي و جلوگيري از انحراف و آسيبپذيري اين نهال نوپا

در کشور است. ارکان برنامههاي پيادهسازي موارد زير ميباشد:  
1- فرهنگسازي عمومي: از آنجا که علت عمده مقاومتها و اشتباهات رايج، ناآشنايي از شيوه و نتـايج معمـول ايـن روش
ميباشد، الزم است در قالب برنامههاي چندجانبه مانند چاپ پوستر، کتابچـه، مجلـه، تهيـه فـيلم آموزشـي، برگـزاري سـمينار
آشنايي، استفاده از رسانههاي عمومي، اطالعات اوليه در مورد متدولوژي ارزش و نيز نتايج و نمونههاي موفـق مطالعـات ارزش،

قوانين و مقررات موجود در کشور و ديگر اطالعات مورد نياز مخاطبان به جامعه مهندسي انتقال يابد.  
2- ايجاد بستر قانوني و ساختار مناسب: تدوين برنامه تشخيص صالحيت و ارجاع کـار مناسـب محـيط حرفـهاي کـشور،
پيشبيني برنامههاي تشويقي و نيز در نظرگرفتن تسهيالت براي مشاوران و پيمانکاران فعال در ايـن بخـش مـيتوانـد موجـب
گسترش و شکوفايي اين روند گردد. به عالوه ساختار سازماني و ايجاد واحدهاي مربوطه زمينـهسـاز پـذيرش و بکـارگيري ايـن

خدمات در پروژههاي کشور ميباشد. 
3- آموزش پيشرفته: ضعف رايج مشاوران ارزش و نيز مجموعههاي کارفرمايي و به تبع آن ضـعف در برگـزاري کارگـاههـا و
نتيجهگيري، تنها با برگزاري دورههاي آموزشي اسـتاندارد و در قالـب مـورد پـذيرش نظـام تـشخيص صـالحيت، فعـالسـازي

انجمنهاي مرتبط، تدوين کتب تخصصي و مانند آن قابل رفع ميباشد. 
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