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 ارزش درمدیریت پروژه هاي صنعتي مهندسي نوین وروشهاي تكنيكها بررسي
 

 ایوب نوروزي دهناشي

Ayoub_norouzi@yahoo.com 
 

 : چكيده   

 

 پروژه پيشبرد در جهت رو پيش مشكالت و معضالت همچنين و مملكت در بنايي زير هاي پروژه روزافزون رشد به توجه با

 و پروژه اجراي روند حد ار بيش طوالني شدن از حاكي اكثرا   كه ها پروژه اجراي نتايج از دسترس در بيش و كم آمار و ها

 . باشد مي برداري بهره از پس پروژه كاركرد صحيح عدم همچنين و موردنظر هاي ظرفيت به دستيابي عدم يا

 روش ترين مهم و آمدترين كار از يكي عنوان به ارزش مهندسي دوم جهاني جنگ از پس سالهاي در اينكه به توجه با

 با ه پروژ مديريت در ارزش كارگيري مهندسي به .باشد مي مطرح پروژه نهايي كاركردهاي حفظ و ارزش باالبردن هاي

 تحميل موجب كه آيتمي هر حذف و جهت شناسايي بديلي بي ابزار به تواند مي پروژه اجراي روند پيچيدگي به توجه

 عبارتي به شود وارد پروژه اساسي كاركردهاي به آسيبي بدون اينكه باشد شود مي زمان اتالف و غيرضروري هاي هزينه

 اجزاي تمام به توجه ضمن كه آورد مي فراهم را امكان اين ه، پروژ چهارچوب مديريت در ارزش مهندسي سازي پياده

 بدون برداري بهره مرحله به رسيدن براي بهينه زمان همواره و نگردد فرض قطعي و پروژه مسلم از بخشي هيچ پروژه،

 .باشد رو پيش هدف عنوان به كيفيت از كاستن يا و برهزينه افزودن

 پروژه كه شرايطي در آن مزاياي از مندي بهره و ارزش مهندسي مراحل از هريک در متنوع الگوهاي گيري بكار و ترويج

 روشهاي علمي، سريع تحوالت ي درعرصه.رسد مي نظر به ضروري بسيار هستند، اجرا درحال ما كشور در بسياريهاي 

 .دارد درپي هارا برپروژه مديريت ناكارآمدي ها، رويه اين به اتكا كه به نحوي داده، ازدست خودرا هاي سنتي قابليت

 توان مي روش اين از استفاده با كه است كارآمدي شيوه swot تحليل و تجزيه مانند روش نوين ازروشهاي استفاده 

 در ها ايده مناسب انتخاب و كردن نهادينه وزياد براي متنوع هاي شاخص وجود به عنايت با ها ايده ارزيابي به نسبت

 .نمود استفاده شود مي محسوب ارزش مهندسي سيستماتيک مراحل از يكي كه   ارزش مطالعه مرحله ارزيابي

 

 پروژه هاي صنعتي ،، مهندسي ارزشswot تحليل و تجزيه: واژگان کليدي 
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 : مقدمه

 دست از را خود گذشته هاي قابليت مديريت، سنتي روش هاي ها، پروژه اجراي در آوري فن سريع تحوالت و تغيير عرصه در

مطالبات  و انتظارات افزايش . دارد پي در را ها بر پروژه مديريت فرآيند ناكارآمدي رويه، اين به اتكا كه نحوي اند به داده

 ديگر سوي از . زند مي دامن مديريت ضعف از ناشي به بحران منابع موجود، محدوديت و بشري جوامع در رفاهي و اقتصادي

 به توجه و گذاري سرمايه مناسب زمينه هاي يافتن به منوط پروژه هاي مختلف هاي فعاليت از حاصل ثبت هرگونه دستاورد

 .مي باشد ها فعاليت گونه اين با مرتبط اقدامات و ها پروژه ها و طرح اثربخشي و كارآيي

 هستند اجرا و مطالعه حال در كشور در بسياري هاي پروژه كه درشرايطي آن ازمزاياي مندي وبهره ارزش مهندسي بكارگيري

 طرحهاي ي عرصه در اخير سالهاي در بخش اثر و خالق رويكردي بعنوان ارزش مهندسي .رسد مي نظر به ضروري ،بسيار

 انجام براي ها ايده بهترين به دستيابي و ضروري غير هاي هزينه حذف جهت كارفرمايان . است داشته توسعه و رشد عمراني

 و بررسي و ارزش مهندسي ي مطالعه رو اين از . اند آورده روي ارزش مهندسي سيستماتيک و علمي رويكرد به ، ها پروژه

 و دولتي هاي بخش در جدي توجهات اخير سالهاي در چنانچه .رسد مي نظر به ضروري امري آن كاربرد راهكارهاي توسعه

 دراز ساليان ي تجربه و وتحقيق نتيجه .است شده انجام نيز مثبتي حركتهاي و شده داده نشان مهم امر اين به خصوصي

 ، ارزش ،مديريت ارزش مهندسي چون مختلفي هاي نام با شده اثبات و كاربردي تكنيكي صورت به امروزه ، ارزش محققان

 مهندسي رو اين از .است كرده پيدا نمود … و فراگير ارزش مديريت ، فراگير كيفيت مهندسي ، ارزش متدولوژي ، ارزش آناليز

 تري مناسب جايگاه ، كيفيت حفظ و هزينه حداقل با پروژه اهداف ساختن برآورده منظور به كارآمد تكنيک يک بعنوان ارزش

 . است كرده پيدا طرحها در ها تكنيک ساير به نسبت

 تحقق شک بدون و مي باشد ضروري راهبردهاي از تعالي كشور و بالندگي جهت خالقيت بر مبتني رويكردهاي كارگيري به

 و نوآور هاي روش از استفاده بدون فرهنگي، علمي،اقتصادي ونخست  جايگاه در كشور حضور و ساله بيست چشم انداز سند

 ساختن برآورده منظور به خالق و روش كارآمد يک عنوان به ش ارز مهندسي راستا، همين در . بود محال خواهد امري خالق

 .است شده شناخته پروژه كاركرد افزايش و كمترين هزينه با پروژه اهداف

 كاركرد آن براي و را شناسايي خدمات يا محصول كه كاركرد است مشخص هاي تكنيک با سيستماتيک روشي ارزش مهندسي

 .گيرد انجام نظر مورد كيفيت و اطمينان قابليت باحفظ هزينه كمترين در كاركرد آن كه نحوي به كند مي ايجاد ارزش مالي

 آن، خصوصي يا و دولتي،تعاوني نوع از اعم تجاري اداري، مسكوني، هاي حيطه در ساختماني هاي پروژه ساز و ساخت عرصه

 مهندسي موضوع به آن در كه كشور چهارم و سوم برنامه توسعه به توجه با و ميگردد شامل را ملي قتصاد ا از توجهي قابل حجم

 صرفه مسكن، ساخت خصوصي يا ساز،و و ساخت عمراني هاي پروژه بر ارزش اعمال مديريت با و است شده پرداخته ارزش

 عمده جويي

 .ميگردد حاصل منطقي حركت ها، پروژه كيفيت و ارتقاء جهت در و شده حاصل اي

 در ارزش مهندسي گسترش فرهنگ جهت در نو حركتي ، مسكوني ساز و ساخت هاي پروژه از يكي ارزش مهندسي كارگاه

 ميگردد تلقي ساز و ساخت عرصه
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 كاهش و كيفيت بهبود جهت در صورت تيمي به ارزش مهندسي هاي پشتيبان تكنيک و ها روش بكارگيري تحقيق اين در 

 اين نتايج خاطر بدين و .مورد بررسي قرار گرفته است پروژه ها در شركت عمراني ساختماني ارمش ساز شهرستان ايذه هزينه

 مشاور مهندسينكتهاي  شر نيز و خصوصي و تعاوني دولتي، بخشهاي كارفرمايان بيشتر چه هر استفاده جهت موردي در مطالعه

 .ميگردد ارائه ، وفرابخشي مديريتي تكنيک اين در مهندسي سطح ارتقاء و مسكن، بخش پيمانكاران نيز و

  در اين پروژه از روش كتابخانه اي و از كتابها و سايتهاي مختلف  مهندسي ارزش و طرحها و تكنيک هاي آن و پروژ هاي مختلف

 اطالعات مورد نياز بدست شركت ساختماني ارمش ساز شهرستان ايذه و مصاحبه باكارشناسان، مهندسين و مشاورين آن شركت

 امده است بنابراين روش تحقيق در اين پروژه ميداني كتابخانه اي است.

 

 پژوهش:ادبيات 

مهندسي ارزش در واقع تكنيكي براي افزايش ارزش يک پروژه، ارضاي نياز مصرف كننده با حداقل هزينه و نيز اجراي پروژه در 

 كوتاهترين زمان ممكن و البته با حفظ كيفيت و مطلوبيت مورد نظر است. 

  .مهندسي ارزش روش سيستماتيک جهت بهينه و بيشينه سازي شاخص ارزش يک پروژه است 

 دسي ارزش روشي جهت افزايش ارزش يک پروژه از طريق اصالح، بازنگري و نوآوري در فرايند اجراي پروژه است. مهن 

 

شناخت و درك كافي از مفهوم  سي ارزش نيازمند  شتر و بهتر هدف، بنيان و نحوه عملكرد مهند «  ارزش»براي درك هر چه بي

صحيح از مي ستنباط و درك  صورت عدم ا شيم چرا كه در  سي ارزش و راهبا سلما  در تحليل مهند كارهاي آن مفهوم ارزش، م

دچار مشكككل خواهيم شككد و از اين رو در ابتدا به تعريف ارزش، شككاخص ارزش، انواع ارزش و نيز مفهوم ارزش از ديدگاههاي 

 پردازيم. متفاوت مي

پردازد. مسئله مهم اين است يک پروژه ميهمانطور كه مطرح شد مهندسي ارزش به ايجاد تعادل بين هزينه، كاركرد و كيفيت 

در دنياي امروز با توجه به رويكردهائي مانند مهندسكككي ارزش «. گردد ارزش مطلوب چيسكككت  و چه زماني حاصكككل مي»كه 

شككود كه مشككتري راضككي باشككد. حال ممكن اسككت مشككتري داخلي و يا توان گفت كه ارزش مطلوب تنها زماني حاصككل ميمي

 وي مدنظر است. ر حال ميزان رضايتخارجي باشد، در ه

اي توان درسه مفهوم كاركرد، هزينه و كيفيت بررسي نمود كه هر سه از اهميت ويژههاي ارزش را ميبنابر آنچه گفته شد مولفه

 از ديدگاه مشتري برخوردار هستند. 

د مورد نظر وكيفيت مطلوب منظور شككاخص ارزش عبارتسككت از نسككبت بهائي كه بابت كاركر»توان گفت: و به عبارت ديگر مي

 «اي كه براي دستيابي به كاركرد مورد نظر و كيفيت مطلوب، بايد پرداخته شودشود، به هزينهمي

رسد كه مفهوم شاخص ارزش مفهومي نسبي بوده و در هر مورد خاص به شكلي متفاوت البته ذكر اين نكته ضروري به نظر مي

 يابد.تجلي مي
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ها و ارتقاي كيفي و رايي امروز حاصل انديشه ديروز ماست و احتماالَ نيازمند فرآيند نوين در تقليل هزينهمعموالَ طرحهاي اج

اي جديد نيازمند بهبود آن شود امكان دارد فردا با ايدهكمي و كاستن از زمان اجراي قراردادها است و اگر امروز طرحي ارائه مي

 د.يعني نيازمند به اعمال مهندسي ارزش باش

اگر چه در حال حاضر هيچ روش، ضابطه و دستورالعمل خاصي براي اعمال مهندسي ارزش در طرحهاي بزرگ وجود ندارد با 

اندركاران براي به كارگيري روشهاي مهندسي ارزش در و غير سازماندهي شده بعضي از دست وجود اين پيشنهادهاي متفرقه

ود.اگر ششود. با استقبال چنداني روبرو نميهاي اضافي بيان ميبراي طرحهايي كه در بهبود روشهاي اجرا و كاهش هزينهكشور ما 

 سازماني بخواهد واقعاَ در جهت اجراي مهندسي ارزش گام نهد بايد هر نوع نظري را مورد تشويق قرار دهد و از آنها استفاده كند. 

ت و چگونگي نظرات مهم است، كميت آنها نيز داراي اهميت است. بنابراين بايد شرايط بي شک به همان اندازه كه كيفي

هاي اجرايي فراهم شود و نبايد با انتقاد و عيب جويي از نظرات ارائه شده از شور و اشتياق نظرات طراحي آزادانديشي فني در متن

 سازد.شهاي سنتي و متعارف كاهش هزينه ها متمايز ميكاست.نوآوري و جنبه هاي كاربردي مهندسي ارزش اين روش را از رو

ريزي و مديريت يک كشور بايد در يک كوشش فراگير دست به اقدامي مشترك ها، سازمانها و به ويژه سازمان برنامهوزارتخانه

رحهاي انوني تمام طبزنند و ضمن تعيين چارچوب فعاليتهاي مهندسي ارزش به آنها جنبه قانوني ببخشند و به عنوان يک الزام ق

جويي عمراني، صنعتي و توليدي كشور را تحت پوشش روش مهندسي ارزش قرار دهند تا ضمن حذف هزينه هاي زايد صرفه

 مستمر در جذب اعتبارات فراهم شود و زمينه براي گسترش هرچه بيشتر اين فعاليتها به وجود آيد.

 فرصت و منابع تعيين براي ميالدي، 1965 سال در آمريكا دفاع وزارت را ارزش مهندسي تكنيک بارۀ در تحقيق و مطالعه اولين

 415 از گيري نمونه با مهندسي ارزش، كاربرد دامنۀ و مقدار تعيين و شناسايي مطالعات، هدف . داد انجام ارزش مهندسي هاي

 ها جوئي صرفه درصد 95 حدود كه كرد شناسايي را عامل هفت مطالعات .بود ارزش مهندسي مطالعات از حاصل موفق تغيير

 سؤا فني مشخصات و تكنولوژي هاي پيشرفت ، نياز مازاد بر و اضافي طراحي ، ضعيف ارزش داليل غالب . بود موجب شده را

 خاص عاملي بر صرفا  نه و عامل، چند روي بر هميشه مهندسي ارزش كه ساخت آشكار دفاع وزارت مطالعات .بودند ل برانگيز

 هاي زني گمانه .آيد مي وجود به غلط هاي اصالح طراحي نتيجۀ در ندرت به تغييرات اين كه اين ضمن .گذارد مي تأثير ،

 .آورد مي فراهم ارزش بهبود براي را كمي بسيار هاي ها، فرصت آن اشكاالت و نواقص پيداكردن براي ، ها طرح در بارۀ دوباره

 شده تيپ اقدام الگوهاي ارائه به نسبت توصيفي بصورت اغلب موجود آثار ودردارد  كوتاه اي پيشينه ايران در ارزش مطالعات

 .نمود اشاره زير موارد به توان مي تحقيق موضوع با ارتباط در موجود آثار مهمترين از است

 است شده تهيه يافته خاتمه پروژه 134 براي كشور ريزي وبرنامه مديريت وقت سازمان ازسوي 1378 درسال كه گزارشي

  نقايص با پروژه 1400 به قريب و طراحي اشكاالت با ساله هر ما كشور در ملي عمراني پروژه 2850 حدود كه دهد مي نشان

 بصورت  طرحها اقتصادي –فني توجيه فقدان از ناشي زيان كه باشد مي ساخت حال در استانداردها و الگوها از انحراف و فني

 .شود مي برآورده تومان ميليارد 1650 ميزان به ساالنه طرحها از برداري بهره ظرفيت كاهش و وري بهره كاهش

برق توسط  صنعت در ارزش مهندسي عملكرد با عنوان تحليل 1387 آذرماه6كه در  ارزش مهندسي ملي كنفرانس سومين

 ريحاني برگزار شد نتايج زير حاصل شد كشفيان مرتضي سيد و گلشن مهوش
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 ها پروژه اعتبار تخصيص و بودجه كمبود رفع تنگناي و قانوني الزامات رعايت براي برق صنعت در ارزش مهندسي كه گسترش

 صنعت در ارزش مهندسي عملكردهاي پيشين تحليل به ابتدا توانير ارزش مهندسي مركزي هستۀ . بود ناپذير اجتناب امري

 تالش آگاهانه اين سياست در . نمود اتخاذ را اصولي اي برنامه شركت اين كارشناسان هاي توانايي به ايمان با و پرداخت برق

 از نيروهايي كارا و كوچک رسمي، غير ساختاري .كند پرهيز جديد هاي سيستم سازي پياده هاي دام در سقوط از كه نمود

 .كرد تعريف خود اهداف به رسيدن براي مصمم و كيفي

 انجامد مي شكست به و نبوده موفق مربوطه شركت و سازمان مديران ارشدترين حمايت بدون ارزش و مهندسي

 آبتين ندا ، نژاد مشكوري فائز ، زماني كيومرث ها كه توسط پروژه هزينه بر آن تأثير و ارزش مهندسي در GIS در مقاله كاربرد

 روشهاي از استفاده با ها پروژه تهيه شدبه اين نتيجه رسيدند كه هزينه 98در سال  موسوي بالدي مهرداد سيد ، زلقي ابراهيم ،

 همانگونه مقاله اين در .يابد  مي افزايش توجهي صورت قابل به نيز پروژه ريسک برهزينه، عالوه و بوده باال بسيار قديمي متداول

 براي كه پروژه هزينه محسوس بركاهش عالوه برق صنعت جغرافيايي درفعاليتهاي اطالعات سيستم از استفاده شد اشاره كه

 مقابل در جويي صرفه درصد 90 از بيش به منجر حريم استعالم و در ها هزينه درصدي 80 كاهش به منجر برق تأمين فعاليت

 دقت اي، جاده سوانح و طبيعي خطرات كاهش نتيجه در و ترددها چون كاهش نتايجي به دستيابي باعث شود، مي سنتي روش

 در مكاني اطالعات تكنولوژي مجموع در .شود مي ها كاري دوباره از ازبسياري جلوگيري و مطالعات در دقت و يابي مكان

 .باشد كارها انجام سنتي روشهاي براي مناسبي جايگزين تواند مي صنايع از بسياري
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مدل مفهومي پژوهش: 1شكل شماره   
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 روش تحقيق

 يافتن پاسخ يک پرسش يا راه حل يک مساله است. روش تحقيق يک فرآيند نظام مند براي

 از جمله عوامل موثر در انتخاب روش تحقيق مي توان به موارد زير اشاره كرد:

روش تحقيق يعني شيوه جستجو.  نوع مساله مورد تحقيق، مرحله تعمق درباره تحقيق و عالقه شخصي محقق و نوع تحقيق

مصاحبه يا با پرسشنامه بيابيم. يا درگوشه اي نشسته و مشاهده كنيم يا با اعداد و ارقام به يعني گمشده و مورد سوال خود را با 

البته بايد به اين نكته توجه داشت كه در تحقيق روش را با تكنيک اشتباه نگيريم. تكنيک يعني وسايل و  دنبال آنها برويم يا ...

 صاحبه. ممكن است شيوه مشاهده باشد و ابزار يا تكنيک آن دوربين.ابزار. ممكن است روش يا شيوه بررسي باشد و تكنيک آن م

تحقيق در لغت به معني جستجو  كندوكاو و پژوهش است تا فرد را به گمشده مورد نظر برساند. اين گمشده همان سواالت شكل 

 گرفته در ذهن فرد است.

 روش تحقيق، روش قابل اطمينان براي دستيابي به شناخت به عنوان عنصر اساسي دانش است. 

روش شناسي تحقيق عبارت است از مطالعه مجموعه اصول و قوانين و كندوكاوهايي كه ما را به شناخت علمي هدايت مي كند. 

ه بطور واقعي است. و علم يعني مطالعه واقعيت. شناخت در علوم اجتماعي به معناي آگاهي پيدا كردن از جوانب خاص يک پديد

واقعيت عبارت است از هر چيزي يا پديده اي كه قابل لمس و حس كردن است. بنابراين روش شناسي تحقيق كاري علمي بر 

 مبناي واقعيت شناسي است.

روني و قيافه آنها و به ويژگي د واقعيت هايي كه به وضعيت و شرايط صفات بيروني انسانها مثل نحوه لباس پوشيدن و غذاخوردن

آدمها مثل گرايش، احساسات، تعصبات و تعلقات و نيز عواملي كه موجب بروز تغييرات ظاهري و پديده هاي مختلف مي شود و 

 همچنين چگونگي كنش متقابل اجتماعي و نحوه مشاركت مردم در يک عمل اجتماعي مربوط مي شود. 

 وش تحقيق ميداني، كتابخانه اي، تحليل محتوا و منوگرافي است. انواع رچگونگي جمع آوري اطالعات 

  مطالعات کتابخانه اي:

 رب متكي انتها تا آغاز از ،روش نظر از تحقيق موضوع آنها از دربعضي و گيرد مي قرار استفاده مورد علمي تحقيقات تمام در 

هاي تحقيق، بخشي از كار به صورت نظري جهت گردآوري دادهاي روش كتابخانهدر  در واقع است اي كتابخانه تحقيق هاييافته

ها و پژوهشها و جستجوي كامپيوتري جهت دستيابي به مقاالت و انجام گرفته است كه در اين بخش از كتابها ، مقاالت ، رساله

ير از كاربرد روش ناگز محققان نيز ندارند ايكتابخانه ماهيت كه تحقيقاتي در.هاي خارج از كشور استفاده شده استرساله

اي در تحقيق خود هستند. در اين گروه تحقيقات، محقق بايد ادبيات و سوابق مساله و موضوع تحقيق را مطالعه كند. كتابخانه

و فرم ثبت و  ، جدول، بايد از روش كتابخانه اي استفاده كند و نتايج مطالعات خود را در ابزار مناسب شامل فيشدرنتيجه

 . ها اقدام كنددرپايان به طبقه بندي و بهره برداري از آن نگهداري و

با توجه به نقش روش كتابخانه اي درتحقيقات علمي، الزم است محققان از اين روش مطلع باشند. نخستين گام در مهارت 

ز برگه ، نحوه استفاده ابداريهاي كتا، يعني محققان بايد از روش، آشنايي با نحوه استفاده از كتابخانه استايتحقيق كتابخانه

 و جو و سفارش كتاب آگاهي يابند. دان و ثبت مشخصات منابع، نحوه جست
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تواند يها محقق مكه درآن« هاي بازكتابخانه»ها از نظر دسترسي محقق به منابع به سه گروه تقسيم مي شوند. نخست، كتابخانه

كتابخانه هاي »، مورد وارسي قرار دهد و كتاب مورد نظر خود را انتخاب كند. دومها را ها رفت وآمد كند، كتابآزادانه ميان قفسه

، هاي خود را به كتابدار تحويل دهد. سومها محقق امكان دسترسي مستقيم به منابع را ندارد و بايد تمام تقاضاكه درآن« بسته

و قسمتي ديگر در اختيار محقق قرار دارد ر دسترس ها بخشي از منابع به طور مستقيم دكه درآن« هاي نيمه بازكتابخانه»

اي مطالعاتي است كه موضوعات مورد مطالعه در اختيار و دسترس كتابداران است .به عبارتي ديگر،منظور از مطالعات كتابخانه

اي را العات كتابخانهگردد. به همين دليل غالبا  اصطالح مطاي دور يا نزديک ميمحقق قرار نداشته و غالبا  مربوط به گذشته

 برند. مترادف با مطالعات تاريخي بكار مي

 ختلفم اقشار سهم باره در تحقيق يا و صفويه عصر اجتماعي مراتب سلسله يا اجتماعي طبقات  بعنوان مثال تحقيق در زمينه

ين روش منابع اصلي مورد استفاده ا در.  نمائيممي محسوب ايكتابخانه مطالعات رديف در را ايران مشروطيت انقالب در اجتماعي

 ها بجاي مانده است ., كتب و مدارك منثور و منظومي است كه از آن دوره

موضوعات مورد مطالعه در دسترس محقق قرار ندارد و غالبا به گذشته دور يا نزديک مربوط مي شود. به  در روش كتابخانه اي

 با مطالعات تاريخي به كار مي برند. همين دليل اصطالح مطالعات كتابخانه اي را مترادف 

مونوگرافي يا تک نگاري: يكي از شيوه هايي است كه در روش ژرفايي براي مطالعه جوامع محدود بكار مي رود. تک نگاري 

توصيفي ژرف و همه جانبه از يک خانواده و يک روستا يا يک طايفه است. در تک نگاري اوضاع اجتماعي، اقتصادي، جمعيتي و 

 گي، نهادها و هنجارها و بطور كلي همه جزئيات زندگي مردم روستا مورد بررسي قرار مي گيرد. فرهن

ژرفانگر كه خاص مطالعات مردم شناسي است و پهنانگر كه در مطالعات  -2در مطالعات اجتماعي از دو روش استفاده مي شود. 

 جامعه شناسي بكار مي رود. 

برفرضيه است، سعي بر آن است كه فرضيه ارائه شده را در بوته آزمايش قرار داده و آن در مطالعات علمي و تحليلي كه مبتني 

 را اثبات كنيم. البته امكان دارد كه فرضيه در جريان تحقيق باطل شود. 

 ناختدر مطالعات توصيفي نوعي جمع آوري آمار و ارقام و اطالعات در باره جامعه مورد نظر است. مطالعاتي كه تنها به منظور ش

و جمع آوري اطالعات انجام مي گيرند، مطالعه اكتشافي يا توصيفي هستند و مطالعاتي كه با فرضيه آغاز شده و پس از طي 

 مراحل تحقيق به تئوري مي رسند مطالعات تحليلي هستند. 

 

 درافراد نمونه استفاده شود.در اين مرحله از پژوهش سعي شد تا از مناسبترين روش، جهت گردآوري اطالعات از : روش ميداني

مطالعات ميداني ، تحقيقاتي است كه موضوع مورد مطالعه در اختيار محقق قرار داشته باشد به آن دسترسي داشته باشد. به 

عبارتي ارتباط مستقيم و روياروي محقق با پديده هاي مورد مطالعه است. در اين روش محقق مدتي در ميان جامعه مورد تحقيق 

پردازد. محقق هيچگونه دستكاري در محيط انجام كند و به تحقيق درباره موضوعي خاص در آن محيط ميگي ميخود زند

كند در اين تحقيق تواند اطالعات جمع آوري ميدهد، بلكه بدون هيچ دخالتي در جريان طبيعي رويدادها تا آنجايي كه مينمي

 دهدميداني ، مشاهده عنصر اصلي را تشكيل مي
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عبارتي،منظور از مطالعات ميداني تحقيقاتي است كه موضوع مورد مطالعه در اختيار محقق قرار داشته باشد و يا به عبارت به 

ديگر محقق را بدان دسترسي باشد بعنوان مثال وقتي محقق هدفش مطالعه در زندگي كشاورزان ساكن يک روستا و يا قشري 

توليدي و يا مردم عشايري باشد مطالعه, از نوع مطالعه ميداني است و اطالق از جامعه و يا گروهي از كارگران يک موسسه 

 اصطالح ميداني به مفهوم ارتباط مستقيم و روياروي محقق با پديده هاي مورد مطالعه است .

ي يتحليل محتوا: نوعي تكنيک پژوهش است كه براي توصيف عيني، منظم و تا حد ممكن كمّي محتواي ارتباطات با هدف نها

 تفسير داده ها به كار مي رود. 

تجزيه و تحليل محتوا، تكنيک تحقيقي است كه براي تشريح عيني، منظم و مقداري محتواي آشكار ارتباطات »دكتر معتمدنژاد: 

 «بكار مي رود.

ب، كتوتحليل محتوا به عنوان يک روش عبارت است از شناخت و برجسته ساختن محورها يا خطوط اصلي يک متن يا متون م

 يک يا مجموعه اي از سخنراني ها، تصاوير، نوارها و غيره...

 بهرحال انتخاب روش از اين نظر اهميت دارد كه هر روش داراي مجموعه از فنون و ابزار است

مي  اي از افراد، رويدادها، اشياء، مكانها و اموري كه داراي يک يا چند ويژگي مشترك باشند گفتهبه مجموعه:  اريجامعـه آم

شود و معموال  در هر تحقيق جامعه آماري شامل كليه افراد يا موادي است كه محقق عالقه مند است، نتايج تحقيق را به آنها 

 (.2091تعميم دهد) حسن زاده، 

جامعه آماري در اين پژوهش مدير عامل و كليه مهندسين و مشاورين مهندسي ارزش در شركت عمراني ،ساختماني ارمش ساز 

 ان ايذه مي باشد.شهرست

 اري نمونـه آم

شوند  و يا بخشي از به زير مجموعه اي از جامعه و يا گروه كوچكي از جامعه كه براي مشاهده و تجزيه و تحليل انتخاب  مي

جامعه آماري كه طبق ضابطه اي معين انتخاب مي شوند و معرف جامعه به حساب مي آيند، نمونه آماري گفته مي شود )حسن 

 (. 2091زاده، 

 روش نمونه گيري 

اهداف اصلي نمونه گيري، برآورد مقادير جامعه به كمک مقادير نمونه است. نمونه گيري باعث صرفه جويي در زمان و هزينه مي 

 (. 2091شود و كار  تحقيق را ساده و امكان پذير  مي كند ) حسن زاده، 

 روش تحقيق در این پروژه :

در اين پروژه از روش كتابخانه اي و از كتابها و سايتهاي مختلف  مهندسي ارزش و طرحها و تكنيک هاي آن و پروژ هاي  

اطالعات مورد  شركت ساختماني ارمش ساز شهرستان ايذه و مصاحبه با مدير عامل مهندسين و مشاورين آن شركت  مختلف

 پروژه ميداني كتابخانه اي است نياز بدست امده است بنابراين روش تحقيق در اين

 یافته هاي تحقيق
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 :ها پروژه در استراتژیک ارزش مدیریت مفهوم

  : هستند نوع دو بندي دسته يک در كلي بطور ها پروژه

 مي تحويل و شده انجام نيز بموقع معموال  داشته، شروع پروژه از را درستي و صحيح روال هستندكه هايي پروژه دسته يک

 پيچيدگي با نيازودراجرا مورد دراطالعات ها، گيري پروژه ها،درتصميم نوع اين.دارند همراه به نيز زياد( يا )كم منافعي گردندو

 روشن و درك قابل آن وخروجي شده داده كارتشخيص پروژه، دورنماي شروع ودرابتداي نبوده، همراه دشواري و زياد هاي

 دسته اين رسد، مي نظر به ابتدا كه است ترازآن پيچيده وبسيار نيست سادگي اين به پروژه وضعيت اوقات گاهي لكن.است

 مطلب اين درك ها پروژه شود،دراينگونه درك آن مشكل و تاپيچيدگي داده انجام را پروژه است الزم كه هستند هايي پروژه

 مشكل نشود، مواجه شكست با پروژه و بيانجامد پروژه موفقيت به برداشته شود،تا بايد وقدمهايي كارها حاضرچه درحال كه

 . است

  :ها پروژه دوم ي دردسته استراتژیک ارزش مدیریت

 هايي راهنمائي استراتژيک، ارزش مديريت در .اجراگردد معين اهداف با پروژه سپس شودو مشخص پروژه اهداف بايد ابتدا

 محدوده سه ميان از ها پروژه اينگونه باشد، ها پروژهدوم  دسته با منطبق شرايط داراي اي پروژه چنانچه كه گردد مي مطرح

 با گرددو مي اجرا موفقيت با پروژه نهايتا   و ارزش عبورنموده طراحي،مهندسي ارزش مديريت استراتژيک، ارزش مديريت ي،

 خطر از پيچيده هاي پروژه استراتژيک ارزش الگوي مديريت بكارگيري با .شود مي داده تحويل و اتمام شده تعيين اهداف

 تبادل با پروژه نفعان ذي ، استراتژيک ارزش درمديريت.خواهند شد داده تحويل و خاتمه موفقيت با و يافته، رهايي شكست

 خارج پيچيدگي و ابهام از را پروژه نموده، مشخص آشكار و طور واضح به را پروژه اهداف استراتژيک، هاي ديدگاه ي ارائه و نظر

 كمترين با كاربران واقعي نيازهاي و اهداف به رسيدن براي چرخۀحيات پروژه، طول در را آن كامل و صحيح اجراي نموده،

 .نمايند مي مديريت ممكن، هزينه
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 ارزش مهندسي ارزیابي فاز ارزش مدیریت مدل استراتژي چهارچوب : 2شكل شماره 

 به صورت توسعه براي اجرا قابل هاي ايده انتخاب و خالقيت فاز در شده ايجاد افكار و ها ايده تحليل و ارزيابي،تجزيه فاز از هدف

 دهي ووزن بندي دسته ها ايده مطالعه، پيش فاز در شده گرفته نظر در ارزيابي معيار كاربردن به با.است ارزش بهبود پيشنهاد

 نبودند، ايده انتخاب  معيارهاي داراي نهايي هاي ايده از هيچكدام اگر. شود مي بررسي معيارها اين به رسيدن چگونگي و شده

 داراي هاي ايده وانتخاب خالقيت درفاز شده توليد هاي ،ايده سازي همانند فاز، اين از هدف .برگردد خالقيت فاز به بايد تيم

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

2020 

 

 ها ايده ، مطالعه پيش مرحله در شده معين معيارهاي به توجه با فاز اين در.است ارزش درفرايند مطالعه وتوسعه بسط امكان

 كنيم مي بندي رده و مرتب را

 :است همراه زير گام چند با معموال فرايندي چنين

 شوند مي حذف مخدوش يا معنا بي و ربط بي هاي ايده .2

 بندي اين دسته .شوند مي بندي دسته مدت كوتاه يا مدت بلند در آنها بكارگيري امكان به توجه با مشابه هاي ايده .1

 باشد داشته فرايندهاي خاص و پمپاژ موتور، بدنه برق، تاسيسات، مكانيک، مواد، نظير موضوعي هاي عنوان تواند مي

 مجزا از بطور شد خواهد انجام كه دقيقي هاي ارزيابي و آتي هاي بررسي در تا شود مي داوطلب تيم اعضاي از يكي .0

 .نمايد دفاع ايده هر

 .شود مي فهرست ايده هر اشكاالت و مضرات همچنين و امتيازات و ها فايده .1

 اولويت گذاري و بندي رده اين .شوند مي بندي رتبه ارزيابي معيارهاي اهميت و اولويت به توجه با دسته هر هاي ايده .1

 .شود انجام مختلف هاي تكنيک بكارگيري از استفاده با تواند مي

 ماتريسي براي آناليز از باشد نداشته وجود تركيب اين امكان و شود نظر صرف ها ايده تركيب از دليلي،بايد به بنا اگر .1

 .شود مي استفاده ها ايده مقايسه

 خالقيت فاز  به بايد صورت اين غير در و شوند مي بندي دسته و تركيب يافتن بسط و توسعه براي منتخب هاي ايده .1

 شود داده برگشت

 : عددي مدل تشریح

مبناي  عنوان به swotتحليل  و تجزيه ، تحقيق اين در دارد وجود مختلفي روشهاي ، تحليل و تجزيه روشهاي خصوص در

 ماتريس روش از استفاده با همچنين .گردد مي انتخاب پيشنهادي الگوي بعنوان و ارزش مهندسي ارزيابي فاز در تحليل و تجزيه

 را ها ايده  بهترين  عيني صورت به توان مي روش دراين شوند، مي ارزيابي ها ايده SQPM »»كمي استراتژيک ريزي برنامه

 . نمود مشخص

  (SWOT)مدل 

 

يک  خارجي تهديدات و فرصتها و سيستم داخلي ضعف و قوت نقاط شناسايي براي است اصطالحي SWOTتحليل  و تجزيه

 ،بهترين بايد ها ايده كه است عواملي نظامند شناسايي SWOTتحليل  و تجزيه .شود مي برده آن روبروست بكار با كه سيستم

 به را هاي سيستم فرصت و ها قوت بايد بخش اثر راهبرد كه است اين مذكور رويكرد منطق .باشند داشته آنها با را سازگاري

 و براي انتخاب خوبي بسيار نتايج شود گرفته بكار درست اگر منطق اين برساند، حداقل به را تهديدات و ها وضعف حداكثر

 . داشت خواهد ايده يک طراحي

 كردن فراهم آن كاربرد ترين رايج.گيرد مي قرار استفاده مورد ايده انتخاب به مربوط تقسيمات درSWOT تحليل و تجزيه

را  آنچه .است نهايي ايده انتخاب نهايت در و مختلف هاي سيستم،ايده هاي بحث نظامند هدايت براي منطقي چوب چهار يک

 احتمال دارد را قوت نقطه يک نمايد،همچنين تلقي تهديد را آن است ممكن ديگر بيندكاربر مي فرصت عنوان به كاربر يک كه
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 تفاوت ويا سيستم درون در قدرت اساسي مالحظات بازتاب است ممكن متفاوت هاي تشخيص ترتيب بدين .ببيند ضعف ديگري

 نتيجه ودر سيستم موقعيتي هاي جنبه همه از اي دامنه تحليل و تجزيه مدل اين در كليدي نقطه .باشد واقعي اندازهاي چشم

 خارجي كليدي تهديدات و مدل،فرصتها كاربرد دومين .است ايده انتخاب براي مفيدي چوب چهار كننده فراهم

شناسايي  مقايسه اين از هدف گردد، مي مقايسه شده ساختاري رويكرد يک در داخلي هاي قوت و ضعف با بطورسيستماتيک

 .شود مي اشاره آنها به درادامه كه است وخارجي داخلي موقعيت سازگاري براي خاص چهارالگوي از يكي

 

 :ضعف نقاط و قوت ها،نقاط فرصت تهدیدات، ماتریس تهيه

 .كنيم مي پياده جدول يک تهديددر فرصت، ضعف، نقاط و قوت ،نقاط اساس بر را ها ايده ابتد

 كنيم مي تهيه را پروژه خارج درمحيط موجود عمده هاي فرصت از فهرستي.  

 كنيم مي تهيه را پروژه خارج درمحيط موجود عمده ازتهديدات فهرستي.  

 كنيم مي تهيه را پروژه عمده و داخلي قوت ازنقاط فهرستي .  

 كنيم مي تهيه را پروژه عمده و داخلي ضعف ازنقاط فهرستي .  

 SO مي  استراتژي گروه در مربوطه خانه در را ونتيجه كرده مقايسه باهم را خارجي هاي فرصت و داخلي قوت نقاط

 .نويسيم

 استراتژي گروه در مربوطه خانه در را ونتيجه كرده مقايسه باهم را خارجي هاي فرصت و داخلي ضعف نقاط WOمي 

  .نويسيم

 استراتژي گروه در را ونتيجه كرده مقايسه خارجي تهديدات با را داخلي قوت نقاط ST نويسيم مي  

 استراتژي گروه در را ونتيجه كرده مقايسه خارجي تهديدات با را داخلي ضعف نقاط WT نويسيم مي.  

 

 مي ممكن حداقل به را و تهديدها ها ضعف و حداكثر به را ها فرصت و ها قوت مناسب ايده يک (SWOT )مدل  ديدگاه از

 رساند

مي  داده پيوند WT ،ST ،WO ، SO كلي حالت چهار در تهديدها و ها فرصت و ضعف و قوت نقاط منظور اين براي

 تعيين ايده هدف ،بلكه نمود مشخص را ها ايده بهترين كه نيست اين وهدف شوند مي مقايسه هم با دوعامل مرحله شوندودرهر

 . شوند مي انتخاب آنها بين از ها ايده گزينه و اجراست قابل هاي

SOمي قوت نقاط به اتكا با فرصتها از استفاده منظور به .گردد مي اطالق نيز يک ناحيه آن به كه :فرصت( و قوت ) نقاط 

از  استفاده كه دارد بسياري هاي قوت و روبروست فرصت چند با ايده است، ايده موقعيت بهترين يک ناحيه عبارتي به .باشد

 نمايد مي ترغيب را فرصت اين . SO .نمايد مي توصيه را رشد هاي ايده وضعيت

STتهديد( و قوت ) نقاط 
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 داراي ايده و .گيرد مي قرار استفاده مورد تهديدات از جلوگيري براي قوت نقاط از استفاده منظور به و دارد قرار دوم ناحيه در

 فرصتهاي ساختن براي موجود قوت هاي از ها ايده وضعيت اين در.باشد مي مواجه تهديداتي با لكن است كليدي هاي قوت

 .كند مي استفاده موارد ساير در مدت بلند

WO فرصت( و ضعف )نقاط 

 همچنين .گيرد مي قرار استفاده مورد ضعف نقاط جبران يا رفع براي فرصتها از استفاده منظور به و دارد قرار سوم ناحيه در

 .برد مي رنج داخلي ضعف چند از ليكن است روبرو خوبي فرصت يک با ايده

WT تهدید( و ضعف )نقاط 

 با نه ايده .گيرد مي قرار مورداستفاده ها وضعف تهديدات از ناشي زيانهاي رساندن حداقل به براي داردو قرار چهارم ناحيه در

 . باشد مي مواجه داخلي قوت با نه و فرصت

 

 SWOT تحليل و تجزیه چهارگانه ابعاد : 3شكل شماره 

 

 از ماتريس ، پردازند مي تهديد و ها فرصت ضعف، و قوت نقاط تحليل و تجزيه و شناسايي به كه منابع از بعضي است ذكر شايان

TOWSماتريس معكوس )كه SWOT برند مي نام است  

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

2021 

 

  

 (SWOT)مدل پایه بر ارزیابي تحليل نظام : 4شكل شماره 

 پروژه  اجراي مختلف هاي روش در ارزش مهندسي / مدیریت جایگاه

 پروژه ارزش بهبود نهايت در و پروژه زمان و مالي منبع از بهينه استفاده جهت ابزار يک عنوان به ارزش مهندسي نقش امروزه

 .باشد مي مطرح

 برنامه غير و زياد بسيار تاخيرات همچنين و مملكت زيربنايي هاي پروژه در گذاري سرمايه حجم افزون روز رشد به توجه با

 پروژه اندازي راه النفع عدم از ناشي زيان و ضرر همچنين و باال هزينه و زمان صرف به منتهي كه ملي هاي پروژه در شده ريزي

 دست و پروژه اجراي فرآيند اصالح جهت مناسب كارهاي راه از عنوان يكي به ارزش مهندسي از توان مي . گردد مي كالن هاي

به عنوان يک تكنيک كارآمد به منظور برآورده  (VE)مهندسي ارزش  .نمود پروژه استفاده واالي اهداف به متناسب يافتن

ريزي ها در مديريت و برنامهتري نسبت به ساير تكنيکساختن اهداف پروژه با حداقل هزينه و حفظ كيفيت، جايگاه مناسب
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 ه باها به خود اختصاص داده است. اين روش در واقع تكنيكي براي افزايش ارزش يک پروژه،  ارضاي نياز مصرف كنندپروژه

ترين زمان ممكن و البته با حفظ كيفيت و مطلوبيت مورد نظر است. هدف اصلي بهنيه حداقل هزينه و نيز اجراي پروژه در كوتاه

كارهاي عملي و انتخاب بهترين راه حل براي رسيدن به اهداف پروژه با سازي ارزش يک پروژه در مرحله طراحي از طريق راه 

ژه است مهندسي ارزش، نگرشي سازمان يافته براي اصالح، بازنگري و نوآوري در فرآيند اجراي حداقل هزينه در طول عمر پرو

سازي هاي غيرضروري و كوتاه سازي زمان اجرا و بهينهاي كارآمد براي شناسائي و حذف هزينههاست و به عنوان شيوهپروژه

 .شودطرحها به كار گرفته مي

ست، هزينه هائي كه هيچ تأثيري در كاركرد، صرفه جوئي در هزينهمهندسي ارزش تكنيكي كارا در كاهش و  هاي غيرضروري ا

 هاي مهم پروژه نداشتند، در عين كيفيت، زيبائي، قابليت اطمينان و ساير ويژگي

سي ستند و يا ناديده گرفته ميهاي اوليه و طراحيحال در برر شهود ه صد عمدهشوند. اين گونه هزينهها نام اي از ها، اغلب در

خورند و از اين رو مهندسي ارزش نيز دهند و در تمام مراحل پروژه از ابتدا تا انتها به چشم ميها را به خود اختصاص ميهزينه

 نمايد. ايفاء مي در تمامي مراحل نقش مهمي

شان مي صول مورد توجه بوده بلكه كل فرآيند از مرحله سير تحول روش ارزش ن دهد كه در فرايند ارزش، نه فقط طراحي مح

طراحي تا بهره برداري مورد نظر است. از آن جا كه مراحل مختلف انجام يک پروژه به صورت فرايندي منظم و مرتب هستند و 

شدن در عين حال يک كنش و واكنش بين مراحل مخت ضعيف  ستگي منطقي فرايند موجب  لف وجود دارد،  عدم توجه به پيو

شككود. ضككروري اسككت در طراحي روش ارزش در پروژه، پيوسككتگي و ارتباط مراحل كنترل و انحراف از اهداف اصككلي پروژه مي

مختلف مورد توجه قرار گيرد. 

در  (Due Diligance)گون اسككت از جمله دقت نظر اسككتفاده از مهندسككي ارزش در روند اجراي يک پروژه داراي منافع گونا

شدن نگراني ستعدادها و برطرف  ضاي پروژه براي انجام پروژه فعاليت پروژه، انجام كار تيمي براي ظهور ا ها و ايجاد تفاهم در اع

ساعدي را فراهم مي ضاي پروژه كمک ميشرايط م سي ارزش به اع و پروژه را به كند تا از جزئي نگري فراتر رفته سازد. مهند

صورت كالن تصور كرده و مسائل آن را بررسي نمايند. مهندسي ارزش، تكنيكي جهت بهينه كردن ارزش يک پروژه به وسيله 

ضاي نيازهاي كارفرما و يا  سيدن به اهداف پروژه و ار سي مفهوم طراحي و عملي بودن آن و انتخاب بهترين راه حل براي ر برر

صرف كننده نهائي با حداقل سي ارزش آن هزينه در تمام طول عمر پروژه مي م سوء تعبير درباره مهند شت غلط و  شد. بردا با

ست كه آن را فقط به كاهش هزينه سي ارزش ا شد؛ مهند سبت دهيم چرا كه بنا بر آنچه گفته  سازمان  (VE)ها ن شي  ، نگر

هاست.يافته و سيستماتيک براي اصالح، بازنگري و نوآوري در فرايند اجراي پروژه

همواره »اند بلكه تاكيد براين نكته اسكككت كه اجراي مهندسكككي ارزش، لزوما  به اين معنا نيسكككت كه طراحان خوب عمل نكرده

 « شود كه در آن شرايط، دسترسي به ارزش باالتر ميسر است.شرايط اجتماعي، فني و اقتصادي يافت مي

ها نيست. همچنين مهندسي يا دستورالعمل دايمي بهبود طرح مهندسي ارزش تنها يک مهندسي خوب، يک برنامه پيشنهادها

سان براي كاهش هزينه ستيابي به ارزش يک طرح هم سي ارزش، به دنبال يافتن راه كارهاي جايگزين براي د ست. مهند ها ني

ست. از اين رو مي  ت كه به كارگيريتوان گفهدفهاي پروژه مورد نظر، با تكيه بر خالقيت هاي فردي در قالب يک كار گروهي ا

هايي كه براي بهينه سككازي كار طراحي انجام مي شككود، كامال  متفاوت اسككت. در برنامه كار مهندسككي ارزش ، با مجموعه اقدام
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سي ارزش، نه تنها راه سوال و ارزيابي قرار ميمهند شده در طراحي، مورد  شهائي كه در ارزيابي كارهاي مطرح  س گيرد بلكه پر

سيا شود، ب شها، حتي به موجوديت طرح يا مطرح مي  س ست. در اينجا محدوده پر ست كه مدنظر طراحان ا ر فراتر از مواردي ا

 ممكن است به شكل زير مطرح شود.  شود. پرسشهاپروژه يا محصول نيز، مربوط مي

  شود  چرا محصول ساخته يا پروژه اجرا مي 

   كاركرد محصول يا پروژه چيست 

 اركرد وجود دارد  آيا امكان تغيير يا بهبود ك 

 شود  محصول يا پروژه به چه روشي ساخته مي 

 شود  چرا محصول با اين روش ساخته مي 

    آيا روش جايگزين براي ساخت محصول يا دسترسي به اهداف پروژه وجود دارد 

ت، توان گفمتعدد مي شود. از اين رو به داليلهاي اساسي، رويكردي است كه در مهندسي ارزش دنبال ميپاسخ به اين پرسش

ضككروري اسككت كار طراح محصككول يا پروژه، پس از انجام طراحي يا در ضككمن طراحي مورد ارزيابي و تحليل قرار گيرد كه در 

 بخشهاي آتي به زمان و مراحل اجراي مهندسي و تحليل ارزش بيشتر پرداخته مي شود.  

ست، كاربرد آگاهانه، هدفمند و نظا سي ارزش»مند آنچه در اين جا مطرح ا ست، آن چنان كه در « مهند ساخت ا در طراحي و 

شرفته صنعتي و پي شورهاي  ستفاده مي ك سان طراح اظهار مياز آن ا سي ارزش را به كار » دارند كه شود. گاهي مهند ما مهند

ن طراحي گاهي توان به درسككت بودن آن مطمئن بود. هر چند همان گونه كه بيان گرديد مهندسككاولي به ندرت مي« بريممي

 كنند. مهندس ارزش را در پروژه هاي خود اعمال مي

ناشي از اختالف نظر بين مفهوم طراحي است كه ارزش را در امور مهندسي دخالت « دهيمما مهندسي ارزش انجام مي»جمله 

ست. برخي از مهندسان، ارزش را در فرايند طراحي خود دخ« عمل به كارگيري مهندسي ارزش» داده و  دهند، برخي الت ميا

 است « مهندسي»بر اين باروند كه ارزش بخشي از تعريف 

 نتيجه گيري

هاي تنگاتنگ در عرصۀ تجارت است و نيل به موفقيت در اين اوضاع متغير، مستلزم تالش فراوان، به دنياي امروز، صحنۀ رقابت

از رويكردهاي نوين مديريت  يكيها است. مهندسي ارزش هاي جديد و كارا و به روز سازي مديريت در سازمانكارگيري تكنيک

كه يكي از كاربرد هاي آن پروژه هاي اجرايي .است الهاي اخير براي سازمانها به ارمغان آوردههاي فراواني را در سكه موفقيت است

در سطح كشور خصوصا پروژ ه هايي عمراني است كه در اين پژوهش تكنيكها و روشهاي پشتيبان در اين رويكرد در مديريت 

 ارزيابي و روش swot تحليل و تجزيه مانند روش يننو ازروشهاي استفادهپروژه ها مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد كه  

 با ها ايده ارزيابي به نسبت توان مي روشها اين از استفاده با كه است كارآمدي شيوه SQPM كمي استراتژيک ريزي برنامه

 كه   ارزش مطالعه مرحله ارزيابي در ها ايده مناسب انتخاب و كردن نهادينه وزياد براي متنوع هاي شاخص وجود به عنايت

 و نتايج زير حاصل گرديد..نمود استفاده شود مي محسوب ارزش مهندسي سيستماتيک مراحل از يكي
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 در شده ايجاد افكار و ها ايده تحليل و تجزيه به نسبت توان مي ارزيابي و استراتژيک ريزي برنامه مدل از با استفاده 

 كرد اقدام ارزش مهندسي گسترش و بسط براي اولويت داراي قابل اجراو هاي ايده انتخاب و خالقيت فاز

 درفاز پشتيبان و علمي تكنيكهاي از يكي بعنوان اين روش از توان مي كه است آن بيانگر حاصله نتايج همچنين 

 .كرد استفاده ارزش مهندسي ارزيابي

 علمي متنوع الگوهاي گيري بكار « ارزيابي و استراتژيک ريزي برنامه مدلهاي » جهت در اساسي و مهم ابزارهاي از 

 .گردد مي پيشنهاد ارزش مهندسي انجام كردن نهادينه و جمله بسط من

  در رويكرد مذكور حفظ و ارتقاء كيفيت محصككوالت و خدمات ارائه شككده مدنظر بوده و به نحوي سككعي در افزايش

صوالت و خدمات دارد، چراكه ارتقاء كيفيت ابزاري جهت رقابت موفق شتري از بازار و تر،ككيفيت مح سهم بي سب 

تر به واسككطۀ دريافت محصككوالت و خدمات مطلوب« جلب رضككايت مشككتريان»افزايش فروش اسككت. علت اين امر 

 باشد. مي
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