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 چکیده         

کند تا به های تولیدی و خدماتی و عمرانی کمک میشود که به شرکتها میمهندسی ارزش شامل یک سری تالش

ها را حذف نمایند و از این طریق های غیرضروری را شناسایی کنند و این هزینههای کارکردی و خالقانه هزینهروش

باشد. در این تحقیق در ابتدا ای میحقیق از نوع مروری و برگرفته از مطالعات کتابخانهکیفیت بهبود یابد. این ت

شود. آنگاه به بیان تاریخچه مهندسی های افزایش آن بیان میمفهوم ارزش و دالیل پایین بودن آن، سپس راه

ارزش،  مهندسی موفقیت معد یا بكارگیری ، موانعمعرفی مهندسی ارزشارزش، تاریخچه مهندسی ارزش در ایران و 

ی تحقیق ارزش، برنامه کار مهندسی ارزش و شعار مهندسی ارزش و همچنین پیشینه مهندسی جانبی مزایای

 شود. گیری میشود. سپس در خصوص مطالب بیان شده بحث و نتیجهپرداخته می

 کلمات کلیدی: مهندسی ارزش، موفقیت مهندسی ارزش، مزایای مهندسی ارزش
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 . مقدمه1

های ترین روشمهم های پس از جنگ جهانی دوم مهندسی ارزش به عنوان یكی از کارآمدترین وبا توجه به اینكه در سال

مهندسی ارزش در مدیریت پروژه با توجه به  به کارگیری باشد.باالبردن ارزش و حفظ کارکردهای نهایی پروژه مطرح می

های شناسایی و حذف هر آیتمی که موجب تحمیل هزینه به ابزار بی بدیلی جهت تواندپیچیدگی روند اجرای پروژه می

اینكه آسیبی به کارکردهای اساسی پروژه وارد شود به عبارتی پیاده سازی مهندسی  شود باشد بدونغیرضروری و اتالف زمان می

مسلم  مام اجزای پروژه، هیچ بخشی از پروژهمدیریت پروژه، این امكان را فراهم می آورد که ضمن توجه به ت ارزش در چهارچوب

هزینه و یا کاستن از کیفیت به  برداری بدون افزودن برو قطعی فرض نگردد و همواره زمان بهینه برای رسیدن به مرحله بهره

ی و مهندسی ارزش با توجه حصول بهبود کارآی عنوان هدف پیش رو باشد. البته باید توجه داشت که در برخی موارد اعمال

منظور از بهیمه کردن زمان به هیچ وجه کاستن زمان در تمام موارد  کارکرد می تواند منجر به افزایش زمان اجرای پروژه گردد و

 (. 2931)پورضا و همكاران،  نمی باشد

عمر،  های چرخهسازی هزینهارزش نگرشی خالق به منظور بهینه المللی مدیریت پروژه مهندسیبراساس تعریف مؤسسه بین

دریافت  باشد. باسهم بازار، حل مشكالت و استفاده بهینه از منابع می جویی در زمان، افزایش سود، بهبود کیفیت، افزایشصرفه

جایگزین به  هایها و گزینهحلارزش فراهم شده و پس از انجام آن، راه اطالعات پروژه )محصول،( ورودی مورد نیاز مهندسی

)نظری کیا و همكاران،  گرددهزینه و ارتقای کیفیت پروژه )محصول( ارائه می به منظور کاهش عنوان خروجی مهندسی ارزش

2931 .) 

 . ادبیات تحقیق2

 ارزش 1. 2

میلر و هایمان یک پند کلیدی در . نمایدمی حال بسیار پیچیده است. زیرا چیزیست که مشتری طلب ارزش بسیار ساده و در عین

کنند کاال خرند که فكر میکند ! مشتریان همیشه کاری را میخریداری نمی هیچ کس یک محصول را اند :این باب ارائه نموده

مفهوم ارزش را می توان در شكل زیر . دهندداد ؛ به عبارت دیگر مردم به صدای با کیفیت اهمیت می برای آنها انجام خواهد

 :خالصه کرد
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معیار  پردازد،مشتری بابت محصول می د مشتری دارد و قیمت یعنی مبلغی کهتفاوت بین بها، یعنی مقبولیتی که محصول از دی

 (. 2931)شهرکی و سنچولی،  ارزش برای مشتری است

 :دالیل پایین بودن ارزش 2. 2

o نبودن اطالعات کافی 

o نبودن ایده های خالق 

o کمبود زمان 

o کیفیت پایین 

o عقاید صادقانه ولی نادرست 

o ریسک گریزی 

o مایی و مشاوره دیگرانعدم تمایل به راهن 

o تغییر در شرایط 

o ارتباط ضعیف 

o عدم تجربه ی کافی و عدم آگاهی از تغییرات فناوری روز 

o (. 2931)امامی و همكاران،  تمایل به تطابق شرایط 

 کنیم: اضافه را ارزش چگونه3. 2
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 طریق به یعنی. شود ارزش افزایش باعث تواندمی شود، داده بهبود اگر ارزش، بودن پایین یزمینه در شد مطرح که دلیلی نوع هر

 :زیر

o عملكرد بردن باال و کمتر ی هزینه با بهتر یا و معادل عملكرد به رسیدن 

o محصول وضعیت بهبود و ، جذابیت ظاهر، ، اندازه به دسترسی 

o کمتر هزینه با کیفیت سطح نگهداری 

o ،غیره و غیرضروری های هزینه حذف جداسازی شناسایی 

 

 به تواندمی سازمان ارزش مهندسی با بكارگیری زیرا ؛ کرد خواهد بازار در کارا و موثر رقابت به قادر را سازمان ارزش، متدولوژی

 یابد: دست زیر اهداف

o هزینه کاهش 

o سود افزایش 

o کیفیت بهبود 

o افزایش سهم بازار 

o انجام کار در زمان کوتاهتر 

o (. 2932پور، )سبزه استفاده کاراتر از منابع 

 :چه مهندسی ارزشتاریخ 4. 2

مشكل  مهندسی ارزش در زمان جنگ دوم جهانی به منظور دستیابی صنایع به مواد حیاتی در شرایطی که دسترسی به آن دچار

الكتریک مطرح  در شرکت جنرال"الورنس میلز "تحت عنوان آنالیز ارزش توسط 2391شده بود مورد توجه قرار گرفت.در سال 

در  2311روش از سال  این .آمیز در نیروی دریایی آمریكا دنبال شد ارزش به صورت موفقیتپس از آن اجرای مهندسی . شد

صنایع دفاعی، مدیریتی،  پیشنهاد اجرای مهندسی ارزش در 01صنایع نظامی آمریكا رشد کرد و به کار گرفته شد و در دهه 

مهندسی ارزش بر این پایه  ی نظری میلز درپستی و غیره مطرح و سپس عملیاتی و اجرایی شد. مبان خدمات خدمات عمومی،

های غیر ضروری را شناسایی و از های غیر ضروری در محصول و فرآیند تولید وجود دارد و باید این هزینهاستوار بود که هزینه

شریح آنها ضروری موثر دانسته و به ت غیر هزینه های محصول و فرآیند کنار گذاشت. همچنین مواردی را در پیدایش هزینه های

 : کنیمپردازد که به طور خالصه آن را بیان میمی
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 کمبود زمان کافی برای طراحی فرآیند و تولید محصول .2

 کمبود اطالعات ویا نارسایی آن .1

 فقدان ایده های خالق و مناسب .9

 پیش داوری های منفی نسبت به فرآیند و محصول .9

 عدم وجود تجربه کافی در مدیریت فرآیند و محصول .1

 دی و ضعف در روابط انسانی در سازمانناکارآم .1

 قابل تعبیر و تفسیر بودن طرح و برداشت چند مفهومی از آن .1

 (.2931)شهرکی و سنچولی،  طراحی و بر آورد باالتر از حد نیاز برای طرح .0

مختصر  رمیالدی بود که به طو 2311تحول عمده ای که در این سال ها رخ داد، تشكیل انجمن مهندسی ارزش آمریكا در دهه 

ارزش  شود. همزمان با توسعه کاربرد مهندسی ارزش در صنایع نظامی، دامنه کاربرد مهندسیشناخته می (SAVE)  به نام

ارزش در  انجمن مهندسی 2311های دهه درسال. گسترش یافت و شرکت های مشاوره در زمینه مهندسی ارزش شكل گرفت

کویت، بحرین و عربستان  ی دامنه کاربرد مهندسی ارزش در کشورهای عربی نظیرکشورهای اروپائی و ژاپن نیز فعال گردید و حت

سرعت در پروژ ه های عمرانی و  ها دامنه کاربرد مهندسی ارزش از صنعت فراتر رفته و بهنیزبه سرعت توسعه یافت. طی این سال

های ملی و سرمایه بر در کشورهای مختلف های عمده در هزینه های پروژ هملی در کشورهای مختلف توسعه یافت و صرفه جویی

 2301های ارزش از جمله تحوالت مربوط به سال به همراه داشته است. قانونمند کردن و توسعه فرهنگ بكارگیری مهندسی

مهندسی ارزش توسط انجمن های مهندسی ارزش و  ها صدور گواهی نامه برای کارشناسانتاکنون بوده است. طی این سال

ویژه در طرح های ملی به عنوان یک الزام در فرآیند تصویب و  نین عمومی و دستورالعمل بكارگیری مهندسی ارزش بهتدوین قوا

 (. 2931)شریعمتمدار،  ها مطرح شده استاجرای پروژ ه

 شروع مهندسی ارزش در ایران 5. 2

هندسی ارزش را با دعوت از اساتید های صنعت نفت و آب، مدر برخی از پروژه 2900و  2911های کشور ایران، در سال

اوّلین  2913سال های دانشگاه و صنعت موجب شد تا دانشگاه صنعتی امیرکبیر در المللی این حوزه آغاز کرد. عالقه حوزهبین

-دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسیکنفرانس مهندسی ارزش را برگزار نماید و در همین سال 

 2901در سال  ابالغ شد.ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور( )معاونت برنامهریزی ارزش از طرف سازمان مدیریت و برنامه

 ارزش در وزارت راه و ترابریکمیته مهندسیارزش در صنعت نفت برگزار گردید و در همین سال نیز اوّلین کنفرانس مهندسی

در سال  های عمرانی تأکید نمود.ارزش در پروژهبر اعمال مهندسی بار دیگرچهارم  مصوبه برنامه 2901در سال  تشكیل شد.

نفر  2111ارزش در وزارت راه و ترابری )ماورا( آغاز شد و در طی آن بیش از سازی مهندسیطرح جامع و وسیع پیاده 2909
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هبردی مهندسی ارزش در وزارت راه و ترابری سند را 2901های مهندسی ارزش قرار گرفتند و با اتمام آن در سال مورد آموزش

ریزی شرح خدمات پیشنهاد تغییر به روش سازمان مدیریت و برنامه 2909در مهر توسط وزیر راه و ترابری ابالغ گردید. 

-دسیدستورالعمل سازمان مدیریت در زمینه مهن 2909. در اسفندماه مهندسی ارزش و قوانین انگیزشی پیمانكاران را ابالغ نمود

با حمایت   نقل کشورولین همایش مهندسی ارزش در حملاوّ 2909ارزش مورد بازنگری قرار گرفت. در اواخر تیرماه همان سال 

در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد. در ارزش ی مهندسیمین سمینار ملّدوّوزارت راه و ترابری برگزار شد و در آذرماه همان سال 

ارزش با شعار خالقیّت، نوآوری و توسعه ملّی در دانشكده فنّی دانشگاه تهران رانس سوّم مهندسیکنف 2901ششم آذرماه سال 

در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار گردید. توجه  2903ماه سال برگزار شد و چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش در دی

نفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی در متولیان حوزه انرژی کشور به مهندسی ارزش موجب شد تا اولین ک

بیش از  2931برگزار شود. بر اساس آمارهای موجود از ابتدا ورود مهندسی ارزش به کشور تا  پایان سال  2932خردادماه سال 

 (.2931)شهرکی و سنچولی، های کشور انجام شده است مطالعه مهندسی ارزش بر روی پروژه 911

 هندسی ارزشمعرفی م 6. 2

کند و و ارزش باالتر تالش می خالق و گروهی و کارکرد گراست که برای رسیدن به کیفیت مند،فرآیندی نظام 1مهندسی ارزش

به عنوان یكی از کارآمدترین و  شود وهای یک طرح انجام میهدف بررسی و تحلیل تمام فعالیت تالشی است سازمان یافته که با

ها و راهكارهای های مهندسی شناخته شده است. مهندسی ارزش همیشه گزینهدر عرصه فعالیت ادیهای اقتصترین روشمهم

دهد. سپس گزینه های ارزیابی شده و گزینه ای که انتخاب آن باعث کسب ارزش بیشتر شود، می مختلفی را برای انتخاب ارایه

اه حل ممكن برای کسب ارزش و کیفیت باالتر با هزینه کمتر است انتخاب و ارایه بهترین گزینه و یا ر گردد و به دنبالانتخاب می

ارزش باالتر با توجه به هزینه منظور شده است. از همین رو است که به کارگیری مهندسی ارزش موجب رضایت  و به دنبال کسب

 (.2931)شریعمتمدار،  شودباال رفتن ارزش پروژه می مشتری و

 کارکرد

 

 

 

 هزینه                                                            کیفیت 

 ساختار ارزش-2شکل 

                                                           
1 Value Engineering 

 ارزش
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و مسلم  کند، هیچ بخشی از کار را قطعیمهندسی ارزش در چهارچوب مدیریت پروژه، ضمن اینكه به تمام اجزای طرح توجه می

کاستن از کیفیت کار  ودن بر هزینه ها یاداند. هدف مهندسی ارزش، زمان کمتر برای رسیدن به مرحله بهره برداری بدون افزنمی

 : مهندسی ارزش به ما کمک می کند تا. است

 .پروژه دقیق تعریف شود .2

 .نیاز کارفرما به طور روشن معین گردد .1

 .دانش اعضای گروه نسبت به پروژه یكسان گردد .9

 .همكاری و همدلی اعضای گروه برای انجام موفق آمیز پروژه بیشتر گردد .9

 .حل گرددمشكالت مدیریت  .1

 (.2931)شریعمتمدار،  بهترین گزینه برای انجام پروژه با ارزش بیشتر انتخاب شود .1

کیفیت  افزایش پیوسته هزینه های اجرایی و توسعه روز افزون فن آوری، حذف آن بخش از هزینه ها را که نقشی در ارتقای

اجرایی با  . به کارگیری مهندسی ارزش در پروژه هایندارند و از لحاظ اجرایی نیز غیر ضروری می باشند، الزامی ساخته است

کنترل هزینه ها  توجه به پیچیدگی کارها به ویژه در طرحهای بزرگ اجرایی، می تواند به ابزار بی چون و چرای مدیریت در

خواهد بود،  کار، قادر تبدیل شود. مهندسی ارزش، مجموعه ای متشكل از چندین روش فنی است که با بازنگری و تحلیل اجزای

های طراحی و اجرا بلكه اجرای کامل طرح را با کمترین هزینه و زمان تحقق بخشد. هزینه طرح در این مقوله نه فقط هزینه

عمر مفید طرح را نیز شامل می  هزینه های مالكیت شامل بهره برداری، تعمیر و نگهداری و هزینه های مصرف در سراسر دوره

صنعتی و انجام طراحی های جدید در  تولید می تواند موجب اصالح و ارتقای کیفیت فرایندهایشود. روشهای مهندسی ارزش 

تمام مراحل یک پروژه اجرایی به کارگرفت،  هر مرحله از یک پروژه اجرایی گردد. با آنكه روش مهندسی ارزش را می توان در

و طراحی به کار گرفته شود. نوآوری و جنبه های  ریزیبیشترین مزایای آن زمانی حاصل می شود که در نخستین مراحل برنامه 

 (. 2931)رسولی و عرب،  گرداندکاهش هزینه ها، متمایز می کاربردی مهندسی ارزش، این روش را از روشهای سنتی و متعارف

پروژه  تقل بهآنچه مهندسی ارزش را موثر و کارآمد می سازد به کارگیری روش های خالقانه در زمان مناسب است و نگرشی مس

پشتیبان تقسیم  دارد در واقع کارکردگراست و برای افزایش شاخص ارزش، طرح یا محصول را به کارکردهای اصلی، ثانویه و

بهبود می بخشد  میكند و سپس با حذف هزینه های پنهان و غیر ضروری مصرف بهینه منبع را تعیین کرده و شاخص ارزش را

و گزینه های مختلف  هاصت داده شود، ایده های بیشتری خلق و تولید میگردد. از فراوانی ایدههرچه به خالقیت و اندیشه ها فر

مهندسی  .خواهد آمد نباید هراس داشت زیرا با بررسی و غربالگری ایده ها و گزینه ها سرانجام گزینه نهایی و بهینه به دست

محصول و خدمات  ا کنترل برای مجموعه هزینه ها در زمینهارزش را می توان شناسایی کارکرد محصول یا خدمات از طریق ایج

. شودبه پروژه تشریح می در طول عمر آن تعریف کرد به بیانی دیگر مهندسی ارزش با مصرف بهینه بودجه تخصیص داده شده

راه  دا کردن اینهمواره عقیده براین است که همیشه یک راه بهتر و موثر برای انجام کارها وجود دارد هدف مهندسی ارزش پی
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ارزش از  برد. مهندسیاست. مهندسی ارزش با استفاده از بهبود مستمر عملكرد اجزا، محصوالت، طرح ها و یا پروژه ها را باال می

خصوصیات اصلی و  جوید. این روش ما را قادر می سازد چگونه محصولی با هزینه کم بسازیم بدون اینكههای خالق سود میایده

از روش های فنی مختص هر  در حقیقت مهندسی ارزش یعنی فرآیندی منطقی و تدوین یافته و استفاده. حذف کنیمعمده آن را 

 (. 2931ن )پوررضا و همكاران، و کاهش و یا ثابت نگه داشتن آ پروژه جهت افزایش

 ی ارزش و نگرشسبا توجه به برداشت های متفاوت و بعضا غلط نسبت به کارکرد و رویكردهای مهند

 به آن در حد یک راهكار بازنگری طراحی و یا ابزاری جهت صرفا کاهش هزینه و اعمال صرفه جویی ذیال

 به اختصار به ارایه یک شمای کلی از مهندسی ارزش پرداخته می شود و معرفی جزییات برنامه کار و

 (. 2931زاده، کیا و خلیل)نظری متدولوژی مهندسی ارزش خارج از چارچوب این مقاله فرض شده است

 (2931زاده، کیا و خلیل)نظری مهندسی ارزش. تصویر 2جدول 

 نیست هست

 بودجه هزینه تطبیق یا سازی ارزان فرایند غیرضروری هایهزینه حذف جهت رسمی کار برنامه یک

 مشاور طرح نقد و یابی مساله جلسه ای رشته چند تیمی رویكرد

 کیفیت لکنتر ابزار عمر دوره هزینه مبنای بر

 هازمان تمام در و هاپروژه تمام در الزام شده اثبات و شده پذیرفته مدیریتی تكنیک

 طرح بازنگری فرایند طرح بهبود و سازی روز به برای فرصتی

 کارفرما نظر مورد تغییرات اعمال ابزار 

 

 (2931، زادهکیا و خلیل)نظری سازیهای دیگر بهینهتفاوت مهندسی ارزش و روش .1جدول

 ارزش مهندسی سازی بهینه معمول های روش

 کارکردگرا نگر جزء

 نگر کل

 خالقیت از حداکثر استفاده به تمایل داشتن و مطمئن شده آزمایش موجود، های عادت به تمایل داشتن
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 )متمرکز(  همگرا پردازی ایده

 حل راه سمت به مستقیم حرکت

 واگرا - همگرا پردازی ایده

 ها به صورت: ینهسازی هزمشخص

 هزینه اجزاء

 روندها هزینه

 مستقیم -هزینه مواد

 هزینه مواد غیر مستقیم

 مستقیم -هزینه نیروی انسانی

 غیرمستقیم -هزینه نیروی انسانی

 هزینه حمل و نقل

 هزینه نصب و راه اندازی

 هزینه باالسری

 سود هزینه

 موارد دیگر هزینه

 ها به صورت:سازی هزینهمشخص

 کارکردهای پایه یهزینه

 هزینه کارکردهای غیر ضروری

 های غیرضروریهزینه

 های طول عمرهزینه

 تخصصی چند تیمی کار تخصصی تک کار

 

 موانع بکارگیری یا عدم موفقیت مهندسی ارزش 7. 2

 :موانع بكارگیری مهندسی ارزش و یا علل عدم موفقیت آن عمدتاً شامل مواردی چون

 ذیرش عوامل طرح بخصوص کارفرماعدم آگاهی و پ ناباوری، .2

 بواسطه طراحی نادرست و عدم کفایت مطالعات مشاور تصور غلط حصول بهبود و کاهش هزینه .1
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بررسی طرح به کمک مهندسی ارزش به علت تصور توهین به جایگاه  طرح مقاومت طراح و مشاور در برابر پذیرش .9

 تخصصی خود

 تجربیات ناموفق سایر ید کننده به فرآیند مهندسی ارزش بواسطهعوامل طرح بخصوص پیمانكار یا تول عدم اعتقاد .9

 های کاهش هزینه و بهبود در طرح یا فرآیند تولیدروش

 (. 2901)شریفی میالنی،  تالش در جهت بهبود طرح عدم وجود انگیزه کافی در عوامل طرح برای .1

 مزایای جانبی مهندسی ارزش 8. 2

 :همچون ن مانند بهبود کیفیت طرح و کاهش هزینه، مزایای دیگریمهندسی ارزش عالوه بر مزایای اصلی آ

 افزایی در سازمانایجاد هم .2

 بهبود ارتباطات بین عوامل طرح .1

 های مشابهقابل اجرا در پروژه هایامكان استفاده ایده .9

 افزایش روحیه کارگروهی در سازمان .9

 سودمند کارکردگرا آشنایی عوامل طرح با تفكر .1

 (.2901)شریفی میالنی،  ساختار شكن؛ نیز دارد ترویج تفكر خالق و .1

 ارزش مهندسی 2کار برنامه 9. 2

 شمای کلی فرآیند مهندسی ارزش 

های های و گزینهحلبا دریافت اطالعات پروژه یا محصول، ورودی مورد نیاز مهندسی ارزش فراهم شده و پی از انجام آن، راه

گردد )امامی و ور کاهش هزینه و ارتقای کیفیت پروژه یا محصول ارایه میجایگزین به عنوان خروجی مهندسی ارزش به منظ

 (. 2931همكاران، 
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 (2931(: شمای کلی مطالعه ارزش )امامی و همكاران، 9) شكل

 

گام مطالعه  -1 3مطالعهگام پیش -2شود که به ترتیب عبارتند از: فرآیند مهندسی ارزش ارزش در قالب سه گام عمده انجام می

شوند که به تفكیک های مهمی تقسیم می)مطالعه تكمیلی(. هر یک از این سه گام به فازها یا فعالیت 5مطالعهگام پس -9 4اصلی

 (.2931ارایه خواهند شد )امامی و همكاران، 

 

 (2931(: مراحل مطالعه ارزش )امامی و همكاران، 9) شكل

 ارزش مهندسی شعار 11. 2

-درمی جمله این در تأمل با قدری چه؟ یعنی "دارد وجود کارها انجام برای مؤثرتر و بهتر راه یک همیشه" ارزش مهندسی شعار

 انجام بواسطه شانتخصص رفتن زیر سوال بر طراحان مبنی و مشاوران برخی میان در موجود اشتباه تصور برخالف که یابیم

ارد که با توجه به گذر زمان و تغییر شرایط در پروژه مهندسی ارزش اعتقاد دآنها،  اولیه طرح روی ارزش مهندسی مطالعات

وضعیت موجود طرح وجود دارد، حتی طرحی که خود مهندسی ارزش ارایه کرده است. لذا مهندسی  همواره امكان بهبود در

                                                           
3- Pre-Study 

4- Value Study 

5- Post-Study 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

به جانبررسی همه های غیرضروری از طریقهزینه همواره به دنبال گسترش بستر بهبود طرح و همچنین امكان کاهش ارزش

های عادی ساختارهای فكری موجود، گذر از روش اطالعات، همكاری تیمی قدرتمند با گستره دانش و تخصص وسیع، شكستن

 .باشدبرای حصول بهبودی غیرقابل تصور در طرح می گشاهای خالقانه و راهحل مسأله و نهایتاً ارایه ایده

  ، خالی از لطف نیست؛گذار تفكر ارزش،پایه 6بیان جمله زیر از الورنس مایلز

 (.1120، 7)تئو و یو "مداری ای است برای استفاده در مواقعی که به نتایجی بهتر از شرایط عادی نیازمهندسی ارزش، سامانه"

 ی پژوهش. پیشینه3

ارزش  ارزش، مدیریت ارزش را ارائه و در آن تحلیل ارزش، مهندسی های مبتنی بر متدولوژی( مقاله توسعه روش2939رضوی )

( از مهندسی ارزش در کنار 2939عباسی )  .پردازدافتراق و اشتراك آنها می ریزی ارزش را بررسی کرده و به بیان وجوهو برنامه

بهترین نوع سرریز استفاده نمود و برای انجام این  مراتبی، جهت انتخاب بهترین گزینه نوع سد و همچنین سلسله فرآیند تحلیل

 .گیری در نظر گرفتتصمیم های اصلیاجرا، زمان اجرا و عملكرد را به عنوان شاخصهزینه  کار سه معیار

که  سیماچرو جهت ارزیابی چرخه حیات تولید سیگار نتیجه گرفتند افزار( با به کارگیری نرم2939نژاد و همكاران )یوسفی

های آالینده باشد و برای کاهشسیگار می ولیدمحیطی در تاثرات زیست کنی توتون دارای بیشترینفرآیند تولید و دوباره خشک

فرآیند خشک  های کشاورزی و استفاده از سوخت جایگزین درکارآمد از نهاده محیطی ناشی از تولید سیگار باید استفادهزیست

 .کردن توتون مدنظر قرار گیرد

ای با شرکتهای بیمه رای مهندسی ارزش درهای سازمانی مؤثر بر اجزیرساخت بندی( شناسایی و اولویت2931رمضانی و کلتب )

( چگونگی استفاده از 2932موسویان ) .را مورد بررسی قرار دادندELECTREشاخصه  گیری چنداستفاده از تكنیک تصمیم

کیفیت آن را بررسی نمود و نتایج این پژوهش  سازی و ارتقایجلوگیری از هدررفت انرژی نسبت به بهینه مهندسی ارزش جهت

به سزایی در بهبود مصرف در بخش حمل و نقل  سازی مهندسی ارزش، اهمیتفرهنگ توجه ویژه به آموزش و داد کهنشان 

 .ای داردجاده

 مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که با بهبود در کیفیت و قیمت ( مدل بازار صنعت دخانیات را2932جعفری و همكاران )

به  کنندگان راتوان گرایش مصرفمچون مالیات، مواد اولیه، وضعیت کشاورزی و... میسیگار داخلی از طریق بهبود عواملی ه

  .های داخلی با کیفیت بیشتر سوق دادسمت سیگارت

کارگیری  و به SDهای پویا کنترل قاچاق مواد مخدر با استفاده از سیستم های مختلف( در ارزیابی سیاست2932صادقی مقدم )

سیستم در  نگاشت شناختی و پویایی سازیتلفیقی و استفاده از تكنیک شبیه با رویكرد مدلSSM متدولوژی سیستمهای نرم

 .بینی نموده استگوناگون مدل را در طول زمان پیش متغیرهای اتخاذ تصمیمات راهبردی کمک موثری نموده و رفتار
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منظور  فازی و بهAHP مرحله خالقیت، از روش ارزیابی پیشنهادهای  ( به منظـور تعیین وزن معیارهای2931تبریز و منیری )

 .کردند فازی استفادهTOPSISها از روش تعیین اولویت گزینه

مطالعات  بندی و آنالیز عوامل بحرانی موفقیتبرای شناسایی، اولویت ( تدوین الگو و چارچوبی جامع2900فاتحی و همكاران )

 دند. در این مقاله برای یافتن ساختاری مناسب برای شناختکر مهندسی ارزش در صنعت ساخت و ساز ایران را بررسی

داده شد.  ها( مابین این فاکتورها الزم تشخیصای )گروه عاملخوشه فاکتورهای بحرانی موفقیت و آنالیز بهتر آنها ایجاد یک رابطه

در این فرآیند  وههای درگیرارزش نیازمند ترکیبی مناسب از تالش همه گر نتایج همچنین نشان داد که موفقیت در مهندسی

 .باشدمی

بررسی  های احداث راسازی هزینهسازی براساس مدلارزش در راه های مهندسی( موضوع امكان سنجی پتانسیل2909امینی )

پروژه  19است. برای این منظور در ابتدا  احداث و تحلیل متغیرهای آن نمود. روش کار این پژوهش مبتنی بر توسعه مدل هزینه

بعد برای  پروژه با اتكا بر روشهای آماری انتخاب شدند. در مرحله 911 اهسازی در شرایط مختلف توپوگرافی و اقلیمی از میانر

های ریزهزینه های فهرست بهای راهسازی و همچنینبا دقتی در حد سرفصل های احداث بدنه راهها ریزهزینههر یک از این پروژه

دست  احداث به نهایت سعی شد براساس پایگاه اطالعاتی فراهم شده تابع هزینه جمعآوری و درای و تملک مدیریتی و سرمایه

 .آید

راه  اجرای موثر مهندسی ارزش پرداخت. این مقاله به دنبال یافتن ( به بررسی راهكارهای اجرایی جهت تضمین2909نیری )

مدیریت  های مورد بررسی، حسابرسی عملكردید. یكی از روشدنبال نما حلی است تا مدیریت با انگیزه مناسب پیشنهادات تیم را

 .ناظر قرار گرفته است هایباشد که در کشور ما اخیرا مورد توجه دستگاهمی

طراحی چرخه عمر محصول برای ایجاد ارزش پایدار: روش های توسعه محصول پایدار در  ( تحقیقی با عنوان 1120) 8تاو و یو

، یک چارچوب را برای توسعه ی محصوالت پایدار در زمینه ی مهندسی ارزش تحقیقاین نجام دادند. ا زمینه مهندسی ارزش باال

ی پایدار ارائه می کند. یک مدل ساز مدل و تحلیل های روش با شده ترکیب رویكردهای  با استفاده از چرخه ی عمر بر اساس

از  QFD محیطی ارائه شد. سپس، یک رویكرد مبتنی بر ارزش پایدار بر اساس مفهوم ارزش از دیدگاه اقتصادی، اجتماعی و

چرخه ی عمر با توجه به نیازهای ارزش پایدار برای ایجاد مفاهیم تولید و برنامه های چرخه ی عمر ارزش کلی ایجاد شد، در 

ار به کار گرفته حالی که شبیه سازی چرخه ی عمر برای مدل سازی چرخه های عمر تولید بدون تكرار و ارزیابی ارزش های پاید

شد. چارچوب ارائه شده می تواند به متخصصان در زمینه های تولید کمک کند و ارزیابی های زیست محیطی و مدیریت صنعتی 

و مهندسی را از یک دید مشترك پردازش کند و بنابراین، به ایجاد همگرایی برای تولید، پردازش و کسب و کار پایدارتر کمک 

 .کند

جهت گیری استراتژیک مدیریت دانش و ایجاد ارزش: مفاهیم مربوط به شرکت ( تحقیقی با عنوان 1120ران )و همكا 9داکاستا

این پژوهش به بررسی و توصیف اینكه در چه شرایطی و چگونه الگوهای ارزش آفرینی، نشان دهنده ی انجام دادند.  نفت و گاز
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ش در یک شرکت دولتی نفت و گاز برزیل هستند، می پردازد. این افراد در جهت گیری استراتژیک مدیریت دان ادراك انعكاس 

 و کند می آوری جمع ، داخلی مشاوران بخش کارکنان – اطالعات بخش کارکنان بین نظرسنجی طریق از را طرح، داده هایی 

مطالعه می کند. نتایج نشان  ریک و غیر پارامتریک و آنالیز چند متغیرهپارامت های آزمون از استفاده با را آن از حاصل های داده

داد که جهت گیری استراتژیک مدیریت دانش از سه دیدگاه مختلف با انعكاس ادراك کارکنان در ارزش آفرینی در شرکت ایجاد 

 -و ناهماهنگ  -آفرینی متوسط  ارزش - شده تنظیم های ویژگی –ارزش آفرینی ویژه شرکت ها  -می شود: ویژگی های متعادل

 .نامطلوب ارزش آفرینی

 و هدف مبنای بر یابی هزینه بین یابی بر مبنای هدف، رابطه ی  هزینه ( پژوهش با عنوان 1121و همكاران ) 10طلب نیا

گذاری است که توسط هزینه یابی بر مبنای هدف یک روش قیمتانجام دادند.  نتظارا مورد سود و کایزن و ارزش مهندسی

ابزار مدیریت هزینه برای کاهش هزینه های کلی محصول در "بر مبنای هدف به عنوان  شرکت ها استفاده می شود. هزینه یابی

تعریف شده است. هزینه هدف، حداکثر هزینه ای است  "طول چرخه ی عمر محصول با کمک تولید، مهندسی، تحقیق و طراحی

از را از آن محصول در یک قیمت که می تواند صرف یک محصول شود به طوری که شرکت هنوز می تواند حاشیه سود مورد نی

 مورد سود و خاص کسب کند. در این مقاله، به منظور بررسی ارتباط بین هزینه یابی بر مبنای هدف و مهندسی ارزش و کایزن 

 به هدف مبنای بر یابیهزینه روش. شد استفاده  ،1121 تا 1122 بین های سال  در استاد هزاران مالی ی ها تجربه از ، انتظار

 عوامل اجرای که رسدمی نظر به و باشد موثر بسیار ها شرکت سودآوری میزان در تواندمی روش، تریندقیق و جدیدترین نوانع

 .دباشن کنترل قابل هم روش این در تاثیرگذار بحث مورد

 ار مبتنی بر ارزشحسابداری منابع انسانی در سیستم مدیریت کسب و ک( در تحقیقی با عنوان 1121و همكاران ) 11پوکیانچردا

شرایط اقتصادی دنیای مدرن توسط پویایی و پیچیدگی، افزایش رقابت در بازار محصوالت، تغییرات سریع محیط بیان کردند که 

بازار که منجر به تشدید جستجو برای رویكردهای پیشرفته برای مدیریت منابع انسانی میشود مشخص میشود. کارکنان، مدارك 

 .شودمی خنثی اقتصادی رشد از جنبه هر آن بدون که است  از عوامل مهم و تجربیات آنها یكی

هدف این مقاله این است که ماهیت منابع انسانی به عنوان یكی از دسته های حسابداری اثبات کند، که یكیاز پیش نیازها برای 

 اری مبتنی بر ارزش می باشد.شكل گیری اساس نظری و روش شناسی ارائه ی آنها در زمینه ی سیاست اعمال مدیریت تج

 جمع آنها در که هستند انسانی های دارایی حامالن که شرکت یک  این مقاله ماهیت منابع انسانی به عنوان تعداد کل کارکنان

ها جدانشدنی است اثبات کند مانند توانایی های جسمی، آموزش، تجربه و دانش تخصصی که به همراه استفاده آن از و است شده

امل روش حسابداری اساس ارائه ی دارایی های انسانی را به عنوان حق یک شرکت برای استفاده از آنها به عنوان بخشی از از عو

 کند.دارایی های نامشهود استفاده کند را ایجاد می
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بر اساس شناخت حق شرکت برای استفاده از دارایی های  حسابداری منابع انسانی ماهیت درك برای پیشنهادی رویكرد کاربرد 

شود، یک پیش نیاز برای نشان دادن اطالعات درباره ی آنها در سیستم حسابها و گزارشات انسانی که توسط کارکنان حمل می

 کند.مبتنی بر ارزش را تامین میشرکت را ایجاد میكند که نیازهای مدیریت 

شرکت های بیان کردند که  مدل تعمیم یافته برای مهندسی ارزش یكپارچه( در تحقیقی با عنوان 1129و همكاران ) 12بنک

ارزش ممتازی را فراهم می کنند. منابع -تولیدی بایستی محصوالتی را برای بازارهای رقابتی جهان طراحی کنند که نسبت هزینه

از جنبه های مختلف ارائه  چالش این با مقابله برای را  ارزش مهندسی و  راهكارهایی همچون هزینه یابی بر مبنای هدفموجود، 

می دهند. این مقاله با تلفیق مزایا و خالصه کردن همه اطالعات ضروری مربوط به کاربرد هر دو راهكار در یک مدل جامع، مدلی 

رائه می کند. این مدل با در نظر گرفتن فرآیندهای تولید و همچنین شبكه های زنجیره را برای مهندسی ارزش تعمیم یافته ا

تامین بسط می یابد، چرا که این عوامل به عنوان محرك هایی برای هزینه و ارزش در شرکت های تولیدی عمل می کنند، در 

 . ی دهدحالی که مدل اصلی شرایط، توابع و قطعات فیزیكی یک محصول را مد نظر قرار م

مقاله ترجمه شده اثرات بازخورد سیستم و زمینه تصمیم بر رفتار تصمیم گیری بر مبناء ( در تحقیقی با عنوان 1111) 13هوساك

 ارزش گیری تصمیم رفتار بررسی به که MIS های سیستم درباره تحقیق زمینه در کمی نسبتا بیان کرد که مطالعات ارزش

 شخصی های ارزش بر را  گیرندگان تصمیم بیشتر تكیه تصمیم محیط فزاینده پیچیدگی.  است شده انجام ، پردازد می محور

 به کردن کمک برای هایی سیستم طراحی زمان در بررسی و مطالعه برای از مهمی جزء شخصی های ارزش پس کند می ایجاب

 باشد.  می گیری تصمیم

 بواسطه تواند می شخصی ارزش اساس بر گیری تصمیم رفتار چطور اینكه تعیین زمینه در آورده بدست تجربه یک مقاله این

 نتایج.  کند می بررسی را محور ارزش تصمیمات بر تصمیم زمینه نقش چنین هم.  بگذارد اثر اطالعاتی سیستم بر ویژه بازخورد

 عنوان به واکنشی تئوری و حامل تئوری از و باشد گذار تاثیر تواند می محور ارزش گیری تصمیم رفتار که دهند می نشان

 نماید.  بحث تصمیم مختلف های زمینه در بازخورد به گیرنده تصمیم پاسخ از مفیدی های کننده پیشگوئی

 گیریبحث و نتیجه

  رقابت در اقتصاد جهانی مدرن، به جای اینكه تنها بر خروجی تولید تمرکز کند، متكی بر بدست آوردن توانمندی های مهندسی 

 اهمیت افزایش برای جدیدی دانش محدوده ایجاد به منجر این. باشد می باال ارزش با خدمات و  محصوالت ایجاد برای برتر

گونگی ایجاد مؤثر ارزش، از طریق برتری مهندسی در محیط های کسب وکار فعلی و چ بر که شود، می باال ارزش با مهندسی

الیل روشنی برای توسعه توانمندی های مهندسی با ارزش باال از آینده، تمرکز می کند. با رشد تقاضا برای محصوالت پایدار، د

 وجود  جهانی  دیدگاه پایداری صنعتی، وجود دارد. نیاز فوری به توسعه فرآیند و ابزارها برای پیوند بهتر پایداری در زنجیره ارزش

 یک هدف. دارد اشاره سازمان، یک در دیگر پارامترهای میان در امنیت و یافته بهبود محیطی عملكرد سود، بر پایدار ارزش. دارد

ارزش بیشتر بر اساس پتانسیل  ایجاد برای ارزش گیری اندازه و ارزش مدیریت ارزش، ایجاد ارزش، اساس بر شده مدیریت سازمان
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ها، زشبهبود مشخص شده، می باشد. اما، سؤال، زمانی ایجاد می شود که مفهوم ارزش و تعاریف کافی وجود دارد و مشاهده ار

تری را درباره پایداری شكل می دهد. فقط برای نقل قول: تفكر بلند مدت باید القا شود؛ دیدگاههای مربوط به های گستردهدیدگاه

ارزش که قدیمی هستند باید تجدید شوند تا اینكه رشد و بقای پایدار واقعی شود. بنابراین، دید گسترده درباره آنچه که محصول 

های مهمی که در آن سازد، باید همه راههای در حال رشد پایداری، در بازار، باارزش و رقابتی میجود نگرانیو خدمات را با و

 .گذارند، را نشان دهدویژگی های محصول بر منافع شرکای درگیر اثر می

ها یل شده اند. این شرکتهای تولیدی در بازارهای رقابتی جهانی فعالیت می کنند که از بازار فروش به بازار خرید تبدشرکت

برای برتری جستن در این رقابت باید محصوالتی با هزینه های کمتر و ارزش بهبودیافته برای مشتری طراحی کنند. این چالش 

ارزش یک محصول دارند. هزینه یابی بر مبنای هدف و مهندسی ارزش برای توجه به این نسبت از -داللت بر کاهش نسبت هزینه

ختلف، به کار برده می شوند، به طوری که هزینه یابی بر مبنای هدف بر دستیابی به قیمت های بازار از طریق نقطه نظرات م

استنتاج و اعمال هزینه های مجاز در توسعه یک محصول تمرکز داشته، در حالی که مهندسی ارزش بر افزایش ارزش از طریق 

های گذشته، شرکت های تولیدی مفهوم همكاری خود را ز دارد. در دههها( تمرکباالبردن عملكرد یا کاهش منابع )مثل هزینه

شان با فضای شدیدا رقابتی متمرکز شده اند. این شرکت ها سهم های مورد بازنگری قرار داده و بر تطابق شایستگی های اصلی

ده اند. از این رو، تولید داخلی یا تولید زیادی از ارزش زایی خود را از لحاظ توسعه و تولید، به شبكه زنجیره تامین خود منتقل کر

توسط تامین کنندگان، محرك هایی دیگر برای هزینه یا ارزش های محصول هستند که بایستی بوسیله راهكارهایی با هدف 

 . ارزش، صریحا مدنظر قرار گیرند-کاهش نسبت هزینه
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