
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 سومين کنفرانس ملی مهندسی ارزش
 

 

  چالش های اجرای مهندسی ارزش در سازمانها 
 

   واحدیدخدادا
)ع(استادیار دانشگاه امام حسین  

  الیاس علی تبار
elyasalitabar@yahoo.com 

  )ع(پژوهشکده علوم و مهندسی دانشگاه امام حسین-کارشناس ارشد صنایع
 
 

  ، مهندسی ارزش، سازمانچالش: کلیدواژه
  چکیده 

نتایج . شوند های سازمان قلمداد می های مؤثر یکی از ارزشمندترین سرمایه بر دانش امروز تکنیکدر اقتصاد پرشتاب و مبتنی 
ها و  دهد که رشد یک مجموعه متناسب با بکارگیری تکنیک ها و صنایع پیشرفتۀ جهان نشان می پژوهشی بسیاری از سازمان

گیری که بر اساس توسعۀ فرهنگ کار  طمئن برای تصمیممهندسی ارزش به عنوان چهارچوبی م. باشد های سازمان یافته می روش
های کارآمد برای بهبود فرآیند، توسعۀ محصول، رقابت در عرصۀ جهانی و ایجاد تعهد برای خلق  یکی از روش. تیمی استوار است

  . ها به عهده دارد ای در تعالی سازمان ارزش و بعضاً ایجاد انگیزه و اعتماد متقابل نقش عمده
  : چالش های مهندسی ارزش را در سه می توان تقسیم بندی کرداصوالً 

  قبل از اجرای مهندسی ارزش: چالش اول
  حین اجرای مهندسی ارزش : چالش دوم
  بعد از اجرای مهندسی ارزش: چالش سوم

ــان حــین اجــرای           ــه هم ــوع دوم ک ــالش ن ــه چ ــدف اصــلی مهندســی ارزش، ب ــان ا ه ــه ســعی شــده اســت ضــمن بی ــن مقال  در ای
هــای اصــلی را کــه در هــر فــاز بــا آن  همچنــین بــه صــورت سیــستمی چــالش. ی ارزش مــی باشــد مــورد بررســی قرارگیــردمهندســ

  . مواجه هستیم به صورت مختصر آورده و در ادامه راهکارهایی نیز جهت رفع آن ارائه گردد
  

  مقدمه 
 

ها،  بع ضرورت یافت تا تغییر در روشمهندسی ارزش در خالل جنگ جهانی دوم مطرح گردید در طی جنگ به علت کمبود منا
ای که برای رسیدن به  تدولوژی به تدریج توسعه یافت به گونهمهای مرسوم به وقوع بپیوندد این  مواد اولیه مورد مصرف و طراحی

فانکشن مورد نظر با کمترین هزینه فازهای متفاوتی برای رسیدن به هدف تعریف و مشخص گردید کلمه فانکشن در مهندسی 
 مقاله از کلمه این بنابراین دررابیان نمی کندقیق فانکشن دارزش کارکرد ترجمه شده است که ترجمه صحیحی نبوده و معنی 

   [1].فانکشن استفاده شده است
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  هدف اصلی مهندسی ارزش 
 

ز اهداف عمده یکی ا.  مهندسی ارزش در عمل به شرح مطالعه ارزش بر روی یک پروژه یا محصول در حال توسعه می پردازد
مهندسی ارزش هزینه پروژه را در حالی که در فاز طراحی مفهومی است . مهندسی ارزش حذف هزینه های غیر ضروری است

یند را با حفظ آگرا است که قابلیت کاهش هزینه پروژه، محصول و یا فر نمهندسی ارزش یک تکنیک فانکش .[2]تحلیل می کند
اهداف مهندسی ارزش .  این تکنیک باعث بکارگیری آن در بسیاری از کشورهای جهان شده استبازده باالی. باشد کیفیت دارا می

این اهداف معموالً به صورت سیستماتیک و در فازهای تعریف شده مهندسی ارزش انجام . به صورت خالصه در زیر آمده است
  .پذیرد می

  های اولیه  ـ کاهش هزینه1
  های عملیاتی  ـ کاهش هزینه2
  انجام رساندن نیازهای مأموریت سازمانی ـ به 3
  ـ کم کردن اشتباهات و خطای طرح 4
  ـ برآوردن رضایت مشتری5
  ـ افزایش کیفیت 6
  ـ افزایش قابلیت اطمینان 7
  ـ بهبود موارد زیست محیطی 8
  ـ بهبود عملکرد سازمان 9

  ـ شناسایی مسائل 10
  ـ توسعه راه حل مناسب 11

  . باشد که در این مقاله به آنها پرداخته شده است ها و موانعی می ی چالشهر کدام از فازهای فوق دارا
  

  [3]فاز اطالعات  -1
  

  کمبود اطالعات)1ـ 1
  . گیری نخواهیم بود باشد و قادر به تصمیم کمبود اطالعات در اکثر مواقع یکی از مشکالت اساسی در فرآیند مهندسی ارزش می

  
  اطالعات غلط )2ـ 1

ر از این است که اطالعات غلط در اختیار داشته باشیم و چنانچه اطالعات غلط در اختیار داشته باشید منجر به اطالعات نداشتن بهت
  . شود های گزاف می شود که در اکثر مواقع باعث هزینه گیری اشتباه و غلط می تصمیم

  
  دبدست آورعدم وجود مرکز و یا مدیریت یا دپارتمانی که بتوان تمام اطالعات را )3ـ 1

   .داشتند ولی با هم تناقض موجودبودههای مختلف   پراکندگی اطالعات و گاهاً اطالعات مشابه در قسمت

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 سومين کنفرانس ملی مهندسی ارزش
 

 

  
  اطالعات ناقص )4ـ 1

گیری نخواهد بود اطالعات باید تمام و کامل در اختیار  گر قرار گیرد تیم قادر به تصمیم چنانچه اطالعات ناقص در اختیار تیم تحلیل
  . وان یک تحلیل خوب روی پروژه انجام دادتیم قرار گیرد تا بت

  
   موثق نبودن اطالعات )5ـ1

  . باشد بیشتر اطالعات به صورت شفاهی بعضاً به صورت فرضیات، نقطه نظر، تعصبات و یا بعضاً اطالعات غلط می
  
   محرمانه بودن اطالعات )6ـ1

 اداری روبرو هستند و هایها برای ارائه اطالعات با محدودیت  شرکت... ها به علت باال بودن هزینه، فناوری و  در بسیاری از پروژه
  . کند این نحوه برخورد با اطالعات اگرچه در چارچوب شرکت با معنی است ولی انجام مهندسی ارزش را با مشکل جدی روبرو می

  
  عدم پذیرش مسئولیت موثق بودن اطالعات از سوی منابع اطالعاتی )7ـ 1

ها و منابع اطالعاتی، اطالعاتی که در اختیار تیم قرار دارند در مورد موثق بودن اطالعات شک و تردید  مانمعموالً بعضی از دپارت
   .کنند دارند و یا دربارۀ صحت و سقم آن اظهارنظر نمی

  
  )هزینه، انرژی، زمان(ها  عدم دسترسی به انواع مدل) 8ـ1

این مدل معموالً در بسیاری از . هایی است که نیاز به مهندسی ارزش دارند ترین ابزارها برای شناخت مؤلفه مدل هزینه یکی از اساسی
باشند بعضاً اطالعات مربوط به مدل تقریبی و نادرست بوده و  ها وجود ندارند و در صورت وجود عمدتاً ناقص و کامل نمی پروژه

بنابراین تیم تحلیل خود باید زمان زیادی . گیرد  میها مورد توجه قرار های مربوط به انرژی و زمان کمتر در پروژه در عین حال مدل
   .برای تهیه و ارائه این مدل مصرف نماید

  
   موثق نبودن محدوده  قادر نبودن در تعیین محدوده مطالعه و یا ناقص بودن محدوده و یا احیاناً)1-9

محدودیت درست تعیین شود تعیین ای در مهندسی ارزش برخوردار است اگر این  تعیین محدوده مطالعات از اهمیت ویژه
در عمل . شود ای که مسئله بیش از حد بزرگ، یا کمتر از اندازه مطرح می ها دچار مشکل شده به گونه های موردنظر پروژه فانکشن

 در چنین وضعیتی برای ادامه تحصیل. توان به درستی محدوده پروژه را مشخص نماید  نمی مشخص است که تیم تحلیل بدون تجربه
  . تری دست یابد ارزش باید فائق آمد تا در مراحل بعدی تیم تحلیل به نتایج مناسب

  
  ها   تأخیر در اجرای مهندسی ارزش در پروژه)1-10

بهترین موقعی که مهندسی ارزش باید صورت گیرد در اکثر پروژه به علت عدم آگاهی کارفرمایان و یا مجریان مهندسی ارزش در 
بنابراین باید . آورد شود که برای پروژه چالش چندانی به بار نمی پذیرد بعضاً این تکنیک زمانی بکار گرفته می زمان مقرر انجام نمی

  . از پروژه انجام شده است% 30تأکید نمود که بهترین زمان انجام مهندسی ارزش در مرحله طراحی مفهومی که 
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  ـ فاز فانکشن 2
  
  ها  عدم تحلیل و تعریف درست از فانکشن) 1ـ2

متأسفانه در اکثر . باشد سوم میواین فاز به قلب مهندسی ارزش م. باشد ترین و مهمترین فاز مهندسی ارزش می فاز فانکشن، اصلی
ای از این فاز در پروژه صورت نگرفته  السویه است یعنی اینکه هیچ نوع استفاده ها این فاز یا وجود ندارد و یا وجود آن علی پروژه
در عین حال ذکر این نکته ضروری است . باشد ها و نقش آنها در تحلیل پروژه می امر درست تعریف نشدن فانکشندلیل این . است

وجود چنین . دهد که کلمه فانکشن به غلط به کارکرد ترجمه شده است که معنی فانکشن در انگلیسی را به صورت دقیق انتقال نمی
های پیچیده و فنی دچار ابهام نموده است  شن اثر بخشی مهندسی ارزش را برای پروژهها در فاز تحلیل فانک ها و نابسامانی نارسایی

های اصلی و فرعی آن طبق اصول مطرح شده  برای فائق آمدن به این موضوع الزم است پروژه بر حسب فانکشن مطرح و فانکشن
   .[5]در مهندسی ارزش ارائه گردد

  
  ها  فجاری در بعضی پروژههای ان عدم وجود و یا دسترسی به نقشه) 2ـ2

های مربوطه باشد یکی  های انفجاری که راهگشای تبیین فانکشن گرا دارند، عدم وجود نقشه هایی که رویکرد محصول در پروژه
های اصلی و انفجاری در اختیاری تیم تحلیل  برای بهبود این وضعیت الزم است نقشه. گردد دیگر از مشکالت این فاز تلقی می

   . گیردارزش قرار
  
  
  
  (Secondary Function, Basic Function)درست تعریف نکردن انواع فانکشن ) 3ـ2

شود این امر ناشی از آموزش  به تجربه اثبات شده است که تیم تحلیل ارزش در ارزیابی و پیدا کردن فانکشن اصلی دچار مشکل می
ای اصلی و فرعی به درستی تعریف نشوند تخصیص هزینه و ه اگر فانکشن. باشد ای عمل نکردن اعضای تیم می نادرست و حرفه

گیرد که  هایی صورت می پردازی برای فانکشن در عین حال در فاز خالقیت ایده. ها عمدتاً اشتباه خواهد بود وزن دادن به فانکشن
   .اند درست تعریف شده

  
  FAST عدم ترسیم درست و استفاده منطقی از نمودار) 4ـ2

تعابیر و تفاسیر از این نمودار متفاوت . شود  به آن پرداخته می دیگر از مواردی است که در فاز تحلیل فانکشن یکی FASTنمودار 
به صورت بسیار ساده باید مطرح نمود . باشد است و عمدتاً به علت عدم آگاهی و یا درک نادرست افراد از این تکنیک سیستمی می

به عبارت دیگر سیستم تحلیل باید . باشد ان مشترک برای سیستم تحلیل ارزش می ایجاد یک زبFASTکه مهمترین عمل دیاگرام 
یکی . مسئله را آنگونه که هست بفهمد و برای این درک الزم است کلیه افراد دقیقاً به منطق ترسیم دیاگرام دقت کافی داشته باشند

 قدر  این موضوع آن. باشد های اضافی می حذف فانکشنهای گم شده و یا  شنک پیدا کردن فانFASTهای دیاگرام  دیگر از استفاده
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 است که FASTدر دیاگرام .  امکان دستیابی به چنین شرایطی ممکن است که میسر نباشدFASTاهمیت دارد که بدون دیاگرام 
  . [6] اصلی کدام است و برای رسیدن به آن از چه مسیری باید عبور کرد شود فانکشن مشخص می

  رست از محدوده مطالعه عدم تشخیص د) 5ـ2
کند که  ای در تعیین محدوده پروژه ایفا می این دیاگرام نقش عمده.  تعیین محدوده پروژه استFASTیکی از کاربردهای دیاگرام 
   .ای نیست  پیدا کردن محدوده پروژه کار ساده بدون استفاده از این تکنیک

  
  ـ فاز خالقیت 3
  
  ولید شده های ت گرا نبودن ایده فانکشن)  1ـ3

باشد این است که این فاز بدون توجه به فانکشن موردنظر به صورت  هایی که در فاز خالقیت مطرح می یکی از مهمترین چالش
در این فاز . باشد این یعنی نابود کردن مهندسی ارزش به عبارت دیگر درک نادرست از مهندسی ارزش می. گردد کلی ایده ارائه می
ها  اند در اختیار تیم قرار گیرد و برای هر کدام از فانکشن  مشخص شده  که در مرحله تحلیل فانکشنهایی الزم است فانکشن

  . های مناسب توسط تیم تحلیل ارائه گردد ایده
  
  پرداز کمبود افراد خالق و ایده) 2ـ3

ین موضوع تنها به تجربه اثبات شده ا. باشد پرداز می چالش دیگری که سر راه فاز خالقیت قرار دارد عدم وجود افراد خالق و ایده
کنند و این موضوع در مهندسی ارزش به صورت جدی نگاه  افراد معموالً از ترس استهزاء دیگران از ابراز ایده خودداری می. است

  . شده استن
  
  های جاری  محدود شدن افراد به سوابق و بسته فکر کردن با توجه به روش) 3ـ3

این موضوع از آن . فاز نداشتن دانش و ابتکار الزم و محدود بودن افراد به سوابق و بسته فکر نمودنهای این  یکی دیگر از چالش
  . [4]معنی است ها و افکارهای دیگران بی نظر اهمیت دارد که خالقیت بدون محدودیت و بدون در نظر گرفتن ایده

  
  ها  عدم مهارت در تلفیق ایده) 4ـ3

های مهندسی ارزش از آن نام برد از آنجایی که  توان به عنوان یکی از چالش ته دیگری است که میها نک عدم مهارت در تلفیق ایده
   .های دیگران است یکی از راههای ارائه گزینه جدید تلفیق ایده

  
  های مناسب  کمبود ایده) 5ـ3

بستگی دارد و ممکن است جهان های مناسب است البته این کمبود به تیم  های مهندسی ارزش کمبود ایده یکی دیگر از چالش
  . های بهتر بیشتر است ها بیشتر باشد بر اساس یک بررسی آماری امکان انتخاب ایده به هر حال هر چه تعداد ایده. شمول نباشد
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  عدم توانایی مدیر پروژه در هدایت پروژه ) 6ـ3
های  در هدایت تیم به سوی ایده) یا کلیه فازها(های عمده فاز خالقیت  گر ارزش یکی دیگر از چالش  تحلیل وتواناییعدم توانمندی

 تنها نهتواند تیم را به بیراهه هدایت نماید و گر ارزش می باشد تجربه نشان داده است که عدم توانمندی تحلیل خالق و سازنده می
  . های پرت و نامناسب ظهور پیدا کند شود تا ایدهب می سبگردد بلکه موجب نمی های درستی خلق  ایده

  
  عدم انسجام مناسب بین اعضای گروه در تولید ایده و شروع به قضاوت کردن ) 7ـ3

اما عمالً به علت آموزش ناصحیح افراد تیم، . شود که تیم نبایستی هنگام ارائه ایده قضاوت نماید در مهندسی ارزش معموالً گفته می
   .باشد پذیرد که خود مانعی برای ابراز ایده و افکار نو می م خلق ایده صورت میقضاوت هنگا

  
  عدم فضای مناسب در ایده پردازی ) 8ـ3

تواند اثر بخشی  های متفاوت می وجود افراد متفاوت با شخصیت. برای ایده پردازی باید فضایی مناسب و درخور پروژه تأمین گردد
کنند  افراد معموالً به دالیل خاص از ابزار عقیده و ایده در حضور افراد شاخص خودداری می. دهدتیم خالق را مورد تهدید قرار 

  . بندی نماید های متوسط جمع های مناسب و ناب کمتر بروز نماید و تیم خلق ارزش با ایده شود تا ایده چنین امری موجب می
  
  ید نبودن برخی اعضا به روش خالقیت قم) 9ـ3

این . های این فاز مطرح گردد تواند یکی از چالش دم توجه بعضی از اعضای تیم به اثر بخشی فاز خالقیت هم میعدم آگاهی و ع
باشد که معموالً  های جدید می  ایدهخلقگر ارزش در متقاعد ساختن اینگونه افراد به  عدم آگاهی عمدتاً به علت ناتوان بودن تحلیل

   .با آموزش مناسب قابل حل شدن است
  
  های ناب  عدم سیستم تشویق و انگیزشی جهت خلق ایده) 10ـ3

. باشد های عمده مهندسی ارزش می  یکی از موارد بسیار جدی و یکی از چالش عدم یا فقدان یک سیستم انگیزشی برای خلق ایده
جربه ثابت شده است که وجود به ت. گر الزم است به اندازه کافی انگیزه برای انجام کار داشته باشد باید قبول کرد که تیم تحلیل

   .تواند این نقیصه عمده را جبران نماید های مادی و معنوی می انگیزه
  
  ها چیست؟ بهترین روش در خلق ایده) 11ـ3

ها چیست؟ به عبارت دیگر تیم  هایی که الزم است به آن پرداخته شود بهترین و یا مهمترین روش خلق ایده یکی دیگر از چالش
.  دارد که تیم الزم است به آن توجه نمایدوجودای خلق این افکار نو رها را خلق کند و یا چه راهی ب  مؤثرترین ایدهچگونه بهترین و

ها مورد استفاده قرار  های مختلف برای خلق ایده اساساً ترکیبی از راه.  یک راه منحصر به فرد را توصیه نمودتوان معموالً نمی
به گردش نویسد و  دهند و دیگری هم می نویسند و به دیگری می د افکار خود را روی کاغذ میدر بعضی از جلسات افرا. گیرد می
ها را روی  گیرد و در بعضی مواقع افراد ایده ها روی چارت صورت می  نوشتن ایدهباها را در بعضی از جلسات خلق ایده. د آی میدر

الذکر کدام روش مؤثرتر است؟ پاسخ قاطعی  های فوق ز بین روشنویسند و به سرعت آنرا اعالم کنند حاال ا کاغذهای بزرگ می
  . گر ارزش و نوع پروژه را در این امر دخیل دانست باید ترکیب تیم تحلیل. وجود ندارد
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  فاز ارزیابی -4
  
   بهترین روش ارزیابی کدام است؟)4-1

باشد  وی این فاز انتخاب بهترین روش ارزیابی میچالش عمده فرا ر. ترین فازهای مهندسی ارزش است فاز ارزیابی یکی از اساسی
گران ارزش بدون توجه به ما هیت پروژه عمدتاً آنچه را که به صورت  بیشتر تحلیل. گیرد مورد اغماض قرار میمواقع که در اکثر 

دهی و  عموالً روش وزنهای فرایندی م ها در پروژه در صورتی که ارزیابی گزینه. دهند کالسیک وجود دارد مورد استفاده قرار می
  . تواند متفاوت باشد هایی که رویکرد مهمی دارند نوع ارزیابی می  در پروژهولیای برخوردار است  مقایسه زوجی از اهمیت ویژه

  
  های ارزیابی   تیم با تکنیکی عدم آشنایی برخی از اعضا)4-2

برای فائق آمدن بر این چالش الزم است . نماید انگیز می ضاً سؤالهای ارزیابی مراحل ارزیابی را کند و بع عدم آشنایی آنها با تکنیک
کننده به نحو مطلوب از نحوه ارزیابی  ها به صورت کامل مورد توجه قرار گیرد و اعضای مشارکت آموزش نحوه ارزیابی گزینه

   .آگاه گردند
  
   عدم دفاع اولیه )4-3

ها دفاع نکردن ایده  یکی از چالش. تواند مؤثر باشد دم پذیرش نهایی آن ایده میها در پذیرش و یا ع دفاع اولیه در بحث ارزیابی ایده
 حل  تواند پتانسیل راه که می(در صورتی که چنین وضعیتی اتفاق افتد، مشخص است که آن ایده . باشد  خود میایدهاز پرداز 

  . شود حذف می) مناسبی برای مسئله باشد
  
   ایده ارائه شده اصرار و تأکید بیش از حد روی)4-4

چنین چالشی . باشند های خود می های فرا روی فاز ارزیابی تحلیل ارزش اصرار بیش از حد اعضا روی ایده یکی دیگر از چالش
  . کند  مراحل بعدی پروژه را با چالش روبرو میوشود  های لفظی می تواند باعث درگیری و بعضاً کشمکش عالوه بر ابطال وقت می

  
  وسعهفاز بسط و ت-5
  ها   کمبود مجموعه اطالعاتی از قبیل فنی و هزینه در مورد ایده)5-1

های فاز بسط و توسعه سرباز زدن افراد از همکاری به دالئل کمبود اطالعات مورد نیاز فاز توسعه از قبیل  یکی از مهمترین چالش
  . باشد ای می مشخصات فنی و هزینه

  
   به روز نبودن اطالعات )5-2

. دهد ه نقش خود را در فاز بسط و توسعه به نحو بارزتری نشان مییص اینکه عمدتاً اطالعات ارائه شده به روز نیست، این نقبا توجه به
   .مورد نظر پروژه  ارائه نمودی ها  ازکارایی مؤلفهباشد  که مبنای فاز بسط و توسعه می  راتوان تحلیل درستی و در نتیجه نمی
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برداری در اختیار اعضای تیم توسعه قرار   الزم است اطالعات پروژه به صورت منسجم و قابل بهرهبرای فائق آمدن بر این چالش
الزم است زمان مناسبی در اختیار تیم قرار گیرد تا اعضای تیم بتوانند در فرصت . در صورتی که چنین اطالعاتی موجود نباشد. گیرد

   .توسعه دهندهای مطرح شده را با اطالعات کامل بسط و  مناسب ایده
  
  های نو   نبودن اطالعات برای ایده)5-3

ها  اگرچه این ایده. نمی توان یافتگونه اطالعات مفیدی در مورد آنها  شوند که هیچ ای مطرح می ها بگونه در این فاز بعضی از ایده
. گیرند  مورد بسط و توسعه قرار نمیتوانند کارآیی مؤثری برای بهبود ارزش داشته باشند ولی به علت عدم اطالعات مفید معموالً می

برای . کنند ای توجه می اند ولی معموالً افراد در فاز ارزیابی کمتر به موارد توسعه ها فاز ارزیابی را پشت سر گذاشته اگرچه این ایده
های نوع آورد  از افراد و شرکتباید . فائق آمدن بر این چالش الزم است عالوه بر اینکه زمان مناسبی در اختیار تیم توسعه قرار گیرد

شود که تیم  ای اتفاق افتد و زمان کافی در اختیار تیم تحلیل قرار نگیرد، این امر موجب می اگر چنین پدیده. مبتکر کمک گرفت
  . آوری نماید و در نتیجه این فاز دچار مشکل شود نتواند به موقع اطالعات مورد نیاز را جمع

  
   مستند نبودن اطالعات)5-4

گیرد الزم است مستند باشد، مستند نبودن اطالعات و یا ارائه آن به صورت شفاهی و  اطالعاتی که در فاز توسعه مورد توجه قرار می
اند اگرچه مفید است ولی الزم است در فاز بسط و توسعه به  یا تجربیاتی که صرفاً بعضی افراد بخاطر طبیعت شغل خود پیدا کرده

  . ند تا امکان استفاده از آنها بیشتر شودصورت مستند ارائه گرد
  
  های مشابه   عدم دسترسی به نتایج و اطالعات محصوالت و یا پروژه)5-5

هایی که  اصوالً دسترسی به اطالعات مفید به خصوص در پروژه. شود های فاز بسط و توسعه قلمداد می این موضوع یکی از دغدغه
تواند این فاز را به مشکل  وجود چنین شرایطی می. گیرد  قرار میتیم کمتر در اختیارامکان مهندسی ارزش کردن آنها وجود دارد

تواند کمک شایانی به مؤثر بودن فاز بسط و  های مشابه می استفاده از پروژه. عدم اطمینان در مورد نتایج بسط و توسعه سوق دهد
   .توسعه نماید که متأسفانه این امر هم به سادگی قابل دسترسی نیست

  
  LCC عدم اطالعات کافی در خصوص محاسبه )5-6

LCCعدم اطالعات کافی در .  یکی از فاکتورهای مورد توجه در بحث مهندسی ارزش و به خصوص در فاز بسط و توسعه است
 عدم. باشد های مهندسی ارزش کامالً مشهود می  در فاز بسط توسعه در بسیاری از پروژهLCCخصوص نحوه استفاده و محاسبه 

تواند نتایج غیرقابل اطمینانی را به بار آورد که بسط و   میLCCآموزش صحیح افراد و آشنا نبودن تیم توسعه با نحوۀ محاسبه 
  . توسعه آنها چندان ساده نیست

  
  های عمده فاز ارائه  چالش-6

افراد معموالً . باشد ندسی ارزش میهای عمده فراروی ارائه مه پرداختن به کلیات بدون در نظر گرفتن ماهیت پروژه یکی از چالش
ها و منافع آنها عمدتاً به توصیف و تشریح اهمیت مهندسی  های جدید، مزیت به جای پرداختن به اصل مسئله و نحوه خلق گزینه
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دهنده از در بسیاری موارد ارائه . پرداختن به جزئیات هم نبایستی ارائه دهنده را از اهمیت موضوع غافل نماید. پردازند ارزش می
تواند زیان  پردازد که این امر می ربط می ارائه اصل مطلب که مورد نیاز مدیریت ارشد است، طفره رفته و صرفاً به توضیح موارد بی

 الزم است نکات زیر مورد  برای فائق آمدن بر این چالش. های کارگاه مهندسی ارزش نماید ها و توصیه بسیار جدی به قبول ایده
  . ردتوجه قرار گی

  .ـ به اصل مطلب بپردازد1
  . های نهایی و مؤثر پروژه را بیان کند ـ ایده2
  . ها را متقاعد کند که انجام کارگاه نتایج مثبتی ببار آورده است ـ کارفرما، مدیریت ارشد و یا سایر گروه3
  . ـ به طور مختصر و بدون لکنت صحبت کند4
  . امل دیگری که تیم به آن دست یافته استو افزایش کیفیت و یا عجویی،  مقدار صرفهکه را ارائه دهد یـ نتایج5
  . ـ از ابزار کمک آموزشی استفاده کند6
  . ـ با تسلط و اطمینان صحبت کند7
  
  

   و پیشنهاداتنتیجه گیری
ورده عملی در شرکت های بزرگ کشور می باشد و همانطور که در مقاله آهای چالش های بدست آمده از این مقاله حاصل کار

در عمل با توجه به فاز مربوطه یک چالش بزرگ محسوب شده شاید برخی از چالش ها بسیار ابتدایی و پیش پا افتاده بوده ولی 
به بیراهه کشانده ویا حتی زمان زیادی را به خود اختصاص داده و پروژه در زمان پیش بینی شده به در یسیاری از مواقع شده و تیم را 

 بر اساس این تحقیق تمام مراحل مهندسی ارزش از حساسیت .د رسید ویا به عبارتی پروژه به بن بست می رسدنتیجه مطلوب نخواه
باالیی برخوردار بوده و چنانچه کمترین اشتباهی در هریک از فازها انجام گیرد موجب بهره وری کمتری نسبت به پیاده سازی آن 

  .می شویم
بررسی و شناسایی وژه واقعی چالش های نوع اول و سوم که در ابتدای مقاله آورده شده پس از انجام یک پرپیشنهاد می گردد که 

  سک کمتری انجام شود ی یا ر نشویم و پروژه با عدم اطمینان کمترشده تا در پروژه های آتی دچار این چالش ها
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