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چکیده
همانطور که میدانیم موفقیت پروژههای عمرانی با عوامل کیفیت ،هزینه و زمان تکمیل پروژه سنجیده میشود .یکی از
عوامل مهم تعیینکننده عوامل فوق در پروژهها ،نحوه عملکرد و همکاری پیمانکاران جزء و تأمینکنندگان شرکتهای بزرگ
عمرانی یا به عبارتی نحوه عملکرد زنجیرههای تأمین این شرکتها است .بنابراین شرکتهای عمرانی برای موفقیت در پروژهها،
ناگزیر از استفاده از ابزارهای جدید علم و فنآوری برای بهبود عوامل یادشده در زنجیرهتأمین خود هستند .از جمله راهکارهایی
که در سالهای اخیر در موفقیت شرکتهای صنعتی در این امر مهم بسیار مفید بوده است ،راهکار مهندسی ارزش است .بنابراین
الزم است که این راهکار در شرکتهای عمرانی برای بهبود عملکرد زنجیره تأمین ،مورد توجه قرار گیرد .در این تحقیق ابتدا به
بررسی مراحل و زمان اجرای فرایند مهندسی ارزش در شرکتهای عمرانی پرداخته و در ادامه مفاهیم مشترک راهکار مهندسی
ارزش و مدیریت زنجیره تأمین بیان شده است .در پایان نیز فرایند عملیاتی شدن فرهنگ استفاده از مهندسی ارزش در
مدیریت زنجیره تأمین شرکتهای عمرانی بیان خواهد شد.
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 -1مقدمه
طبق آمار منتشر شده توسط سازمان ملي جوانان ،ايران در
سال  11با کمبود  1/6ميليون مسکن مواجه بوده است ،عالوه بر
اين براساس سالنامه آماری ايران ،ساالنه در حدود  188هزار زوج
به نياز مسکن اضافه ميشود .باالترين آمار ساخت 088 ،هزار
مسکن در سال  1311بوده است در حاليکه طبق تحقيقات
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي نياز ساالنه ساخت در
کشور  1/1ميليون خانه تا  18سال آينده است .و اين نشاندهنده
آن است که صنعت ساختمان در کشور ما نيازمند يک تحول
علمي تکنولوژيک است که بدون تحول گفته شده ،دستيابي به
اهداف ساخت مسکن ياد شده ،ناممکن مينمايد.
افزايش هزينههای تأمين مصالح ،تجهيزات ،نيروی انساني،
پويايي و پيچيدگي تغييرات ،نداشتن کارايي مناسب سامانه
تأمين منابع و اختالل انجام عمليات اجرايي توسط اکيپهای
مختلف کاری در پروژههای عمراني ،گاهي منجر به تحميل
هزينههای زياد و حتي شکست پروژههای عمراني ميشود.
بنابراين از مهمترين مسائلي که در خط مقدم اين تحول قرار
دارند مديريت زنجيرههای تأمين و متحول شدن تأمينکنندگان
سنتي است .از راهکارهای مناسب برای به دست آوردن اين
اهداف ،استفاده از مهندسي ارزش در مديريت زنجيره تأمين
شرکتهای عمراني است.
مهندسی ارزش
در مقاالت و کتب علمي گوناگون تعاريف مختلفي از
مهندسي ارزش ارائه شده است PMBOK .مهندسي ارزش را
يک رويکرد خالق برای بهينهسازی هزينههای طول عمر پروژه،
کاهش طول عمر پروژه ،افزايش سود ،باال بردن کيفيت و استفاده
بهينه از منابع پروژه معرفي مينمايد .مؤسسه  FARمهندسي
ارزش را يک کوشش سازمان يافته برای تحليل عملکرد سامانهها،
تجهيزات ،خدمات و مؤسسات برای رسيدن به عملکرد واقعي ،با
کمترين هزينه در طول عمر پروژه که سازگار با کيفيت و ايمني
مورد نظر باشد و يک روش مناسب برای مصرف بهينه بودجه
تخصيص داده شده ميداند [ .]9در هر حال آنچه در تعريفات ياد
شده و ديگر تعري فات مشخص است ،هدف از اجرای مهندسي
ارزش ،افزايش ارزش پروژه ،کاهش هزينهها ،کاهش زمان اجرا با
افزايش کيفيت و مطلوبيت است.
مهندسي ارزش ،تکنيکي موفق در زمينه تخصيص بهينه
بودجه و صرفهجويي در مصرف هزينهها در طول عمر پروژه است.
در اين روش به طور معمول پس از جمع آوری اطالعات پروژه و
بررسي آنها ،با ارائه خالقانه راهکارهای عملي اجرای پروژه (به

طور معمول در مرحله طراحي) ،بهترين راه حل را انتخاب نموده
و سعي بر دستيابي به اهداف پروژه با کمترين هزينه ممکن
دارند .مهندسي ارزش ابتدا در سالهای بعد از جنگ جهاني دوم
مطرح شد و در دو دهه گذشته در سطح وسيعي در طراحي و
ساخت پروژههای عمراني کشورهای توسعه يافته مورد استفاده
قرار گرفته است .اين روش با ارائه راهکارهای نو و متناسبي که
حاصل از تجربيات مداوم در عرصه ساخت وساز است ،نتايج
سودمندی را در زمينههای بهبود کيفيت ،کاهش هزينهها و
کاهش زمان اجرا ،به عنوان عوامل اساسي موفقيت پروژهها ،عايد
کشورهای توسعه يافته نموده است [.]2
زنجیره تأمین
سامانهای که در آن تأمينکنندگان مواد اوليه ،فرايندهای
توليد ،توزيع کنندگان محصول و مشتريان ،توسط يک جريان
مواد از يک سو و يک جريان اطالعات از سوی ديگر با هم در
ارتباط هستند ،زنجيره تأمين ناميده ميشود [ .]1در برخي موارد
اين سامانه ،جريان نقدينگي را نيز شامل ميشود [ .]1در واقع
زنجيره تأمين ،زنجيرهای است که همه فعاليتهای مرتبط با
جريان کاال و تبديل مواد ،از مرحله تهيه مواد اوليه تا تحويل
کاالی نهايي به مصرفکننده را شامل شود .در ارتباط با جريان
کاال ،دو جريان ديگر يعني جريان اطالعات و جريان منابع مالي
يا نقدينگي نيز حضور دارند [.]5
برخي از تعاريف ديگری که از زنجيره تأمين ارائه شده است
عبارتند از:
همه مراحلي که مستقيم و يا غيرمستقيم در ثمر بخشيدن
به خواست مشتری فعاليت مينمايند و همه زنجيره سازنده و
تأمينکننده ،حملونقلها ،انبارها ،خرده فروش وخود مشتريان
راشامل مي شود [.]3
هماهنگي سيستماتيک و استراتژيک فعاليتهای تجاری
شرکتها و استفاده از روندهايي بين اين فعاليتهای تجاری برای
بهبود دراز مدت عملکرد هر يک از شرکتها و کل زنجيره عرضه
است [.]0
مدیریت زنجیره تأمین
در مقاالت و تحقيقات بعمل آمده در مورد مديريت زنجيره
تأمين ،تعاريف مختلفي بسته به رويکرد مؤسسه ارائه گرديده
است .لمينگ ( ،)1996لي و بلينگتن ( ،)1993استرنز ( )1919و
هوليان ( )1915مديريت زنجيره تأمين را بصورت سامانهای از
تأمين کنندگان ،کارخانجات ،توزيعکنندگان ،خردهفروشان و

مشتريان که در آن جريان مواد از پاييندست (تأمين کنندگان)
به باالدست (مشتری) و جريان اطالعات در هر دوجهت در
جريان است ،بيان نمودند.
هندفيلد مديريت زنجيره تأمين را به يکپارچهسازی فعاليت-
های زنجيره تأمين از راه بهبود روابط زنجيره ،برای دستيابي به
موقعيت رقابتي قابل اتکا و مستدام تعريف مينمايد و انجمن
فرانهوفر آلمان ) (IPAمديريت زنجيره تأمين ) (SCMرا
مجموعه برنامهريزی ،حمل و نقل ،هماهنگي و مديريت مواد و
جريان اطالعات در يک سطح يا چندين سطح زنجيره های
تأمين معرفي مينمايد [.]1
مديريت زنجيره تامين در صنعت ساخت شامل فرايند جريان
مصالح از تامينکنندگان آن تا استفاده در پروژه عمراني و
رسيدن بهدست مصرفکننده است که تمامي روابط جابهجايي
مواد و خدمات در برابر هزينه آنها با منظور نمودن تمامي مراحل
طراحي ،پخش ،بازاريابي و جريان اطالعات را در بر ميگيرد .اين
مسئله يکي از مهمترين تصميمات راهبردی مديران شرکتهای
(پروژه های) عمراني است که نيازمند تجزيه و تحليل دقيق
کارشناسي است و به علت وجود معيارهای مختلف در اجرای
پروژه های بزرگ (با حضور تامينکنندگان متعدد) فرايند
پيچيدهای دارد [.]6

 -2استفاده از مهندسی ارزش در مدیریت زنجیره تأمین
شرکتهای عمرانی
پیش زمینه
"مشتريان و مصرفکنندگان کاهش هزينهها و بهبود کيفيت
محصوالت و پروژهها را خواستارند همچنين خواستار تسريع در
روند اجرايي پروژه هستند! هيئت مديره مصمم به افزايش
حاشيه سود شرکت هستند! شرکت مصمم به رشد تجاری است!"
اينها قسمتي از تمايالت و فشارهای خارجي و داخلي است که
روزانه سازمانها ،شرکتهای عمراني و تأمينکنندگان و پيمان-
کاران جزء آنها با آن مواجهند .برای دستيابي به راهحلهای
مناسب برای تمايالت فوق ،استفاده از مهندسي ارزش در
اشتراک با برخي از ديگر فرايندها مانند :مديريت زنجيره تأمين،
مهندسي مجدد ،کايزنو مديريت جامع کيفيت نتايج مطلوبي را به
ارمغان آورده است .استفاده از مهندسي ارزش در اشتراک با اين
فرايندها ،باعث افزايش و بيشينهسازی ارزش در اجرای فرايند-
های فوق ميشود.
معضل اصلي اجرای مهندسي ارزش در پروژهها مانند بسياری
از روشهای منسجم ديگر ،آن است که به عنوان يک فعاليت

خارج از برنامه محسوب ميگردد" .اين قسمتي از مسئوليت من
نيست! من زمان انجام اين کار را ندارم! اين کار بسيار مشکل و
طاقت فرساست!" اين مسائل به طور معمول ادعاهايي است که
برای انجام ندادن فرايند مهندسي ارزش مطرح ميشود .در اين
مقاله راهکارهايي برای کاهش اين ادعاها با فرهنگسازی در
ميان پيمانکاران جزء و تأمين کنندگان مطرح ميگردد.
 -3فرایند اجرای مهندسی ارزش در مدیریت زنجیره
تأمین شرکتهای عمرانی
فرايند اجرای مهندسي ارزش در مديريت زنجيره تأمين
شرکتهای عمراني ،مشابه اجرای اين فرايند در فعاليتهای
شرکتهای صنعتي است .با اين تفاوت که در شرکتهای
عمراني ،اين پيمانکاران جزء هستند که مسئوليتهای مهم انجام
بسياری از خدمات را در پروژهها بر عهده دارند و حضور آنها به
همراه برخي از تأمينکنندگان اثرگذار ،پيمانکار عمومي ،واحد
طراحي و کارفرما در جريان کارگاه مهندسي ارزش ضروری است.
فرايند اجرا به تفصيل مراحل ،در شکل ( )1آمده است.
فاز اطالعات
هدف از اين فاز جمعآوری اطالعات و مشخص نمودن اهداف
و محدوده پروژه ،تعريف عملکردها ،مشخصات طراحي ،فني و
تعريف محدوديتها است .در اين مرحله اطالعات مورد نياز
پيمانکاران جزء و تأمينکنندگان در مورد پروژه ،پس از جمع-
آوری در اختيار آنها قرار گرفته و در واقع اعضاء گروه مهندسي
ارزش با پروژه و همه مشخصات آن آشنا ميشوند.
فاز تحلیل و بررسی
در اين مرحله اطالعات جمعآوری شده ،مورد تحليل و
بررسي توسط اعضای گروه مهندسي ارزش قرار گرفته و
کارکردهای محصوالت ،پروژهها و زير پروژههای مورد بررسي،
توسط نمودار تحليل کارکرد) (FASTمشخص شده و بررسي
دقيقتر انجام ميشود.
در اين مرحله به طور معمول با مشخص نمودن کارايي هر
محصول و پروژه با دو کلمه ،يک فعل و يک اسم بهتر ميتوان
فعل  +اسم = کارآيي
گزينههای جايگزين را شرح داد.
بدين وسيله به جای تمرکز بر موارد در حل مسائل ،بر کارايي
آنها متمرکز شده و فرايند حل مسئله نيز شفافتر ميشود.
فاز خالقیت (هم اندیشی)
در اين مرحله با استفاده از نظرات همه افراد حاضر در کارگاه

به وسيله ابزار طوفان فکری ،حداکثر تعداد راهکارهايي که مي-
توان با آنها پروژه را به سرانجام رساند ،تعيين و شناسايي مي-
شوند و در پايان همه اين راهکارها بدون توجه به منطقي بودن يا
نبودن آنها ثبت ميشوند.
فاز ارزیابی
ارزيابي راهکارهای پيشنهاد شده ،حذف راهکارهای نامناسب
و انتخاب بهترين گزينهها در اين فاز انجام ميشود .در اين فاز،
هزينه اجرای نظريهها و ساير عوامل کيفي مورد توجه قرار مي-
گيرد .در پايان اين مرحله ،نظريههای خالق بر اساس اهميت و
ظرفيتشان رتبهبندی ميشوند.
فاز بسط و توسعه
راهکارهای رتبهبندی شده ،با منظور نمودن جزئياتي مانند
هزينه کارفرمايي ،امکان اجرا و اثر آن بر ديگر بخشهای پروژه
مورد ارزيابي کامل قرار ميگيرند .اطالعات واقعي و عملي
راهکارها گردآوری شده و در پايان يک راهکار به عنوان راهکار
مهندسي ارزش پيشنهاد ميشود.
مشخصا راهکار فوق بايد دارای ويژگيهای زير باشد:
 قابليت اجرا داشته باشد.




دادههای فني و هزينهای که راهکار پيشنهاد شده را
پشتيباني مينمايد ارائه شده باشد.
مشکالت و هزينههای اجرايي بررسي شده باشد.
تخمين صرفهجويي و افزايش هزينه و نيز طول عمر
پروژه انجام شده باشد.

فاز ارائه
در اين فاز راهکار مهندسي ارزش توسط گروه مهندسي
ارزش به کارفرمايان و گروه طراحي اوليه ارائه و توافقات الزم،
انجام شده و راهکار نهايي شده ،برای گرفتن تأييد به مدير
پيشنهاد ميشود.
فاز اجرا
بعد از تأييد پيشنهاد از سوی مدير ،تغييرات الزم در طرح
نهايي و زمانبندی ساخت در نظر گرفته ميشود .مسئوليت ايجاد
و اجرای تغييرات با گروه طراحي و يا مديريت پروژه است.

فاز ممیزی
هدف اين فاز آگاهي و بررسي نتايج اجرای پيشنهادها است و
نتايج اجرای مهندسي ارزش در گزارشات مهندسي ارائه ميشود.
 -4زمان استفاده از مهندسی ارزش در مدیریت زنجیره
تأمین شرکتهای عمرانی
از آنجا که تصميمات اساسي در مورد نحوه اجرای کار ،در
طول فرايند طراحي پروژهها گرفته ميشود و نيز  08تا  15درصد
هزينهی پروژهها در همين مرحله تثبيت ميشود ،مشخص است
که با اجرای هر چه زودتر مهندسي ارزش در طول فرايند پروژه
نتايج موفقيتآميزتری بدست خواهد آمد (شکل .)2تجربيات
بدست آمده از کارگاههای مهندسي ارزش در پروژههای بزرگ
اين مسئله را تصديق مينمايد .البته اين به معنای عدم ثمردهي
مهندسي ارزش در مراحل بعدی اجرای پروژه نيست ،بلکه با
منظور نمودن مهندسي ارزش در مراحل آغازين پروژه و اجرای
چند مرحلهای فرايند مهندسي ارزش در طول اجرا ،مطلوبترين
نتايج حاصل ميشود .گفتني است که اجرای کارگاههای
مهندسي ارزش در مراحل ابتدايي پروژه با چالشها و مشکالت
بيشتری نسبت به زمانهای پس از آن مواجه است که از آن
جمله ميتوان به نبود اطالعات کافي فني-اقتصادی در مورد
پروژههای ساختماني جديد که در اصل هر يک دارای مشخصات
مخصوص به خود است ،اشاره نمود .در صنعت ساختمانسازی
ايران ،پروژههای بزرگ به طور معمول توسط دو مرحله مناقصه
(محکم کاری و نازککاری) به پيمانکاران عمومي واگذار ميشود.
اين نحوه واگذاری دارای معضالت بسياری است که پرداختن به
آن در حوصله اين مقاله نميگنجد .وليکن از ديدگاه مهندسي
ارزش ،بهتر است که هر دو مرحله به يک پيمانکار واگذار گشته و
بدين وسيله با برقراری فرايند مهندسي ارزش ،همه پروژه و
فرايند اجرايي آن به صورت جامع مورد بررسي قرار گيرد .ارائه
راهکارهای خالق توسط مجموعه پيمانکاران جزء سفتکاری و
نازککاری با منظور نمودن فازهای مشترک فعاليتهای اجرايي
آنها صرفهجويي بيشتری در هزينه و زمان اجرای پروژه صورت
خواهد گرفت .در هر صورت در پيمانهای دو مرحلهای سفت-
کاری و نازککاری ،الزم است مهندسي ارزش در هر دو مرحله،
مد نظر قرار گيرد و در مرحله نازککاری از نتايج مرحله سفت-
کاری استفاده الزم به عمل آيد.

 -5هماهنگی مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین با فرایند
مهندسی ارزش در پروژههای عمرانی
شرکتهای بزرگ عمراني در ايران به شدت از صرف زمان و
هزينه اضافي به علت تداخل فعاليت های تأمينکنندگان و
پيمانکاران جزء رنج ميبرند .نبود هماهنگي طرح و اجرا و
همچنين هماهنگي ميان تأمينکنندگان و پيمانکاران جزء و
پيمانکار عمومي در اجرای فعاليتهای عمراني از ديگر مسائلي
است که هزينههای هنگفتي را به اين شرکتها تحميل مينمايد.
بنابراين لزوم طراحي و استفاده از يک سامانه يکپارچه برای
هماهنگسازی اين فعاليتها در پروژههای عمراني در کشور
محسوس است .مديريت زنجيره تأمين راهکار توانمندی است که

در راستای اين هدف نتايج قابل قبولي را در شرکتهای صنعتي
و عمراني در کشورهای توسعه يافته ارائه نموده است .در عين
حال در بيشتر پروژه های بزرگ عمراني عامل هزينه (که
مديريت آن از اهداف مشترک دو راهکار نامبرده است)
کماکان مهمترين عامل برای کارفرمايان است و مديريت آن
موجب رضايت ايشان ميشود [ .]18نويسندگان اين مقاله بر اين
باورند که با اجرای همزمان راهکار مديريت زنجيره تأمين و
فرايند مهندسي ارزش در اجرای پروژه های بزرگ عمراني نتايج
مورد انتظار از راهکار مديريت زنجيره تأمين در مدت کوتاهتر و با
صرف هزينه کمتر و در عين حال با کيفيت مطلوبتری بهدست
آيد .در جدول ( )1هماهنگي در مفاهيم و نتايج حاصل از اجرای
همزمان فرايند مهندسي ارزش و راهکار مديريت زنجيره تأمين
در مديريت زنجيره تأمين بيان شده است.

جدول ( :)1هماهنگی در مفاهیم و نتایج حاصل از اجرای همزمان فرایند مهندسی ارزش و راهکار مدیریت زنجیره تأمین در
زنجیره تأمین

شکل ( :)1فرایند اجرای مهندسی ارزش در مدیریت زنجیره تأمین شرکت های عمرانی

شکل ( :)2هزینههای قابل صرفهجویی در هر مرحله از اجرای پروژه
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کنندگان و پيمانکاران جزء را با مباني مهندسي ارزش آشنا و
 -6مراحل اثرگذاری مهندسی ارزش در مدیریت زنجیره
نسبت به مسائل زير هوشيار مينمايد:
تأمین شرکتهای عمرانی
در اصل بسياری از پيمانکاران جزء و تأمينکنندگان در برابر  اگر اين فرايند زودتر از اين در طول عمر پروژه مطرح ميشد چه
اثراتي را به همراه داشت؟
اجرای فرايند مهندسي ارزش (که به عنوان فعاليتي خارج از
محدوده مسئوليت آنها محسوب ميشود) مقاومت خواهند نمود  .اگر ما اين فرايند را در محصوالت و عملکرد خود اجرا نماييم چه
نتايجي را به همراه خواهد داشت؟
بنابراين بر پيمانکار عمومي الزم است که پيمانکاران جزء و
تأمينکنندگان را با مزايای اجرای اين فعاليت آشنا سازند و  اگر ما اين فرايند را با تأمينکنندگان خود اجرا نماييم چه
انگيزه الزم را برای اجرای اين فرايند در آنها ايجاد نمايد که در
نتايجي را به همراه خواهد داشت؟
ادامه به اين مسئله پرداخته شده است.
يک تأمينکننده يا پيمانکار جزء ،چگونه مهندسي ارزش را تصدیق و شناسایی
شناخته و طي چه مراحلي آغاز به استفاده از آن مينمايد؟
اين سواالت ،تأمينکنندگان و پيمانکاران جزء را به دومين
به طور معمول اين رويه در پاسخ به نياز مشتری و يا افزايش مرحله هوشياری از مهندسي ارزش يعني تصديق و شناسايي
فشار کارفرما برای کاهش هزينهها اجرا ميشود .زيرا در برابر اين رهنمون مينمايد .تأمينکنندگان و پيمانکاران جزء متوجه مي-
درخواستها تأمينکنندگان و پيمانکاران جزء به رويههای مثمره شوند که ابزار مهندسي ارزش ،آنها را در دستيابي به اهداف
ثمر و به اثبات رسيده روی ميآورند و مهندسي ارزش از جمله مشترک خود و کارفرما در زمينههای هزينه ،کيفيت و زمان
اين رويهها است .نکته جالب توجه در مورد هزينههايي که توسط اجرای کار بدون هرگونه اثر منفي در سودرساني پروژه ياری
مهندسي ارزش صرفهجويي ميشود آن است که چنين صرفه -خواهد نمود و نکته مهم آن است که کاهش قيمتي که توسط
جوييهايي کاهش واقعي هزينه برای تأمينکنندگان نيز محسوب اين روش برای مصرفکنندگان مهيا ميشود ،حاصل از کاهش
ميشود ،نه عاملي برای کاهش قيمت و کاهش سود آنها در توليد واقعي هزينههای اجرای کار است و نه کاهش سود و قيمت ارائه
و ارائه خدمات در پروژه .در اجرايي شدن فرايند مهندسي ارزش ،شده توسط تأمينکنندگان و پيمانکاران جزء .همچنين بر آنها
الزم است که سه مرحله شناخت و هوشياری زير برای پيمانکاران مشخص ميشود که هر چقدر اين فرايند را در مراحل اوليه
جزء و تأمين کنندگان مشخص شود [.]1
پروژهها اجرا نمايند اثرات کاهش هزينه و بهبود فرايند سازماني
انفعال
اولين مرحله شناخت مهندسي ارزش مرحله انفعال است.
تأمينکنندگان يا پيمانکاران جزء به طور معمول در اولين
برخورد خود ،مهندسي ارزش را در دعوت به يک کارگاه مهندسي
ارزش توسط پيمانکار عمومي يا کارفرمای خويش ميشناسند.
اين کارگاه با توجه به حجم پروژه به طور معمول به صورت سه تا
پنج روزه با حضور پيمانکار عمومي و همه تأمينکنندگان و
پيمانکاران جزء دستاندرکار در طراحي و اجرای پروژه تشکيل
ميشود .در اين کارگاه ،پيمانکار عمومي بر طراحي و اجرای
پروژه موردنظر تمرکز نموده و هدف به طور معمول کاهش
هزينهها و يافتن مناسبترين روش اجرا بوده و خواستههای
مشتريان نيز در اولويت قرار ميگيرند .طي اين فرايند گرچه
پروژه از نظر حجم و ابعاد اجرای کار تغيير چنداني نخواهد نمود
وليکن دچار تحوالتي در طراحي و روشهای اجرايي خواهد شد
که در عوامل هزينه ،زمان و کيفيت طرح مؤثر خواهد بود .با
وجود اينکه اين کارگاه يک خواسته فراتر از مسئوليت ،برای
دستاندرکاران در طراحي و اجرای پروژه است ولي تأمين-

بيشتری حاصل خواهد شد.
حال برای تأمينکنندگان و پيمانکاران جزء اين سؤال پيش
ميآيد که بدون داشتن تجربه کافي در اجرای فرايند مهندسي
ارزش ،چگونه ميتوانند آن را در سازمان خود اجرا نمايند.
بنابراين به طور معمول يک فرد متخصص در اين زمينه را به
عنوان مدير برنامه مهندسي ارزش و يا مشاور در اجرای اين
فرايند استخدام مينمايند .ميزان استفاده از اين مشاور از
برگزاری کارگاه ،تا استفاده برای توسعه برنامه مهندسي ارزش در
داخل سازمان ،گسترده خواهد بود .به طور معمول اولين کارگاه-
های مهندسي ارزش برگزار شده توسط تأمينکنندگان و
پيمانکاران جزء در امتداد کارگاه پيمانکار عمومي و به هدف
بررسي خدمات و محصوالت ارائه شده توسط آنها در همان پروژه
به کارفرما است .از دالئل اين موضوع آماده بودن اطالعات اوليه
الزم برای برقراری کارگاه در مورد پروژه مطرح شده و محسوس
بودن نتايج کارگاه به خاطر تجربه بهدست آمده توسط پيمانکار
عمومي در گذشته است .گفتني است چنانچه نتايج چنين
کارگاههايي به سرعت ملموس نشود موجب تعطيلي زود هنگام
آنها خواهد شد.

 -7ثبات عملکردی با استفاده از مهندسی ارزش
در اين مرحله از هوشياری ،مهندسي ارزش به عنوان يک
راهکار در فرهنگ اجرايي مديران و کارکنان تثبيت ميشود و اين
فرهنگ به عنوان عاملي مثبت در زندگي تجاری شرکت فوق
عمل مينمايد .در اين مرحله از هوشياری سازمانها ،الزم است
که مهندسي ارزش در تصميمگيریهای دو بخش از مهمترين
بخشهای هر سازمان وارد شود که عبارتند از :در روند تعالي
سازماني و نيز در بخش توسعه محصوالت و پروژههای سازمان.
هنگامي که مهندسي ارزش در اين دو بخش سازمان به طور
کامل نفوذ نموده و نهادينه شود ،ديگر به عنوان يک فرايند
اضافي و خارج از برنامه تلقي نخواهد شد.

 -8نتیجهگیری
از آنجا که صنايع عمراني قلب اقتصادی کشورها محسوب
ميشوند ،بهرور بودن اين صنايع در استراتژی توسعه کشورها
بسيار اهميت دارد .بنابراين در اين پژوهش با تمرکز بر شرکت
های عمراني و با استفاده از تلفيق دو فرايند مديريت زنجيره
تأمين و مهندسي ارزش ،مسير دستيابي به بهروری بيشتر در
صنايع عمراني را برای شرکتهای بزرگ عمراني روشن نمودهاند.
در راستای رسيدن به اين هدف ،با ارائه  1مرحله پيادهسازی
مهندسي ارزش در مسير مديريت زنجيره تأمين شرکت های
عمراني ،امکان اجرای فرايند مهندسي ارزش در راهکار مديريت
زنجيره تأمين در شرکت های عمراني بررسي شده و در ادامه
کليه مفاهيم مشترک اين دو فرايند ارائه گشته است ،در انتها،
محققين ،مراحل اثرگذاری و تثبيت فرايند مهندسي ارزش در
عملکرد پيمانکاران جزء و تأمين کنندگان شرکت های عمراني را
طي سه مرحله :انفعال ،تصديق و شناسايي و ثبات عملکردی
ارائه نموده اند .محققين مصممند که در ادامه تحقيق انجام شده،
راهکار ارائه شده را در چند شرکت عمراني اجرا نمايند و نتايج
حاصل از مطالعات موردی فوق را در اختيار پژوهشگران و ساير
شرکتهای عمراني قرار دهند.
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