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برخالف اينکه مهندسي ارزش به عنوان روشي با بيش از 50 سال سابقه در جهان که در عمل امتحان خود را پس داده است و بارها در قوانين 
و اسناد باالدستي کشور به عنوان روشي مؤثر براي بهبود طرح ها و پروژه هاي عمراني مطرح شده است، در کشور ما هنوز به جايگاه واقعي 
خود نرسيده است. اين مسئله علل زيادي از جمله عدم خوش بيني مديران به نتيجه کار، ديد غلط نسبت به اين روش و نبود فرهنگ و انگيزه 

کافي در بين ارکان پروژه دارد.
در اين تحقيق سعي بر آن است تا ضمن بررسي لزوم ايجاد انگيزه در ميان عوامل مهندسي ارزش، به تدوين قوانين انگيزشي مهندسي ارزش 
در شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور به عنوان يکي از شرکت هاي بزرگ کشور با پروژه هاي عمراني بزرگ و پرشمار پرداخته 
شود و بتواند اين شرکت و ساير شرکت هاي دولتي را از مزاياي اين تکنيک بهبود، بيش از پيش بهره مند سازد. تحقيق حاضر با استفاده از 
نظرات خبرگان مهندسي ارزش که با شرايط شرکت ساخت نيز آشنايي کافي داشته اند از طريق مصاحبه و تکميل پرسشنامه انجام شده است.
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مقدمه-11
متأسفانه 54 درصد طرح هاي عمراني داراي مشکالت اساسي در مرحله 
مي شوند. ضمن  اجرا  ناقص  اين طرح ها  از  درصد   27 و  طراحي هستند 
اينکه 28 درصد از پروژه هاي عمراني کشور در مرحله بهره برداري داراي 

مشکل هستند]1[.
براساس گزارش نظارتي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، تا پايان 
سال 1388، 56/8 درصد از پروژه ها از برنامه زماني عقب مانده اند و تنها 
اتمام  به  برسند،  بهره برداري  به  بود  پروژه هايي که مقرر  از  43/5 درصد 
رسيدند. ميانگين وزني مدت اجراي پروژه هاي عمراني ملي 10/3 سال و 
پروژه هاي خاتمه يافته 12/7 سال است در حاليکه متوسط مدت اجراي 

پروژه هاي جديد، 4/4 سال پيش بيني شده است]2[.
از منابع  استفاده مناسب  اين ميان نقش روش هاي بهبود در حفظ و  در 
نظر  به  کليدي  آن ها  صحيح  اولويت بندي  و  طرح ها  اصالح  موجود، 
که  است  سال   50 از  بيش  بهبود،  مختلف  روش هاي  ميان  از  مي رسد. 
مهندسي ارزش به عنوان تکنيکي کارکردگرا که کارايي خود را به عنوان 
يک ابزار مؤثر در جهت بهبود طراحي، ساخت و صرفه جويي در هزينه هاي 
عناصر متنوع پروژه هاي عمراني در عمل ثابت کرده است و در صورتي 
که بتوان با اعمال مهندسي ارزش هزينه انجام پروژه هاي کالن عمراني 
را به حداقل رساند کمک شاياني به اتمام پروژه ها و بهره برداري سريع تر 

و مؤثرتر از آن ها خواهد شد ]3,4[.
کشورهايي  ارزش،  مهندسي  خصوص  در  آشتو  رهنمودهاي  براساس 
از  مهم تر  منافعي  داشته اند،  ارزش  مهندسي  پياده سازي  فعال  برنامه  که 
مثال  بعنوان  آورده اند.  بدست  را  هزينه  در  و صرفه جويي  طرح  بهسازي 
افزايش سرعت جذب  و سياست ها،  استانداردها  دائمي  ارتقاء  از  مي توان 
مواد جديد و تکنيک هاي نوين ساخت، شوق بيشتر کارکنان براي شرکت 

در تصميمات سازمان ها و افزايش مهارت ها ياد کرد ]5[.
مهندسي ارزش نيز مانند بسياري روش ها و تکنيک هاي بهبود ديگر در 
اثر کمبود منابع و مواد اوليه در جنگ جهاني دوم ابداع گرديد. آقاي مايلز 
ديدگاهي  ارزش  »مهندسي  مي گويد:  ارزش  مهندسي  بنيانگذار  و  مبدع 
خالق و سازمان يافته و با هدف شناسايي کارآمد هزينه هاي غير ضروري 
عمر  به  نه  بهره برداري،  نه  کيفيت،  به  نه  که  هزينه هايي  يعني  است. 
مفيد، نه به زيبايي ظاهري و نه به مشخصات درخواستي کارفرما مربوط 

مي شود« ]6[.
شروع رسمي مهندسي ارزش در ايران از سال 1379 بوده است. در اين 
سال اولين کنفرانس مهندسي ارزش در ايران برگزار گرديد و در همين 
سال حرکت رسمي بخش دولتي با تدوين دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد 
و  مديريت  سازمان  توسط  ارزش  مهندسي  خدمات  واحدهاي  با  قرارداد 
دستگاه هاي  اجبار  مداوم  بطور  آن  از  پس  شد.  آغاز  کشور  برنامه ريزي 
اجرايي به اعمال مهندسي ارزش بر روي پروژه هاي باالي بيست ميليارد 
ريال و از سال 87 پروژه هاي باالي صد ميليارد ريال در قوانين و اسناد 

باالدستي کشور لحاظ گرديد]7[.

مطالعات21-1 موفقيت1 براي1 1 انگيزشي1 قوانين1 تدوين1 لزوم1
مهندسي1ارزش

کشور ما هيچ گاه نتوانسته است از مزايا و پتانسيل هاي بالقوه اين تکنيک 
در حد قابل قبولي بهره مند گردد. براساس تحقيقي که در اين خصوص 
انجام گرديد در رتبه بندي عوامل تأثيرگذار در عدم توسعه مهندسي ارزش 
مهمترين عامل نبود انگيزه و فرهنگ الزم براي صرفه جويي و بهره برداري 
از منابع با 94% تأثير شناخته شد. در اين زمينه مواردي چون نبود فرهنگ 
و انگيزه الزم براي صرفه جويي در اموال عمومي، کم اهميت بودن انجام 
بهتر کارها بعنوان يک وظيفه اعتقادي و ملي، برتري منافع شخصي بر 
رونق اقتصادي جامعه و نبود نظام پاداش به صرفه جويي هاي انجام شده 

بيشترين تأثيرات را به خود اختصاص داده بودند]8[.
و  ارزش متوجه کارفرماست  دراز مدت مطالعات مهندسي  و  واقعي  سود 
ايجاد  در  کارفرما  نقش  بنابراين  تنها سود مقطعي مي برند.  ديگر  عوامل 
ارزش  مهندسي  فرهنگ  است.  رنگ  پر  بسيار  ارزش  مهندسي  فرهنگ 
اين  گردد.  ايجاد  پروژه اي  عوامل  نزد  بايد  که  باورهاست  از  مجموعه اي 
باورها انگيزه شروع اين چنين مطالعات را بوجود مي آورد و ضامن موفقيت 
آن است. از جمله اين باورها عبارتند از: همواره روش بهتري وجود دارد. 
هيچگونه اطالعات محرمانه اي در پروژه وجود ندارد و همه اعضاي تيم 
مهندسي ارزش به تمام اطالعات پروژه دسترسي خواهند داشت. هيچ يک 
از اعضاي تيم در زمان انجام مطالعه جايگاه حقوقي نخواهند داشت. در 
تمام مراحل انجام مطالعه هرگز سود يا زيان شخصي و گروهي مد نظر 
ارزش متوجه تمام اعضاي  افتخار دستاوردهاي مهندسي  قرار نمي گيرد. 

تيم است و غيره ]9[.
يکي ديگر از موانع عمده در راه بسط مهندسي ارزش در ايران عدم حضور 
فعال مشاوران يا مقاومت و جبهه گيري آن هاست. معمواًل عدم همکاري 
باعث  و  شفاف  غير  فضاي  سبب  ارزش  مهندسي  مطالعات  با  مشاور 
کندي مطالعات، کاهش اعتبار خروجي ها، محروم شدن تيم مطالعاتي از 
تجارب، دانش و احاطه مشاور بر پروژه مي گردد. اکثر مشاورين و طراحان 
پروژه هاي حمل و نقل همواره به مهندسي ارزش به مفهوم بازنگري پروژه 
و ارزيابي کار خود توسط ديگران نگاه مي کنند که اين مفهوم در خصوص 

مهندسي ارزش به هيچ عنوان درست نيست]10[.
همکاري  عدم  محققين،  توسط  گرفته  سنجي هاي صورت  نظر  براساس 
بکارگيري  اجرايي  مشکالت  در  اصلي  مانع   6 از  يکي  پروژه  مشاورين 

مهندسي ارزش در پروژه هاي حمل و نقل مي باشد]11[.
اما بررسي شرايط پياده سازي مهندسي ارزش در سازمان ها و دستگاه هاي 
از  يکي  سابقه  که  )سابق(  ترابري  و  راه  وزارت  جمله  از  کشور  پيشرو 
را  )ماورا( در خاورميانه  ارزش  پياده سازي مهندسي  بزرگترين طرح هاي 
دارد. همچنين مطالعه تجارب جهاني مهندسي ارزش نشان مي دهد که 
ايجاد عوامل انگيزشي در موفقيت و توسعه برنامه مهندسي ارزش بسيار 

مهم و تأثيرگذار مي باشد.
Male,s، 10 فاکتور مهم موفقيت براي مطالعات مهندسي ارزش را ارائه 
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کرد که "بهره مندي اعضاي تيم از نتايج مطالعه "يکي از اين عوامل مهم 
به شمار مي رود]12[.

بعالوه تجارب کشورهاي پيشرو در زمينه مهندسي ارزش نشان مي دهد 
که اهداي پاداش و جوايز مهندسي ارزش نه تنها موجب بسط فرهنگ 
افراد  و  تيم ها  مجموعه ها،  بين  رقابتي  فضاي  ايجاد  بلکه  شده،  ارزش 
در  موفقيت  ميزان  نماينده  که  معيارهاي خاص  آوردن  بدست  در جهت 
بسط، به کارگيري و رعايت متدولوژي ارزش باشد، مي تواند بازده فردي 
پياده  برنامه  پيش  از  بيش  توفيق  موجب  امر  اين  ببرد.  باال  را  تيمي  و 
سازي مي گردد. عالوه بر اين، با توجه به اينکه برنامه هاي مهندسي ارزش، 
براي  را  عمده  صرفه جويي هاي  و  بهبود  و  مهم  پيشرفت هاي  مي تواند 
پروژه ها حاصل نمايد، تبليغات در مورد مهندسي ارزش، خوشنامي سازمان 

در برابر قانون گذاران و ذي نفعان پروژه ها را افزايش مي دهد]13[.
دستورالعمل اوليه مطالعات ارزش با عنوان دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد 
قرارداد با واحدهاي خدمات مهندسي ارزش که در سال 1379 از سوي 
سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق ابالغ گرديد داراي فرمولي به صورت 

زير براي تعيين حق الزحمه خدمات مهندسي ارزش بوده است]14[:

که در اين رابطه
W : حق الزحمه مهندسي ارزش )ريال(

I1 : حق الزحمه مرحله اول خدمات مشاوره براي طرح )ريال(

A : مبلغ صرفه جويي شده توسط مطالعات ارزش )ريال(
m : تعداد ماه هاي صرفه جويي شده ملي مطالعات ارزش

T : مدت اجراي پيش بيني شده براي طرح بر ماه
متاسفانه بدليل باال بودن رقم محاسبه شده از اين رابطه نسبت به عرف 
و  هزينه  ميزان کاهش  متفاوت محاسبه  مباني  مشاوران  موجود خدمات 
مرجع  ارائه  عدم  و  ارزش  مهندسي  پيشنهادهاي  از  ناشي  زمان  کاهش 

مشخص و معتبر تعيين آن، شيوه فوق در عمل اجرايي نشد]9[.
زمان  و  مبلغ  به  که  سازمان  اين  سوي  از  فرمول  اين  تدوين  علت 
صرفه جويي شده توسط مطالعات ارزش وابسته بود افزايش انگيزه مشاور 

ارزش و بهره مندي آن از نتايج مطالعه بود.
در آخرين دستورالعمل ابالغي از سوي اين مرجع، انتخاب واحد خدمات 
مهندسي ارزش با رعايت مفاد آيين نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار مشاوران 
تصويب و ابالغ گرديد که در آن عامل انگيزش مالي براي مشاور ارزش 

براساس موفقيت مطالعات وجود ندارد]15[.
تدوين عوامل  آنجايي که ممکن است شرايط دستگاه ها و سازمان ها  از 
مالي  متفاوت  مقياس هاي  به  )باتوجه  ارزش  مهندسي  در  انگيزش 
در  تحقيق  اين  که  گرفته شد  تصميم  باشد  متفاوت  مربوطه(  پروژه هاي 
يکي از دستگاه هاي بزرگ و داراي سابقه در مهندسي ارزش تدوين گردد 
و از نتايج آن با اندکي تغيير بتوان در ساير سازمان ها و دستگاه هاي کشور 

به خصوص شرکت هاي پروژه محور دولتي بهره برد.  
همانطور که عنوان شد يکي از بزرگترين طرح هاي پياده سازي مهندسي 

ارزش با عنوان ماورا در وزارت راه و ترابري )سابق( اجرا گرديد. شرکت 
بزرگترين  عنوان  به  نيز  کشور  نقل  و  حمل  زيربناهاي  توسعه  و  ساخت 
شرکت اين وزارتخانه و يکي از بزرگترين شرکت هاي دولتي کشور پياده 
اين خصوص  در  خوبي  تجارب  داراي  و  نمود  آغاز  را  برنامه  اين  سازي 
پياده سازي  براي  انگيزشي  عناصر  تدوين  پي  در  تحقيق  اين  مي باشد. 
و  حمل  زيربناهاي  توسعه  و  ساخت  شرکت  در  ارزش  مهندسي  برنامه 
نقل کشورکه به عنوان بزرگترين شرکت وزارتخانه عريض و طويل راه و 
شهرسازي و يکي از بزرگترين شرکت هاي دولتي در کشور مي باشد، است.

ونقل31-1 بناهاي1حمل1 زير1 توسعه1 و1 معرفي1شركت1ساخت1
كشور

در سال1383 به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و تاييد سازمان مديريت و 
برنامه ريزي کشور )سابق( و وزارت امور اقتصادي و دارايي، سه معاونت 
ساخت وزارت راه و ترابري، سه اداره کل و يک شرکت در هم ادغام و 
ونقل  بناهاي حمل  زير  توسعه  و  نام شرکت ساخت  به  شرکت جديدي 
معاونت  نام هاي  به  اجرايي  معاونت  با سه  اين شرکت  ايجاد شد.  کشور 
ساخت و توسعه راه آهن، معاونت ساخت و توسعه شبکه راه ها و معاونت 
ساخت و توسعه آزادراه ها و همچنين معاونت اداري و مالي تعريف شده 
راه آهن،  )راه،  ونقل  حمل  زير بناهاي  ساخت  مديريت  و  طراحي  و  است 
بنادر و فرودگاه(، تاسيسات و تجهيزات مربوطه و نظارت بر اجراي طرح 
و پروژه هاي زيربنايي حمل و نقل از طريق عقد قرارداد با پيمانکاران و 

مشاوران ذيصالح را برعهده دارد. 
 ، بزرگراه   ، راه آهن  قالب  در  زيادي  توسعه، طرح هاي  و  شرکت ساخت 
آزادراه و همچنين راه هاي اصلي دردست اجرا دارد و در سال هاي اخير، 
پروژه ها  اجراي  براي  اعتبار  ريال  ميليارد  هزار  دويست  از  بيش  ساالنه 

اختصاص داده است. 
بيش از 7 هزار و 500 کيلومتر راه آهن،  دو هزار کيلومتر آزاد راه و 10 هزار 

کيلومتر راه اصلي در سراسر کشور در حال احداث است. 
توسط  که  ملي  عمراني  پروژه هاي  نظارتي  گزارش  آخرين  براساس  اما 
شده  منتشر  جمهوري  رياست  راهبردي  نظارت  و  برنامه ريزي  معاونت 
پايان  تا  کشور  نقل  و  حمل  زيربناهاي  توسعه  و  ساخت  شرکت  است، 
پايان سال 88  تا  که  بوده  ملي  پروژه  و 195  داراي 85 طرح  سال 88 
داراي حدود 53 درصد پيشرفت فيزيکي بوده است که بيش از 8 درصد 
از برنامه پيش بيني شده عقب مي باشد. ضمن اينکه ميانگين وزني مدت 
اجراي پروژه هاي خاتمه يافته تا پايان سال 88 در اين شرکت 16/9 سال 
مي باشد. اين در حالي است که اين مقدار در مورد پروژه هاي کل وزارت 
که  مورد کل کشور 12/7 سال مي باشد  در  و  ترابري 16/6 سال  و  راه 

مهمترين علت آن عدم تخصيص منابع مالي کافي مي باشد]2[.
برنامه مهندسي ارزش از سال 83 به طور جدي در وزارت راه آغاز گرديد. 
از همان ابتدا شرکت ساخت نيز با اين تکنيک آشنا شد و از آن براي بهبود 
پروژه ها بهره برد که حاصل آن انجام حدود 15 مطالعه مهندسي ارزش 

( )( )1 1 0.1 0.45 0.9 0.03 36 / 12W I A mI T= + + +
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شد تاکنون نيز تعدادي از آن ها به سرانجام نرسيده است و بعضي از اين 
مطالعات نيز قبل از به نتيجه رسيدن متوقف شدند. اما از اين ميان 8 پروژه 
مهندسي ارزش انجام شده در شرکت ساخت نتايج خوبي به همراه داشتند. 
ميانگين مبلغ صرفه جويي در اين پروژه ها حدود 27 ميليارد تومان و کل 
صرفه جويي اين پروژه ها 215 ميليارد تومان بوده است. در حاليکه مجموع 
هزينه  طرح مبنا اين پروژه ها  بيش از 1170 ميليارد تومان مي باشد. به 
ارزش شده  مهندسي  پروژه هاي  درصد صرفه جويي  ميانگين  ترتيب  اين 
بيش از 28 درصد و افزايش شاخص ارزش اين پروژه ها 100 درصد بوده 
است. البته برخي از اين پروژه ها هنوز در مرحله مطالعه مي باشند و برخي 
ديگر عليرغم اينکه نتايج آن ها مصوب گرديد اما هيچگاه اجرايي نشدند 
موفق  ارزش  مطالعه  منابع  از  ساخت  شرکت  و  گردد  اجرا  مبنا  طرح  تا 
تعداد  با  مقياس  در  مطالعه  تعداد  اين  بعالوه  بماند.  بي بهره  شده  انجام 
پروژه هاي شرکت ساخت ناچيز مي باشد. براساس برنامه هاي توسعه اخير، 
اعمال مهندسي ارزش بر روي پروژه هاي باالي 100 ميليارد ريال اجباري 
مي باشد. در حاليکه بسياري از پروژه هاي شرکت ساخت داراي اين شرايط 
اين شرکت مهندسي  پروژه  تنها 3  ميانگين ساليانه  به طور  اما  مي باشد 
ارزش مي شود و اين شرکت از ميلياردها ريال صرفه جويي بالقوه و از همه 

مهمتر باال رفتن کيفيت و افزايش شاخص ارزش محروم مي گردد.

سواالت1تحقيق-41
و  مناسب  پاسخ هاي  يافت  بدنبال  تحقيق  اين  در  که  اساسي  سؤاالت 

کاربردي براي آن ها هستيم، به شرح ذيل مي باشند:
بهترين راهکار براي جلب همکاري عوامل پروژه و ايجاد انگيزه در آن ها، 

براي حضور مؤثر در مطالعات مهندسي ارزش چه مي باشد؟
آيا بهره مندي عوامل مطالعه مهندسي ارزش از نتايج آن مفيد است يا با 
توجه به آسيب هاي احتمالي )مانند انگيزه افزايش صرفه جويي و يا شاخص 
ارزش بدون توجه به ريسک ها(، تخصيص پاداش به اعضاي تيم چالش زا 

خواهد بود؟
ميزان پاداش مهندسي ارزش بر اساس چه معيار يا معيارهايي تعيين گردد؟
نحوه تقسيم پاداش مهندسي ارزش بين عوامل پروژه چگونه بايد باشد؟
نحوه تقسيم پاداش مهندسي ارزش بين اعضاي تيم چگونه بايد باشد؟

آيا اهداء جوايز مهندسي ارزش بطور ساالنه در شرکت ساخت مفيد است؟ 
چه جوايزي مناسب تر است؟

روش1تحقيق-51
ابزار در بررسي توزيع ويژگي هاي  از آنجا که روش پيمايشي، قوي ترين 
يک جامعه آماري، رجوع به جامعه آماري و جمع آوري آراي خبرگان )که 
عبارتست از مجموعه کارفرمايان، مشاوران، مشاوران مهندسي ارزش که 
از حوزه راه و ترابري بخصوص شرايط حاکم بر شرکت ساخت اطالع دارند 
و عالوه بر آن در حوزه مهندسي ارزش نيز داراي تخصص باشند( مي باشد 
و با توجه به اينکه گرفتن نقطه نظرات آن ها در زمينه ارائه الگوي مديريت 

برنامه مهندسي ارزش در شرکت ساخت ضروري به نظر مي رسد، بنابراين 
روش پيمايشي )پيمايشي ميداني( به عنوان بهترين روش براي پاسخ گويي 

به نياز تحقيق انتخاب مي شود.
در اين تحقيق ابتدا لزوم تقدير مادي از عوامل مهندسي ارزش جهت ايجاد 

انگيزه و سپس نحوه پرداخت پاداش به اين عوامل بررسي خواهد شد.
صاحب  و  متخصصان  ميان  از  تحقيق،  از  مرحله  اين  در  آماري  جامعه 
نظران در زمينه مهندسي ارزش و همچنين افرادي که با شرايط، ويژگي ها 
و ساختار شرکت ساخت آشنايي کافي داشتند، انتخاب شد. بدين ترتيب 
که پاسخ افرادي که از 2 معيار ميزان آشنايي با مهندسي ارزش و ميزان 
آشنايي با شرکت ساخت حداقل 6 امتياز را کسب کردند، جمع آوري گرديد. 
نحوه امتيازدهي به اين معيارها مطابق جدول )1( مي باشد. بر اين اساس 
تعداد 30 نفر که حائز اين شرط بودند و نگارنده بر تسلط آن ها بر مهندسي 
ارزش و شرکت ساخت اطمينان داشت و خود آن ها نيز مايل به پاسخگويي 

در اين خصوص جهت تکميل پرسشنامه ها بودند، انتخاب شدند.
اکثر پرسشنامه ها از طريق مراجعه حضوري به بخش هاي مرتبط جمع آوري 
شده است. از بين اين 30 پرسشنامه، 11 پرسشنامه توسط کارشناسان و 
و  راه  وزارت  ستاد  کارشناسان  از  پرسشنامه   7 ساخت،  شرکت  مديران 
شهرسازي، 7 پرسشنامه توسط مشاوران مهندسي ارزش و 5 پرسشنامه 
افراد  اين  اکثر  تکميل گرديد.  توسط مجموعه هاي مهندسين مشاور  نيز 
عمران،  مهندسي  رشته هاي  از  يکي  در  ارشد  کارشناسي  مدرک  داراي 
مهندسي صنايع و يا مديريت بوده اند. شکل )1( وضعيت مدرک تحصيلي 

اين افراد را نشان مي دهد.
همچنين همانطور که عنوان شد اين افراد هم در زمينه مهندسي ارزش 
آشنايي کافي داشتند و هم به شرايط شرکت ساخت آشنا بودند. شکل هاي 
)2( و )3( ميزان آشنايي افراد منتخب با مهندسي ارزش و شرکت ساخت 

را نشان مي دهد.
تکميل  جهت  کافي  حرفه اي  تجربه  با  افراد  از  راستا  اين  در  همچنين 
پرسشنامه ها دعوت شد بطوريکه ميانگين سابقه حرفه اي اين افراد حدود 

8 سال بود. 
نظر به اهميت نظرات در اين مرحله، 60 درصد از پرسشنامه ها در بخش 
مجموعه هاي  بخش  در  درصد   40 و  شهرسازي(  و  راه  )وزارت  کارفرما 
مهندسين مشاور و مشاوران مهندسي ارزش تکميل گرديد. دليل اين امر 
مهندسي  برنامه  سازي  پياده  در  کارفرمايي  مجموعه   نظرات  اهميت  در 
ارزش مي باشد. ليکن به دليل محدوديت افراد کارفرمايي داراي تخصص 
در زمينه مهندسي ارزش و داراي آشنايي کامل به شرايط شرکت ساخت، 

تعداد پرسشنامه ها محدود مي باشد.

دستاوردها-61
پس از جمع آوري نظرات از طريق مصاحبه و تکميل پرسشنامه ها و تحليل 
آمد.  بدست  تحقيق  سواالت  به  پاسخگويي  براي  نتايجي  نظرات،  اين 
براساس نتايج بدست آمده بهترين راهکار جهت حضور مؤثر عوامل پروژه 
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در مطالعات VE، تقدير مادي تعيين گرديده است. شکل )4( رتبه بندي 
راهکارهاي بدست آمده را نشان مي دهد. ضمن اينکه نتايج نشان مي داد 
که کليه پاسخ دهندگان با  پرداخت پاداش موافق بودند و همانطور که در 
به  پاداش  پرداخت  به  يعني %63  آن ها  بيشتر  ديده مي شود،   )5( شکل 

اعضاي تيم براساس افزايش شاخص ارزش اعتقاد داشتند.

همچنين براساس نظرسنجي بعمل آمده نحوه چگونگي تقسيم پاداش به 
اين صورت بود که 60% پاداش تعيين شده به افراد تيم، 25% به واحد 
خدمات مهندسي ارزش و 15% به مشاور طرح تعلق  گيرد. اين مسئله در 
شکل )6( قابل مشاهده است. بنابراين اگر پاداش تعيين شده براي واحد 
خدمات مهندسي ارزش A ريال در نظر گرفته شود، بديهي است که ميزان 
پاداش اعضاي تيم، )A )60/25 معادل A 2/4 و پاداش مشاور طرح نيز 

)A)15/25  معادل A 0/6 تعيين مي شود.

نحوه امتيازدهي به معيارهاي مؤثر بر ميزان آشنايي با شرکت ساخت و مهندسي ارزش: 1جدود 

امتيازميزان آشنايي با شرکت ساخترديفامتيازميزان آشنايي با مهندسي ارزشرديف
1فقط اسم آن را شنيده ام11آشنايي مقدماتي و اوليه1
2آشنايي اجمالي با شرح وظايف و سابقه22آشنايي نظري2
3سابقه همکاري با شرکت ساخت33شرکت در کمتر از 3 کارگاه3
4آشنايي کامل با شرح وظايف و ساختار 44شرکت در بيشتر از 3 کارگاه4
5VE 5در اين شرکت مشغول به فعاليت مي باشم55تسهيلگر يا راهبر

نمودار ميزان تحصيالت پاسخ دهندگان: 1شکل 

نمودار ميزان آشنايي پاسخ دهندگان با مهندسي ارزش: 2شکل 

نمودار تعيين بهترين راهکار جهت جلب همکاري : 4شکل 
عوامل پروژه

نمودار نحوه محاسبه پاداش مطالعات VE: 5شکل 

نمودار ميزان آشنايي پاسخ دهندگان با شرکت ساخت: 3شکل 
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ضمنًا جهت ايجاد انگيزه در کارگاه ها 51 درصد از پاداش مربوط به تيم 
به افراد تأثير گذار تيم، 24 درصد به افرادي که ايده آن ها مورد قبول واقع 
شده و 25 درصد به ساير اعضا تعلق خواهد گرفت. شکل )7( نمودار نحوه 
تقسيم پاداش مطالعات مهندسي ارزش بين اعضاي تيم را نشان مي دهد. 

البته 17% از پاسخ دهندگان به تقسيم پاداش به طور مساوي بين اعضاي 
تيم قائل بودند.

عالوه بر اين 83 درصد از پاسخ دهندگان با پرداخت جوايز مهندسي ارزش 
بطور ساالنه موافق بودند. اين جوايز با توجه به مطلوبيت در شکل )8( 

رده بندي شده اند.

نتيجه1گيري-71
مطالعات  تصويب  از  پس  مي گردد  پيشنهاد  شده  ارائه  نتايج  به  توجه  با 
مهندسي ارزش پاداش اين مطالعات به روش زير محاسبه و پرداخت گردد: 
معادل نصف درصد صرفه جويي به درصد قرارداد واحد خدمات مهندسي 
يا  افزايش  امکان  آنکه  به  توجه  با  رابطه  اين  در  مي شود  اضافه  ارزش 
کاهش رقم قرارداد مطابق با قرارداد هاي مشاور تا 25 درصد رقم قرارداد 
پاداش 50 درصد  اعمال در  قابل  وجود دارد، حداکثر درصد صرفه جويي 

خواهد بود. 
پايه  مشاور  يک  از  متشکل  ارزش  مهندسي  مشاوره  واحد  صورتيکه  در 
1 يا 2 و يک مشاور ارزش باشد پاداش محاسبه شده بطور مساوي بين 
آن ها تقسيم مي گردد. همچنين پاداش مشاور طرح در صورت همکاري 
پاداش   %60 معادل  ارزش،  مهندسي  گروه  کار  تصويب  با  و  مطالعه  با 

محاسبه شده براي واحد خدمات مشاوره ارزش خواهد بود.
پاداش افراد تيم مطالعه با نظر کار گروه مهندسي ارزش حداکثر 2/4 برابر 
و حداقل 2 برابر پاداش محاسبه شده براي واحد خدمات مهندسي ارزش 
با نظر راهبر و دفتر مهندسي ارزش و تصويب کار گروه  خواهد بود که 
مهندسي ارزش با ترکيب 50% اعضاي تأثيرگذار تيم، 25% اعضاي تيم 
که ايده آن ها مورد قبول واقع شده است و 25% ساير اعضاي تيم پرداخت 

خواهد شد.
بهبود شاخص  ميزان  به  توجه  با  ارزش مي تواند  البته کارگروه مهندسي 
صورت  در  اينکه  ضمن  نمايد.  اقدام  پاداش  پرداخت  به  نسبت  ارزش 

نمودار ميزان آشنايي پاسخ دهندگان با شرکت ساخت: 6شکل 

نمودار نحوه تقسيم پاداش مطالعات مهندسي ارزش : ششکل 
بين اعضاي تيم

نمودار مطلوبيت انواع جوايز مهندسي ارزش در شرکت ساخت: 8شکل 
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صالحديد اين کارگروه مي توان بخشي از پاداش را بدون توجه به نتايج و 
بخش ديگر را با توجه به بهبود شاخص ارزش پرداخت نمايد.

اهداف  از  يکي  گرديد،  اشاره  نيز  مقاله  اين   2 بخش  در  که  همانطور 
نتايج آن در دستگاه هاي کشور بخصوص  از  اين تحقيق امکان استفاده 
شرايط  بودن  شبيه  به  توجه  با  است.  بوده  محور  پروژه  شرکت هاي 
شرکت هاي پروژه محور کشور و همچنين ويژگي هاي جامعه آماري اين 
تحقيق، )که حدود 30 درصد آنها تسهيلگر يا راهبر مهندسي ارزش، 47 
درصد آنها داراي سابقه شرکت در کارگاه مهندسي ارزش و همه آنها با 
مهندسي ارزش آشنا بودند( مي توان نتايج اين تحقيق را با اندکي تغيير به 

ساير سازمان ها يا شرکت هاي پروژه محور دولتي تعميم داد.
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