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 خدا نام به

 ايران استاندارد سازمان ملي با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تـدوين  تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

 .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90 مورخ اداري عالي شوراي جلسه دومين و پنجاه و يكصد موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسه نام
  .جهت اجرا ابالغ شده است 35838/206ايران تغيير و طي نامه شماره  سازمان ملي استاندارد

مؤسسـات   و مراكـز  نظران صاحب *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هايكميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شـرايط  توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس  پـيش  .شـود  مي حاصل دولتي غير و دولتي هايسازمان نهادها، تخصصي، و  علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
 .شود مي منتشر و چاپ

كننـد   مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مندعالقه هايسازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش
بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  بـه  تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي
  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد سازمان كه مربوط استاندارد

المللي الكتروتكنيك  بين كميسيون (ISO) 1استاندارد المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد
2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كدكس  كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است

هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5غذايي
  .شودمي گيريبهره الملليبين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هايپيشرفت آخرين از كشور، خاص

 سالمت كنندگان، حفظمصرف از حمايت براي قانون، در شده بينيپيش موازين رعايت با تواند مي ايران سازمان ملي استاندارد

 از اجـراي بعضـي   اقتصـادي،  و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و

 استاندارد، اجبـاري  عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/ و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  بـراي  المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعـال  مؤسسات و هاسازمان خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هايسيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 نظـام  ضـوابط  اسـاس  بـر  را سساتمؤ و هاسازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ،سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز

 هاآن عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت

 انجـام  و گرانبهـا  فلـزات  عيـار  تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي

 .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي

 

                                                 
  

1-International organization for Standardization 
2-International Electro technical Commission 
3-International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrologie Legal)  
4-Contact point 
5-Codex Alimentarius Commission 
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 كميسيون فني تدوين استاندارد

  » مديريت ارزش« 
  

 يا نمايندگي/سمت و :رئيس

  زماني، مريمسالك
  )ليسانس علوم تغذيهفوق(
 

  :دبير
  زاده، مليحهحسين

  )دكتراي پزشكي(
  

  ):حروف الفباءبه ترتيب (اعضاء 
  بشيري، عباس

  )ليسانس علوم اقتصاديفوق(
  

  پورشمس، مهرداد
  )شيميليسانس مهندسي(
 

  زماني، ليالسالك
  )ليسانس زبان فرانسهفوق(
  

  سليماني، جابر
  )ليسانس مهندسي علوم و صنايع غذاييفوق(
  

  زاده، عبداالحدفرج
  ) ليسانس مهندسي صنايعفوق(
  

  مبين، هايده
  )ميكروبيولوژيدكتراي (
 

  پور، نسرينمهدي
  )شناسيليسانس روان(
  

  پور، جوادولي
  )دكتراي شيمي تجزيه(
  

  اداره كل استاندارد استان آذربايجان شرقي
 
 
 

  شركت اسلوب آفرينان آريا آذربايجان
  
  
  
  

 استانداري آذربايجان شرقي

 
 

  كارشناس استاندارد
  
 

  كارشناس استاندارد
  
  

منايع طبيعي استان و  مركز تحقيقات كشاورزي
  آذربايجان شرقي

  
 گسترگران فنشركت پژوهش

 
 
 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز

  
 

  آذربايجان آريا آفرينانشركت اسلوب
  

 دانشگاه صنعتي سهند
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 فهرست مندرجات

 صفحه     عنوان

 ب آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران

 ج كميسيون فني تدوين استاندارد

  ه گفتارپيش
  و  مقدمه

 1 هدف و دامنه كاربرد 1

 1 مراجع الزامي 2

 1 اصطالحات و تعاريف 3

 2 اصول مديريت ارزش 4

 11  كارگيري مديريت ارزشبه 5

 21  ها و ابزارهاي مديريت ارزشروش 6
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 پيش گفتار

شركت اسلوب آفرينان   توسط فني مربوط هايدركميسيون آن نويسپيش كه  " مديريت ارزش " داستاندار
  مديريت كيفيت استاندارد ملي كميتة يهاجالس امينيكصدوسي  در و تدوين شده و تهيهآريا آذربايجان 

 و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد 1/12/91  مورخ
   .شوديممنتشر  ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، استانداردسازمان ملي مقررات 

خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هايپيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي
اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنابراين، . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

  .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد

    
 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه خذيأمنبع و م
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  مقدمه   0
مختلف و منابع به كار رفته براي  2نيازهاياز  تعداد زيادي 1ه كردنمفهوم ارزش به ارتباط بين برآورد  0-1

. نيازها بيشتر باشد، ارزش زيادتر خواهد بود ه كردنهر چه منابع به كار رفته كمتر يا برآورد. متكي استآن 
هاي متفاوتي از بازنمود ارزش ، مشتريان درون سازماني و برون سازماني ممكن است ديدگاه3سهامداران

براي دستيابي  ،ها و توانمندسازي سازماناين تفاوت 4رفع و رجوع كردن ،هدف مديريت ارزش. داشته باشند
  . گيري از كمينه منابع استبا بهره ،شده خودراستاي اهداف تبيينها در به بزرگترين پيشرفت

  ها و ارتقاء از مديريت در پي ترغيب افراد، توسعه مهارت ايمديريت ارزش به عنوان شيوه  0-2
مديريت ارزش راه جديدي را براي . كلي سازمان است 6سازي عملكردبا هدف بيشينهو نوآوري،  5هاافزاييهم
موثر . كند و با مديريت كيفيت همخواني داردهاي موجود مديريت فراهم مياز بسياري از روشگيري بهره

  .به اثبات رسيده است ،هابودن مديريت ارزش در گستره وسيعي از فعاليت
كننده ارزش براي كه لحاظ ارزشمبتني بر بر فرهنگ سازماني ، 7مديريت ارزش در سطح شركتي 0-3

بر استفاده از   )9هاي پروژه مدارفعاليت(،  8و در سطح عملياتي متكي استسهامداران و مشتريان است، 
   .داللت دارد مناسبها و ابزارهاي روش

  انعقاد  خواهمحصول جديد  10، تكوينتجاريگيري مديريت ارشد خواه در تعيين راهبرد تصميم 0-4
 مديريت ارزش. است 12در راستاي پرداختن به همه مسائل 11سازگار يرويكرد مالي مستلزم نامهموافقت

كند، مثبت انساني را ترغيب مي 13هاي، پوياييدهدمورد توجه قرار ميبه طور همزمان را  اهداف مديريتي
ها و ابزارهاي دستيابي به نتايج را شمارد و  روشمي سازماني را محترمزماني و بروناشرايط محيطي درون س

  .سازدفراهم ميبه طور كامل 
  :مديريت ارزش از اين قرار است كارگيريبهمشهودترين مزاياي منبعث از   0-5
گيران تصميم براي يسازي بنياد منطقي و محكمهاي بهتر كسب و كار از طريق فراهمگيريتصميم  0-5-1

 ها؛آن انتخاب براي

 گيري از زمان و منابع محدود براي بهترين تاثير؛يافته از طريق بهرهشي افزايشاثربخ  0-5-2

سازماني از طريق درك روشن نيازهاي واقعي آنان و كاالها و خدمات بهبوديافته براي مشتريان برون  0-5-3
 گذاري شايسته به آن نيازها؛اولويت

 سازماني؛ يافته از طريق تسهيل نوآوري فني ورقابت ارتقاء  0-5-4

                                                 
1-Satisfaction   
2-Needs  
3-Stakeholders   
4-Reconcile   
5-Synergies  
6-Perormance  
7-Corporate level  
8-Opertional level  
9-Project oriented activities   
10-Development   
11-Consistent   
12-Issues  
13-Dynamics  
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 درك همه اعضا از اهداف سازمان؛ ارتقاء ،و بر آن مبنا ارزش 1متعارففرهنگ   0-5-5

 عوامل اصلي موفقيت براي سازمان؛ ازسازماني بهبوديافته و دانش مشترك درون 2ارتباط  0-5-6

 اي؛چندانضباطي و چندوظيفه تيمي ارتقاي همزمان ارتباط و كارايي از طريق توسعه كار  0-5-7

  توسط همه سهامداران؛ حمايتهايي با قابليت تصميم  0-5-8
  :پذير استدسترس هاي جامعهدر همه بخش كنندگانمصرفكنندگان و براي تامين مزايا   0-6
  بخش صنعتي از جمله توليد، ساخت و فرآوري؛  1- 0-6
 هم دولتي و هم خصوصي؛ ،بخش خدمات 2- 0-6

 .هاي عموميآموزشي و ساير فعاليتهاي دولتي، بهداشتي، فعاليت 3- 0-6

  :رويكرد مديريت ارزش دربرگيرنده سه اصل اساسي است   0-7
 ها؛مداوم از ارزش براي سازمان، تعيين معيارها يا برآوردهاي ارزش، پايش و كنترل آن  3آگاهي 0-7-1

 ها؛حلپيش از جستجوي راه 5و مقاصد 4تمركز بر اهداف 0-7-2

 .و عملي انهنوآور 7سازي پيامدهايكليدي براي بيشينهخطوط ارائه، 6تمركز بر كاركرد 0-7-3

از اصول مزبور به ويژه براي  طور شهوديبه  دهداجازه مي مدير ورزيدهبه  مديريت ارزشرويكرد   0-8
همه سطوح مديريت ممكن همچنين  .نمايداز قبيل راهبرد تجاري استفاده  ،سطح باال موضوعاتپرداختن به 
مديريت ارزش . براي حل مسائل خاص استفاده كنند تيمي ر محيطد ، به طور رسميهاوشاست از ر

 و دقيق براي پرداختن به هر گونه مندنظاماي به شيوه دتوانميكه شود را شامل مياي ابزارهاي مديريتي ويژه
   .شوندراهبردي گرفته تا طراحي يك جزء واحد، به كار گرفته  8نهايي از اهداف ،مسائل

استفاده از  به منظوربراي ياري مديران ، 9يافتههاي بزرگتر، ارائه چارچوب كاري ساختدر سازمان  0-9
هايي، افراد ممكن در چنين سازمان. ، امر متداولي استبه طور منسجم مديريت ارزش در سراسر سازمان

هاي كوچكتر در سازمان. ه باشنداي درون فرايند داشتشدههاي كاركردي ويژه و به خوبي تعريفاست نقش
ممكن است و  ،تر تعريف شده باشدهايي ممكن است كم، چنين نقش)هاي كوچك و متوسطاز قبيل بنگاه(

  . به طور موثري ايفا كند خود، چندين نقش را به عنوان بخشي از وظايف ،فرد يك
اثربخشي  اتالفمديريت ارزش در سرتاسر سازمان، بدون  پذيرانعطاف به كاربرد جهاني و نيلبراي    0-10

اي همخوان آگاهي داشته باشد و برپايه براي آن سازمان رويكرد، الزم است كه هر عضو از مباني سائق ارزش
  .گيري كندتصميم با آن

آموزش و اقدامات است و مستلزم  امري پراهميتدرون سازمان  ،فرهنگ مديريت ارزش ايجاد  0-11
  .ها و پاسخگويي افراد استها، مسئوليترساني متناسب با فعاليتهيآگا

                                                 
1-Common   
2-Communication   
3-Awareness   

Objectives 4- 
Goals 5- 

6-Function  
7-Outcomes 
8-Goals  
9-Structured   
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و  ،ها براي كار جمعيكننده گروه، ترغيب1راهكارها ها وتغييردهنده نگرش، بالغ وجود فرهنگ ارزش   0-12
منعكس خواهد شد و غيرضروري هاي زايد نتايج به صورت كاهش تالش .ها خواهد بوددهنده تعارضو كاهش

  . توليد كنند را بيشترين ارزش متمركز خواهد شد كهيي هامنابع محدود در حوزهو 
  

                                                 
1-Practice   
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  مديريت ارزش

 هدف  و دامنه كاربرد      1

  هدف 1-1

 :از تدوين اين استاندارد عبارت است از هدف

  اجراي مديريت ارزش؛سازي و پيادهبه منظور  براي مديريت عمومي مبناي تعيين 1-1-1
 ها؛براي به كار گرفتن روش تيمو اعضاي  تيم رهبران كمك به 1-1-2

در  1ويژه هايدهي براي شايستگيهاي اجرايي آموزش و گواهيبراي توسعه روش مبناييتعيين  1-1-3
 ديريت ارزش؛م

 خدمات؛ تامينمديريت ارزش به منظور  2براي پيمانكاران مبناييتعيين  1-1-4

 ننده؛كهاي گواهيها و سازمانبراي شركتمبنايي تعيين  1-1-5

 گيري از آن؛نوآوري در بهره رغيببهبود كيفيت مديريت ارزش و ت 1-1-6

  .شناسي مشتركاز طريق استفاده از واژه هابهبود ارتباط 1-1-7
  دامنه كاربرد   1-2

ها به منظور به كار گرفتن مديريت ارزش و ارائه براي همه مديران سازمان ،به عنوان راهنما ، اين استاندارد
موثر در مديريت ارزش  مشاركتبه منظور درك و  ،براي ساير اعضاها و آن درون سازمان 3اين ديسيپلين

  .    كاربرد دارد
   

  مراجع الزامي      2
. ها ارجاع داده شده استمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن

  .شودد ملي ايران محسوب ميبدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندار
ها و تجديدنظرهاي بعدي آن درصورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه

ها ارجاع داده در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. اين استاندارد ملي ايران نيست مورد نظر
  .ها مورد نظر استهاي بعدي آنحيهنظر و اصال شده است، همواره آخرين تجديد

  
  :استفاده از مرجع زير براي كاربرد استاندارد الزامي است

2-1  EN 1325-1, Value management, value analysis, functional analysis – Vocabulary 
part1: value analysis and functional analysis 
 
 
 

                                                 
1-Individual   
2-Contractors   
3-Discipline 
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  اصطالحات و تعاريف       3
 تعاريف واصطالحات   ،EN 1325-1شده در استانداردتعيين تعاريف واصطالحات عالوه بر  ،استاندارددراين 

  :رودكار ميبه نيز  زير
3-1  

 مديريت ارزش

VM1    
ها و افزاييها و ارتقاء هماي از مديريت است كه براي ترغيب افراد، توسعه مهارتشيوه ،مديريت ارزش

  .رودعملكرد كلي سازمان به كار ميسازي نوآوري، با هدف بيشينه
كننده ارزش براي سهامداران و كه لحاظ ارزشمبتني بر بر فرهنگ سازماني  ،ـ  مديريت ارزش در سطح شركتي يادآوري

  .داللت داردناسب ها و ابزارهاي مبر استفاده از روش ،)هاي پروژه مدارفعاليت(مشتريان است، تكيه دارد و در سطح عملياتي 
3-2  

    ارزش فرهنگ
  :ارزش نگرش، آگاهي و دانش بسنده ازفرهنگ منظور از 

  و  ؛مفهوم ارزش براي سازمان و سهامداران آنبازنمود  ـ الف
  .استبر اين ارزش تاثيرگذار عوامل ـ  ب
ها و ابزارهاي موجود و آگاهي از شرايط مديريتي و محيطي از روش مناسبدربرگيرنده دانش  ،فرهنگ ارزش 

  .شودميشكوفايي مديريت ارزش  موجب است كه
3-3  

     ارزش مديريت 2برنامه
  هايي است كه تكوين، اجرا و يافته از فعاليتو ساخت 4شدهريزيطرح  3اي، آرايهبرنامه مديريت ارزش

  .سازدميسر مي 5اي پايداربه شيوه ،ارزش را تمشي مديريداري خطنگه
3-4  

    مديريت ارزش 6مطالعه
درون برنامه  شدهشناساييخاص  7كارگيري مديريت ارزش براي موضوعبه ،مطالعه مديريت ارزشمنظور از 

  .استفاده از يك يا چند روش باشد شامل تواندميو  است مديريت ارزش
مديريت ارزش  . مشخص شدهروشني به   اي براي موضوعرويكرد ويژه :عبارت است از ،مديريت ارزش  مطالعه - 1يادآوري 

  .نمايدرا تكميل مي شناسي مديريت پروژهروش كهكند فراهم ميرا  ييهامجموعه روش
  .انجام شود ،تراي وسيعتواند درون پروژهميخاص يك يا چند مطالعه مديريت ارزش  -2يادآوري 

  
                                                 
1-Value management    
2-Programme   
3-Array  
4-Planned  
5-Sustainable  
6-Study 
7-Subject   
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3-5  
  1مدير ارزش
  .مديريت ارزش را بر عهده داردمسئوليت طراحي، تكوين و اجراي برنامه است كه  فردي ،مدير ارزش

  
  اصول مديريت ارزش  4
  اصول كليدي  4-1

 را  2هاييمديريت ارزش از ساير رويكردهاي مديريت متمايز است چرا كه به طور همزمان خصيصه

، واحد در سيستم مديريتمديريت ارزش موارد زير را   .شوندگيرد كه به طور معمول با هم يافت نميدربرمي
  :كندمييكجا جمع 

  ؛)مراجعه كنيد 1- 1- 4به بند (ـ شيوه مديريت الف
  ؛)مراجعه كنيد 2- 1-4ند ببه (ـ پويايي مثبت انساني ب
  ؛)مراجعه كنيد 3-1-4به بند (سازماني و برون سازماني ـ توجه به محيط درونپ
  ). مراجعه كنيد 4-1-4به بند (ها و ابزارها ـ استفاده موثر از روشت
  تشيوه مديري  4-1-1

مفاهيم ارزش و  كارگيريبهند تا از كچندين خصوصيت اساسي را تلفيق مي ،متمايز مديريت ارزششيوه 
و ارتباط است؛  تيمي دربرگيرنده تاكيد بر كار ،ها و مفاهيماين خصوصيت. اطمينان حاصل گردد ،3كاركرد

؛ فضايي كه خالقيت و )4كاركرديرويكرد (ها هستند دهند تا بر آن چه آنچيزها انجام مي ،تمركز بر آن چه
 براي طور كمي ها بهيابي انتخابشارز  و نيز الزام  مشتري 5كند؛ تمركز بر الزاماتنوآوري را ترغيب مي

  .ستهامقايسه خوب و دقيق بين آن
  پويايي انسان     4-1-2
  كارگروهي 1- 4-1-2

  .ز تعارض با هم ديگر كار كنندرهيز اپهاي مشترك و حلشوند تا در راستاي راهترغيب مي افراد
  رضايت 2- 4-1-2

  .شوداعتبار داده شده و از آن قدرداني مي تيمهاي افراد و نتايج مشاركتبه 
  ارتباط 3- 4-1-2

كند، درك مشترك بهتري را ها كمك مياز طريق بهينه كردن ارتباط بين افراد، به برقراري تماس بين آن
  .آوردگيري گروهي به عمل ميتصميم كند و پشتيباني بهتري ازفراهم مي

  
  

                                                 
1-Value manager  
2-Attributes  
3- Function 
4-Functional approach   
5-Requirements  
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 ترغيب تغييرات 4- 4-1-2

  .سودمندتغيير  پديدآوردنبه منظور  1چالش كشيدن وضعيت موجود به
  مالكيت   5- 4-1-2

  .هامسئول براي اجراي آن هاي مديريت ارزش به وسيله همه افرادتقبل مالكيت پيامدهاي فعاليت
  مالحظات محيطي  4-1-3
  سازمانيبرونشرايط  4-1-3-1

دارند يا  اندكيها تاثير كه مديران روي آن ،سازماني براي سازمانلحاظ نمودن شرايط از پيش موجود برون
  .را نشان دهدها ها يا محدوديتاين شرايط ممكن است فرصت. اصال تاثيرگذار نيستند

  سازمانيشرايط درون 4-1-3-2
ان ممكن است قادر به تاثير بر آن نباشند يا بتوانند بر آن درون سازمان شرايط موجودي خواهد بود كه مدير

از طريق تغييرات در راهبرد  ،سازماني راتوانند شرايط درونبعضي مواقع مديران ارشد مي. تاثير بگذارند
  . عوض كنند نسازما

ي بهتر است كمحدود مزبور د پيامدهاي بالقوه را تعيين خواهند كرد و وحد ،سازمانيسازماني و برونـ شرايط درون يادآوري
  .شوند

    ها و ابزارهااستفاده موثر از روش    4-1-4
  پيامدهابه دستيابي  هايروش 1- 4-1-4

تواند شده ميتعيينمحقق و  هاي مديريتروش ،سازد كه در آنچارچوب كاري را فراهم مي ،مديريت ارزش
ها را يكجا جمع ها و ساير روشاين روش ،مديريت ارزش. يافته و منطقي به كار گرفته شودساختاي به گونه

 ،نگرانهبلكه در رويكردي كل ،نه به طور جداگانه ،كند تا از اين طريق اطمينان حاصل شود كه هر كداممي
  .شوندسازمان به كار گرفته مي نهايي همخوان با اهداف

  . مديريتي به طور موثري حل شونددر همه سطوح مسائل ند شوها باعث مياين روش
  مديريت ارزش هايپويايياهداف ارزش در   4-2

 ،توانايي مديريت ارزش .هاي مديريت سازمان يا پروژه استمسئوليت از ،هاآن تحققتعيين اهداف و پايش 
  .دارد يبستگ ،دار تا حد زيادي به مديريت مناسب اهدافبراي عرضه بهبودهاي معني

  .تعيين شوند 2بايد برحسب ارزش مشخص و به طور واضح به عنوان خطوط مبنااهداف در سطوح راهبردي 
  .ميسر خواهد شد يدر همه سطوح مسئوليت 4اهداف تفصيلي 3بنديبا اين كار تدوين و فرمول

منابع يا تلفيقي صرف منيازها، ن ممكن است نمايانگر سطحي از برآورد ،5هدف تفصيلي در سطوح تاكتيكي 
اند، بايد روشن و ها با اهداف ارزش كه در سطوح راهبردي تعيين شدهدر هر حال، ارتباط. از هر دو باشد

                                                 
1-Status quo   
2-Baselines 
3-Formulation  
4-Detailed  
5-Tactical   
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اهداف ارزش  1لحوپايش ت كه با اين كارشوند  شناساييشده بايد در هر سطح، معيارهاي توافق. منطقي باشد
  . شودمي ممكن

گيري تصميمي كه در خصوص آن شينه اثربخشي اين است كه اهدافدستيابي به بي نكته حائز اهميت براي
به معناي . نشان دهندارزش  برحسب داربهبودهاي معني قصد روشني در جهتو بوده 2بلندپروازانه شود، مي

درباره اهداف مديريت  3حصول اجماع. بداننديافتني واقعي و دست راها آن ،مديران مسئولدقيق كلمه، 
  . شودمحسوب ميموثر  تيمياي اساسي براي كارمولفه ،ارزش

  الزامات  4-3 
تسهيل  را  عملي كردن اصول مديريت ارزش، دربرگيرنده همه سطوح درون سازمان چارچوب كاريِ ترسيم

را ها، و ابزارهاي موثر استفاده از مفاهيم، ارزشو  شودمي چارچوب كاري موجب ارتقاء نگرش. كردخواهد 
  .آوردتحت كنترل درمي

  كاريچارچوب  4-3-1
در چارچوب  را هامحيطي و روششيوه مديريت، پويايي انسان، مالحظات  الذكرفوق اصول مديريت ارزش

  :كند كه متشكل ازيك جا جمع مي يمديريتكاري 
   ؛مشيخط ـ الف
  ؛برنامهـ  ب
  و  ؛آموزشـ  پ
  .است صمطالعات خاـ  ت
  .كندكمك ميدر سازمان  فرهنگ ارزش موارد ذكرشده به ايجاده هم 

  ها و دانشنگرش      4-3-2
شخصا در اصول دخيل  ،هر عضو سازمان مستلزم آن است كه ،آميز مديريت ارزشموفقيت ترويج 4-3-2-1
  .گرددها متعهد به آن و

ويژه  همه اعضا، به را ايجاب كند و به واسطه اين نگرش در نگرش داراين امر ممكن است تغيير معني
  :مديريت ارشد

  ؛وجود دارد اي براي بهبود، زمينهـ بپذيرند كه همواره در هر جنبه از سازمانالف
  به عمل آورند؛خود سازمان  درـ پشتيباني فعال از ترويج مديريت ارزش ب
  ه طور دقيق به كار بندند؛بهاي ناشي از رويكرد را بپذيرند و اصول را ـ محدوديتپ
  . به كار گيرند جدي به طور  ي ويژهوظايف مديريتو ها را براي مسئوليت ـ مفاهيم و رويكردت
دخيل باشند،  مديريت ارزش يرسم كارگيريبهدر  چه به صورت مستقيم ،همه اعضاي سازمان 4-3-2-2

 ترين باشند،ها مناسبآنها و وظايف خاص مسئوليت كه براي از مفاهيم ارزش الزم است كه، نباشند چه
  :گردندآگاه 

                                                 
1-Evolution  
2-Ambitious  
3-Consensus   
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و مزاياي مترتب بر آن آگاهي  ،مديران ارشد بهتر است از نظرها و مفاهيم مستتر در مديريت ارزشـ الف
 ؛اتخاذ كنند را ي مناسبيمشي ارزش را تعيين و شيوه مديريتتا بتوانند خط ،داشته باشند

  درهاي مديريت ارزش تنظيم برنامه با بايستي ،ديده و مجرببعضي از مديران مياني آموزشـ ب
 .آشنا باشندمشي ارزش همخوان باشد، به طريقي كه با خط ها،و مشاركت در آن هاسازمان 

سر و كار پيدا كنند، آشنا ها آندارد با هايي كه احتمال روش با الزم است سازمانديگر اعضاي همه ـ پ
 .داشته باشند خود زش در سازمانربازنمود ا از آگاهي عمومي و دركو باشند 

 كافيدانش و تجربه  بايستي) سازماني باشندكه ممكن است اعضاي سازمان يا مشاوران برون(متخصصان ـ ت
 .ها باشندكاربري از آن براي انآموزش ديگر قادر بهداشته باشند و  مناسبها و ابزارهاي براي استفاده از روش

  :الزم استموارد زير  ،گردد شكوفا كه مديريت ارزش در آنايجاد شرايطي  براي  4-3-2-3
  همخوان با اهداف نهايي سازمان؛مشي ارزش خط ـ معرفيالف 
  هاي كاركنان؛ وكننده همه ردهـ معرفي و توسعه فرهنگ ارزش دخيل ب
  . ها براي دستيابي به نتايجفعاليتـ شناسايي برنامه  پ

چگونه و ارزش مديريت مشي خطكند مي مشخصكه شود محقق مي كاري چارچوبترسيم اين امر از طريق 
  .  هاي مناسبتوسط چه كسي اجرا خواهد شد، از جمله آموزش كاركنان در زمينه دانش و مهارت

  مفهوم ارزش  4-4
  ارزش  4-4-1

اي بين به صورت رابطهتواند مي) VMدر زمينه (ارزش ، EN 1325-1شده در استاندارد طبق تعريف ارائه
  ).مراجعه كنيد 1به شكل (نيازها و منابع به كار رفته براي آن توصيف شود  نبرآورد

  
  
  
  

      α  
  
  
  
  

 ،ها در مقابل همآن. است نمايشصرفا يك  ،نياز و منابع ه كردننمايانگر آن است كه رابطه بين برآورد، αـ نماد  يادآوري
  . شوند تا سودمندترين تعادل حاصل شودسبك و سنگين مي

  
  ـ مفهوم ارزش1شكل 

  

 ارزش

 نيازهاه كردنبرآورد

 استفاده از منابع
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هاي متفاوت توسط تلقي مختلفهاي نيست، بلكه نسبي است، و ممكن است در موقعيت "مطلق "ارزش، 
الزم است بين يك مجموعه از  ،خوب "ارزش"به طور كلي براي دستيابي به . هاي مختلف داشته باشدطرف

براي  "ارزش "براي مثال، . دست يافته شود 2تا به حد مطلوب  تعادل ايجاد شود 1پارامترهاي متعارض
و  ،شودارائه مي هاكه به آنها از چيزي است انتظارات آن شدن برآورده نمايانگر ميزان سازمانيمشتريان برون

كنندگان، هر چه براي تامين. بپردازند و از كاال يا خدمت استفاده كنندبراي كسب آن بايد كه  است مبلغي
  .خواهد بودبهتر  "ارزش"سازماني، كمتر باشد، برون انمنابع مورد نياز براي راضي كردن مشتري
  پيامدهمان اي كه به گونه يابدميبازنمود  ،فرايندهاانجام   شيوه دادندرون سازمان، ارزش بهبوديافته با تغيير

   .آيدبه دست مي ،منابع كمتر صرفتر يا با كوتاه در مدت زمان
 وبراي تعيين مقدار  يي را، الزم است مبناها"ارزش"در بهبودهاي واقعي و عيني در  توفيقبه منظور حصول 

  .است 2الذكر طبق شكل رابطه فوقاز بعضي لحاظ ، مشخص كرد "ارزش "
نيازها  در برابر منابع به كار رفته براي اين كار  ه كردنبرآورد مقدار سازيمتوازناز طريق  ،سازي ارزشبهينه

ه با افزايش برآوردتوان را مي "ارزش"نكته مهمي كه دانستن آن الزم است، اين است كه . آيدبه دست مي
ه منابع به كار رفته براي اين كار افزايش يابد، مشروط به اين كه برآورد حتي اگر، دادنيازها بهبود  كردن
  ).مراجعه كنيد 2به شكل (از افزايش استفاده از منابع داشته باشد  ترافزايشي بيش ،نيازها كردن

  
  
  
  
  
  

  يا       يا  يا  اي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  در ارزش هاي برابرهاي مختلف دستيابي به افزايشـ راه2شكل 
 
 
  

                                                 
1-Confronting  
2-Optimum  

  كمتررضايت 
  

  
  
  

 
  
           

  
  
  
  

 ترمنابع خيلي كم

  
  
  

  نيازها ه كردنبرآورد

=  
  استفاده از منابع

  
 

  رضايت زياد
  

  
  
  

 
  
=  
  
  

  منابع يكسان

 

  بيشتررضايت 
  

  
  
  

 
  
  

  
  
  

 منابع كم 

 

  يكسانرضايت 
  
  

=  
 

  
  

     

  
  
  

 منابع كم تر

 

  رضايت خيلي زياد
  

       

  
  
  

 
   

  
  
  

  افزايش كم در منابع
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اضافه كند  يهاي بيشترتواند دستگاهمي ،اش را افزايش دهدداد كارخانهخواهد برونبراي مثال مديري كه مي
شود، اما منابع كلي به كار برآورده مي نياز ،در هر دو حالت. را افزايش دهد 1)اتوماسيون(خودكارسازي يا 

ممكن است ) از جمله تاثير بر محيط هاي ديگرنگرانيهاي عمليات همراه با هزينه اوليه به اضافه هزينه(رفته 
  .خواهد بودباالتر  "ارزش"در راه حل اولي يا دومي كمتر باشد، و به تبع آن 

  نياز   4-4-2
نيازها . آن چيزي است كه براي كاربر ضرورت دارد يا مطلوب است، EN1325-1نياز طبق تعريف استاندارد 

  .متفاوت است خاصهاي در موقعيت
 و نيازهاي احترام 2كاربريبراي مثال، نيازهاي . شودتشكيل ميهاي مختلف فراواني عموما از مولفه ،نياز كلي

  .تواند از هم متمايز شودمي 3)قدر و منزلت(
براي . اشاره دارد 4گيريهاي ملموس قابل اندازهاز نياز كلي هستند كه به فعاليتي هايبخش ،كاربرينيازهاي 

 يك باشد، و براي هاتهيه برشتكه گوشت بخورد، كارد بايستي قادر به يك خواهد مثال، براي فردي كه مي
خريد بايستي به طور مشابه، براي مدير توليد، دپارتمان . توليد كند هاييدادبايستي برون كارخانه ،مدير

بهترين با را خريد مواد خام و ساير چيزها  امكانسازمان براي داشته باشد تا  مناسب و بجاييفرايندهاي 
  .ميسر سازدقيمت 

با استفاده از همان مثال قبلي، . است 7يا اخالقي 6، گيرا5بخشي از نياز كلي است كه ذهني ،نيازهاي احترام
ارائه كند كه مشتريان را تحت تاثير قرار دهد و   9يا كارخانه بستريباشد هم  8زينتيچاقو  است كهالزم  

ها با آن معاملههايي داشته باشد كه مردم را براي ويژگيدپارتمان خريد بايستي . عايد كند يفروش بيشتر
  .ترغيب  و وفاداري كاركنان را حفظ كند

  براي نمونه، واحدهاي. گيري هستندهانداز قابل ،به سهولتبعضي از اين نيازها  ه كردنبرآوردميزان 
 از قبيلاما، براي اقالمي   .هستند 11عموما سرراستبه بازار  10شدهعرضه تكاالها و خدمابراي گيري اندازه 

ها، تعداد شكايت براي مثال نيازها، ه كردنبا برآورد در ارتباطمراقبت از بيمار در بيمارستان، مشاهدات ديگر 
ي تواند براي كممي "منفعت –هزينه "هاي مديريت مثل آناليز روش ،در اين موارد . ممكن است الزم باشد

  . مورد استفاده قرار گيرد ،نشدهبه بازار عرضهكردن نيازهاي 
مطالعه  تيمي شود، بايستي از طريق پولي كم واحدهاي تواند برحسبنيازها نمي ه كردنهنگامي كه برآورد
  . ارزيابي شود 13هاي مبتني بر نظر هيئت منتخباز روش با استفاده  12در برابر شاخصي

                                                 
1-Automation   
2-Use  
3-Esteem  
4-Tangible measurable activities   
5-Subjective  
6-Attractive 
7-Moral   
8-Decorative    
9-Platform  
10-Marketed   
11-Straightforward   
12-Index   
13-Representative panel    
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، يا تغييرات در محيط، فرهنگ، يا فناوري 1بنا به داليل مرتبط با شخص يا هستار ممكن استيك نياز 
  .ناپديد شود و ، توسعه پيدا كندباقي بماند، به وجود آيد موجود

را و تكوين كاالها يا خدمات جديد ممكن است نيازهايي  ضمني يا نهفته باشدشود،  ممكن است گفتهنياز  
  . استبيان نشده  هنوزكه  ايجاد كند

  .مدنظر قرار دهد ،سازمان، مشتريان و مالكان آنبراي را نيازها هاي بايستي همه جنبه ،مديريت ارزش
ت اه كاالها يا خدمهر كدام از اين نيازها، به طور كلي يا جزئي، از طريق كاركردهاي انجام شده به وسيل

  .شودميبرآورده  ،2سوژه
    كاركردها  4-4-3

    .آن است 3اثر يك محصول يا يكي از اجزاي متشكله ، EN 1325-1كاركرد طبق تعريف استاندارد 
با آن هر يك كه ميزاني . به طور عيني توصيف شود ،يك نياز ممكن است به وسيله الزامات كاركردي خاصي

   باشده ترجيحا انجام شيابي،سطوح معيارهاي ارز كاربردشود، به وسيله مي از اين كاركردها اجرا
    .شودسنجيده مي 4پذيريانعطافهاي شاخص

  شود، و مي ناميده URFs(5(يا  "يكاركردهاي مرتبط با كاربر" مزبور با آن چهالزامات كاركردي 
 شده،تعريفبخشي از نياز كاربر  تامينهاي مورد انتظار از محصول، يا انجام شده توسط آن، به منظور خصيصه

  .ارتباط دارد
  . شوندگيري تبيين مياستفاده از فعل معلوم و اسم قابل اندازه كاركردها به طور معمول با

 موارديبايستي دقيقا با  ،حصولشده به وسيله مبراي ارزش خوب صرف نظر از سطح منبع، كاركردهاي انجام
  .است الزمبه تصوير كشيده شده است،  3نيازها همچنان كه در شكل  نكه براي برآورد باشدجور 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1Product related functions       
2 Functional performance  

  دهدـ محصول كاركردهايي را براي مطابقت با نيازها انجام مي 3شكل 
 

                                                 
1-Entity   
2-Subject   
3-Constituents   
4-Flexibility indications  
5-User-related functions   

  جستجوي بازار
  )فاز اطالعات(

آناليزهاي
  FPS2 /كاركردي

            تكوين
  )خالقيت/نوآوري(

  
  

 نياز

  
  

URF 

  
  

PRF1 

  
  

  محصول

  گذارياجراي صحه
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و خالقيت  براي ارتقا) متمايز است آن نيازهان ها براي برآوردحلاز نيازها يا راه كه(كاركردها  1انتزاعيبيان 
  . ضرورت دارد ، هاي نوآورانهحلراهآزادي بيشتر براي كشف  فراهم نمودن

  . يابدمورد نياز تحقق مي 2هاي جايگزين براي تامين كارآمدياز طريق توجه به روش ها در ارزشافزايش
  منابع  4-4-4

  .شوندرا شامل مينيازها  نبراي برآورد الزم منابع هر چيز
 چه ،دادهاي ديگر، بلكه زمان، مواد و دروننيستند) هم بلندمدت و مدتهم كوتاه( منابع فقط شامل هزينه

 .گيرندرا نيز دربرمي 3انتزاعي مثل دارايي معنوي چه ،فيزيكي مثل مواد

يك پذيري دسترس. تر از منابع ديگر هستندبعضي منابع مهم و ،منابع معموال محدود است پذيريدسترس
تواند با هزينه مي همه منابع ،به طور كلي. باشدداشته پولي  هايمنبع ممكن است اهميت بيشتري از هزينه

  . مرتبط باشد
، براي يك محصول. الزم است ،همه منابع مورد نياز احتمالي تخمين ،تكوين يك كاال يا خدمت جديد براي

مبنايي بايستي گيري شود و تواند اندازهمي از منابع كنونياستفاده  موجود، )مانند مديريت(خدمت يا فعاليت 
  . تشكيل دهدبهبودها  گيريبراي اندازهرا 

ي به خودي خود مزايا ،، براي مثال، اول بودن در بازاراهميت زمان افزايش يافته است در حال حاضر،
  . كردخواهد فراهم  را بيشتري

  مقايسه ارزش  4-4-5
ها ، نسبت آن)ايچه به طور مطلق چه مقايسه(  شودي مياستفاده از منابع كم و نيازها نهنگامي كه برآورد

 4به شكل (ا ديگري به كار رود بتواند براي مقايسه يك راه حل ه ميككند را فراهم مي "ارزش"معياري از 
  ).مراجعه كنيد

  
  

  نيازهان رآوردبپذيري                           انعطافشده به وسيله معيارها، سطوح و مشخص                    كاركردها                                          
  

                                                                                                                                                                                 
  

  ستفاده از منابعا        ساير                                           /زمان/افراد/مواد                   هاي ديگر                                           ها و ارزيابيهزينه
  
  

  ـ ارتباط بين نيازها، كاركردها و معيارها، و منابع 4شكل 
  
  
  

                                                 
1-Abstract  
2-Functionality   
3-Intellectual property   

α نياز 
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  رويكرد مديريت ارزش  4-5
 اتخاذ كنندارزش  مبنايبر را هايينگرش ،سطوح مديريت همهمستلزم آن است كه  ،كاربست مديريت ارزش

  . هاستآن مورد تعلق  سازمانمناسب كه 
اي است كه ايجاب يافتهبلكه رويكرد ساخت ،خاص نيستهاي مديريت فعاليت ،به طور ساده ،مديريت ارزش

  :كند شرايط زير برآورده شودمي
به بند ( هانهايي آن و كاركرد همخوان با اهداف "ارزش"ترين سطح مديريت به مفاهيم تعهد عالي 4-5-1
 ). اصول كليدي مراجعه كنيد 1- 4

 سازمان؛ نهايي همخوان با اهداف "ارزش" مشيوجود خط  4-5-2

 ؛"ارزش"تعريف اهداف برحسب  4-5-3

 براي افراد مسئول مشي مديريت ارزش وبراي تعريف چگونگي اجراي خطكاري تنظيم چهارچوب   4-5-4
 آن؛

 هاي آموزشي؛دربرگيرنده همه اعضاي سازمان، ازجمله فعاليت "ارزش"ايجاد و توسعه فرهنگ   4-5-5

  :دو حوزه درهاي مديريت شناسايي مسئوليت  4-5-6
  .شدها استفاده خواهد وظايف روزمره مديريت كه از اصول مديريت ارزش به طور شهودي در آن   4-5-6-1
ها استفاده خواهد هاي مديريت ارزش به طور رسمي در آنهاي مديريت ويژه كه از روشپروژه   4-5-6-2

 .شد

 ؛به كار گرفته خواهد شدارزش  ارتقاي هايي برايروش هاتعيين برنامه مطالعاتي كه در آن  4-5-7

  .مداومبازخورد نتايج براي بهبود   4-5-9
 
 مديريت ارزش كاربرد  5

  اصول كارگيريبه  1- 5
  شيوه مديريت   1-1- 5
  مفهوم ارزش كارگيريبه 1-1-1- 5
مقاصد و ) نياز ه كردنآورديا بر(اهداف  تحققبين اثربخشي آن در  رابطهپيامدي است كه به وسيله  "ارزش"

  .شودگيري مياندازهشده و منابع صرف
كه با رضايت  ستاهاي مختلف درون سازمان براي فعاليت "ارزش"دستيابي به باالترين  ،مديريت 1آماج

  .باشدمشتريان سازمان سازگار 
  كاركردكارگيري مفهوم به 1-1-2- 5

پيش از  ،مقاصدو تنظيم  ،واند سنجش شودكه بت ايبه گونهيا  ،گيريتعريف پيامد مطلوب به گونه قابل اندازه
  .آن تحقق وسيلهجستجوي 

                                                 
1-Aim   
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از طريق محصول يا سيستم، يا از طريق  يي كه بايدبه وسيله كاركردها ،آن تحقق يلهتوصيف پيامد و وس
  .اجرا شودهاي فرعي آن سيستم

    خالقيت     1-1-3- 5
  .شود ارائه انهخالقهاي نوآورانه و حلبيان كاركردها به طور انتزاعي تا راه

  .هاي خالقانهخالقيت از طريق پويايي مثبت انسان و استفاده از روش ترغيب
  تمركز بر مشتري    1-1-4- 5

  . شودمتمركز مي سازمانيبرونهم سازماني و درون ، همنيازهاي واقعي مشتريانن توجه بر شناسايي و برآورد
  .گيرد نيازهاي همه سهامداران بايستي مورد توجه قرار

  ييابي كمشارز    1-1-5- 5
  .شده به صورت مطلق يا نسبييكم مقاصديابي و تنظيم شگيري يا ارزتعريف وسايل اندازه

  .هدفيابي شارز هبه عنوان وسيل مقاصدها و مقايسه با امدگيري پياندازه
  پويايي انسان     1-2- 5
 بنابراين بهترين استفاده از اين. شوندمحسوب ميترين منابع آن ارزش در هر سازمان باكاركنان،  1-2-1- 5

هاي برقراري ارتباط دارند، اما جز در هاي فني و مديريتي و قابليتمهارت ،كاركنان. حياتي است ،منبع
  .كننددر بهترين حد كار  توانندنمي ،صورت مديريت مناسب

در براي نيل به موفقيت،  تيمي كاركنان و تاكيد بر كار يندر مديريت ارزش، روابط و ارتباطات ب 1-2-2- 5
  .ها قرار داردصدر اولويت

افراد دخيل در مديريت ارزش بايستي از ارتباط خوب آگاهي . ضرورت دارد ،ارتباط خوبايجاد  1-2-3- 5
ارتقاء  ،مديريت ارزش مزاياي ترينيكي از عمده. داشته باشند و در صورت لزوم در باره آن آموزش ببينند

اين كار تا حدي از طريق ترغيب ارتباط . هاستديسسپلين هاي مختلف سازمان ياارتباط بين افراد در بخش
  .قابل حصول است ،خوب تيمي از طريق ارتقاي كار ،ديحالذكر و تا فوق شدهتوصيفخوب در شيوه كار 

  تيمالزامات  1-2-4- 5
  .اساسي است اثربخشنتايج  تحققبراي  تيمي كار 1-2-4-1- 5
ديسيپلين فني و مديريتي مرتبط با وظيفه در  هر، بايستي اثربخشاجراي براي يك تيم خوب  1-2-4-2- 5

اي متوازن از آميزه گنجانيدن ،واقعي، نكته حائز اهميت بودن ورگرچه، براي بهره. دربرگيرد رادست انجام 
سهم متفاوت اما سودمندي در  ،هر فرد. كار است 1كفايتبا  يسازگار و تيماندازه منطقي براي  حفظافراد، 

از متخصصان  فقط تيم اگر. و اعضاي ديگر است ان، نيازمند رهبر، متخصصبودن براي موفق تيم. دارد تيم
ها از ساير شخصيت متوازنيتركيب  تشكيل شده باشد، نخواهد توانست موفقيت همپايي در صورت تشكيل از

  .حاصل كند

                                                 
1-Efficacy   
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. لحاظ شود ،نقشي كه قرار است توسط هر فرد اجرا شودخاب اعضاي گروه، بهتر است در انت  1-2-4-3- 5
  و مديريت  تيم تشكيل، تيمهاي انتخاب اعضاي رهبران مطالعه ارزش بايستي از روش  1-2-4-4- 5

  .آگاه باشند ،ي از افرادمختلفهاي گروه
عمل خواهد كرد، افزايي همبا  ،با ارتباطات موثر ،ديدهشده و آموزشبه خوبي انتخاب تيم  1-2-4-5- 5

سازي آن مسئول باشد، به تامين خواهد نمود و مالكيت پيامدهايي را ممكن است در قبال پياده بهترداد برون
   . سهولت خواهد پذيرفت

  مالحظات محيطي      1-3- 5
  .مديريتي مدنظر قرار گيرددر هر اقدام بايد  ،فضايي كه يك سازمان در آن قرار دارد   1-3-1- 5
هاي كنندگان سازمان و محدوديتتري از قبيل مشتريان، تامينمحيط وسيعي ،مديريت ارزش 1-3-2- 5

را يكجا  يهاي مختلف مديريتدهد و روشرا نيز مد نظر قرار مي 2شناختيبوم، مالحظات 1قانوني و مقرراتي
  . مورد استفاده قرار گيرند و اعمال شوند، تندموثرترين هسكه  شرايطيو  مواقعكند تا در جمع مي

المللي، آراي براي مثال قوانين ملي يا بين(چه از بيرون سازمان تحميل شود  ،شرايط از پيش موجود
 .ممكن است به عنوان محدوديت عمل كند )مشي و فرهنگمانند مفاد خط(از درون سازمان  چه) 3عمومي

  .گشايدكه بازارهاي جديدي را مي يگذاري جديداز قبيل قانون نددرآيممكن است به شكل فرصت  همچنين
   : به شرح زير استشامل مواردي  سازمانيبرون مالحظات محيطي 1-3-3- 5

 المللي؛، ملي يا بينمحليقوانين و مقررات ـ الف

 ار اجتماعي و اقتصادي؛، رفتهاالمللي، آيين كاررسوم ملي و بينـ ب

 كنندگان؛كنندگان و تامينشرايط بازار، رقابتـ پ

 ؛هامرزهاي فيزيكي و زيرساختـ ت

 دسترسي محدود به منابع؛ـ ث

 .شناختيبوممحيط ـ ج

  :به قرار زير استنيز  سازمانيدرون مالحظات محيطي  1-3-4- 5
 سازماني و قوانين سازماني؛مشي درون خطـ الف

 هاي كاركنان؛دانش و شايستگيـ ب

 روابط بين افراد؛فرهنگ سازمان و ـ پ

 ؛معاملهسازمان و فرايندهاي موجود براي ـ ت

 .هاي ماليمحدوديتـ ث

هايي احتمال دارد خارج از دامنه مطالعات مديريت ارزش يا محدوديت هاكنترل چنين فرصت ،در هر صورت
  .لحاظ شونداما بايد  واقع شود،

                                                 
1-Statutory and legal constraints   
2-Ecological considerations   
3-Public opinion  
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هميشه  بايستيمالحظات محيطي هستند،  ازتبعيت كه مديران مياني عموما ملزم به  صورتيدر   1-3-5- 5
در موقعيتي باشد كه چرا كه مديريت ارشد ممكن است  ،باشندآماده براي چالش با وضعيت موجود 

مديريت . گذاري را تغيير دهدمشي يا حتي قانونخط مفاديا  ،استثناهايي را براي قوانين خاص قائل شود
    .نبايستي مالحظات محيطي را بديهي بپندارد

  ها و ابزارهاروش      1-4- 5
  :گيرندهاي مديريت ارزش در دو طبقه قرار ميروش  1-4-1- 5

  ؛1طرح مطالعه مديريت ارزش –مطالعه رسمي مديريت ارزش  انجامروش  -الف
  .ي به كار رفته در مطالعه مديريت ارزش)هايا تكنيك(ها روش -ب
توصيف شده است و بايستي براي همه مطالعات مديريت  2-5طرح مطالعه مديريت ارزش در بند   1-4-2- 5

  . به كار برده شود ،سازمان شده درارزش انجام
  

  ـ مديريت ارزش موفق 5شكل 

  مديريت موفق ارزش -5شكل 
  
  
  
  

                                                 
1-The VM study plan  

 ها و ابزارهاروش انسانپويايي 

 شيوه مديريت
 محيط

*مديريت ارزش موفق
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  مديريت ارزشكاري چارچوب   2- 5
وار در ختار مديريت سازمان شماتيكاهاي مديريت ارزش و بقيه سبين مولفه  1ارتباطات متقابل  2-1- 5

  . نشان داده شده است 6شكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مديريت ارزش درون سازمانكاري تصوير چارچوب  - 6شكل 
  

  نسبتا مهم يا پيچيده انجام خواهد شد كه سرمايه  موضوعاتبراي  ، به طور كلي،ارزشمطالعه مديريت 
سازي بهينه ،حضور فرهنگ مديريت ارزش. باشدتوجيه  قابلها به وسيله رويكرد رسمي شده براي آنوقف

  .را درپي خواهد داشتديگر  موضوعاتشهودي 
  
  
  

                                                 
1-Interrelatioship   

 مديريتمقاصد نهايي

  مشي مديريت ارزشخط
  هاهاي ديگر و سهيم در آنمشيسازگار با خط

  مديريت ارزش برنامه
  مدير ارزش: متولي

  هاي اجرايي براي آموزش و عملكردتعيين روش

  مديريت ارزش آموزش
  ايجاد فرهنگ

  كننده آگاهي فراهم
  ايجاد شايستگي 

 

  مديريت ارزش مطالعات
  :ها برايكارگيري رسمي روشبه

  مطالعات راهبردي
  مطالعات سازماني
  مطالعات عملياتي

  مديريت ارزش ها و ابزارهايروش
 شدههاي انتخابكارگيري روشبه

  نتايج
اوم

مد
ود 

بهب
ي 
دبرا

خور
باز

  
ران

مدا
سها

 و 
يان

شتر
ن م

كرد
عد 

تقا
ي م

برا
 

ارز
گ 

رهن
ف

  ش
ش

 ارز
ي بر

بتن
ه م

وران
 نوآ

ت 
يما

صم
ي ت

ساز
مند

توان
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  فرهنگ ارزش  2-2- 5
دخالت فعاالنه  چه در فرايند مديريت ارزش ،باشد وجود داشتهفرهنگ ارزش بايستي در همه سطوح سازمان 

 گويياسخچگونگي پو  وكاركسب انجامبراي در رويكرد سازمان  فرهنگ ارزش .نداشته باشدچه  ،داشته باشد
  .بازتاب خواهد داشت ،هابراي آن شدهنهاي نماياها و فرصتاعضا به چالش

  .گيردرا دربرميارزش براي كل سازمان  هايبازنمود آگاهي ازمتعارفي از تفكر است و  شيوهشامل  ،فرهنگ
مفهوم ارزش براي سازمان است، و باعث آگاهي بازنمود فرهنگ ارزش شامل نگرش، آگاهي و دانش بسنده از 

سازمان به سازمان ديگر متفاوت  فرهنگ از يك. شودهمه اعضا از مفاهيم، دانش، ابزارها و اهميت ارزش مي
  .اما در سراسر يك سازمان يكدست است ،است

گيري خواهد ترين مبنا براي تصميماساسي "ارزش"فرهنگ ارزش، نهادينه شدن  در صورت ،در هر سازمان
  . بود

  مشي مديريت ارزشخط  2-3- 5
هاي همه جنبه كهمديريت ارزش تعيين شود  اي برايمشيمديريت ارزش، الزم است كه خط عمل بهبراي 

در  ،مديريت سازمان نهاييبر مبناي اهداف بايد مشي خط. لحاظ كرده باشددر سازمان  را مديريت ارزش
  . دادخواهد به دست ها و اهداف براي همه فعاليت را چرا كه الگويي ،باشدباالترين سطح 
سازماني، و انتظارات سهامداران، مشتريان برون ه كردنبراي برآورد  1نگرمشي برونبايد خط ، مديريت ارشد

 برايپيامدهايي  تا تمركز كندسازماني درون موضوعاتبر  بايدمديريت مياني . اتخاذ كند 2هاي ماليآناليست
  . ديريت ارزش منعكس شودمشي مهر دو ديدگاه بايد در خط. عرضه كندحمايت از مديريت ارشد 

يك  هايمسئوليت جزوگيري شود و بايستي در سطح مديريت ارشد تصميم مناسب مديريت ارزشمشي خط
  .باشد 3مدير واحد يا كميته سازماندهي

   مديريت ارزشدهي و سازمانبرنامه   2-4- 5
كه شيوه اجرا،  است هايييافته از فعاليتشده و ساختريزياي طرحبرنامه مديريت ارزش آرايه 1- 2-4- 5

  .كندرا بيان ميپايداري مشي مديريت ارزش خط حفظتكوين و 
مدير . مدير ارزش باشدفرد واحد، بايستي مسئوليت  ،وظيفه طراحي، تكوين و اجراي برنامه مديريت ارزش

دهد و ممكن است رياست كميته سازماندهي مستقيم به باالترين سطوح مديريت گزارش ميبه طور  ،ارزش
VMوظايف او از اين قبيل است. ا برعهده داشته باشدر :  
 ؛VMمناسب براي مطالعات آوري و شناسايي موضوعات جمعـ  الف

 ؛VMدامنه مطالعات  تعيينـ  ب

 ؛4شدهگذاريمزاياي هدف تخمينـ  پ

 هاي مناسب و شناسايي رهبران تيم؛تشكيل تيمـ  ت

  دهي آموزش برحسب لزوم؛سازمان ـ ث
                                                 
1-Outward looking  policy  
2-Financial analysts   
3-Steering Committee   
4-Target  benefits 
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 ؛برحسب لزوم رسانيبر پيشرفت مطالعات و يارينظارت ـ  ج 

 .هاي مناسبحصول اطمينان از انجام شدن موثر مطالعات توسط افرادي با شايستگيـ  چ

، يا حتي يك صاحب عضو از كاركنانهاي كوچك و متوسط، بايستي دانست كه يك در بنگاه 2- 2-4- 5
سپرده  افراد جداگانههاي بزرگ به كه در سازمان ،ايفا كند را نقش ينچندكه زم باشد ال  ممكن است 1فرايند

  .شودمي
  ممكن است كوچكتر باشد، اما همان مالحظات دربارهضرورتا گروه دخيل در انجام مطالعات مديريت ارزش 

  .پويايي انسان بايستي اعمال شودو چندانضباطي  هايتيم
در كاربرد  ت كمتررسمي ي باما ممكن است به رويكرداين امر موجب كاستن از اعتبار مديريت ارزش نيست، ا

، چنين سازماني ممكن است از خدمات يك هاآن سازمانيهاي درونتكميل مهارتبراي . آن منجر شود
  . سازماني براي هدايت وظايف خاص يا براي ارائه آموزش استفاده كندكارشناس برون

  :گيرددربرميموارد زير را برنامه مديريت ارزش  3- 2-4- 5
  هاي اجرايي؛ادغام مديريت ارزش در سازمان و توسعه روش -الف
   ؛براي سنجش نتايج هاروشهاي عملكرد و ساير ي شده، شاخصكم مقاصد -ب
  ؛ت ارزشيمطالعات مدير -پ
  ؛هاي مناسب، جداول زماني و بودجههاتيممنابع،  -ت
  ؛مناسب منابع 2سازيآمادهطرحي براي  -ث
  ؛و آگاهي براي اعضاي سازمان آموزش -ج
  ؛)غير از مديريت ارزش يمطالعات(پشتيباني از مطالعات ديگر  -چ
  ؛شود انجامپيامد مطالعات مديريت ارزش  سازيبراي پيادهطرح مديريت اقداماتي كه قرار است  -ح
  ).3هاي اجراييه روشنامبراي مثال با استفاده از نظام( مداومسازوكارهايي براي بازخورد نتايج و بهبود  -خ

ممكن  مقاصداين . تنظيم شود ،در مطالعه مديريت ارزش شدهشناسايي بحرانيِ موضوعاتبايستي براي همه  مقاصدـ  يادآوري
ها بايستي به صورت آن ،در هر صورت. مطالعه باشد ممكن است اختصاصيِمديريت مرتبط باشد يا  اهداف نهايياست با 

 گيري بهبودهاي واقعي در عملكرد مرتبط با اهدافرا براي اندازه 4معيارهاييو د نبيان شوگيري اندازه يتقابلبا پارامترهايي 
  . دننمايمديريت فراهم  نهايي

  مطالعه مديريت ارزش 2-5- 5
شده در برنامه دربرگيرنده كاربرد يك يا چند روش براي موضوع خاص شناسايي ،ت ارزشيمطالعه مدير

  .اي داردشدهشود و اهداف تعريفين مطالعه توسط رهبر مطالعه هدايت ميا. مديريت ارزش است
تبعيت گانه زير هشت از مراحل ،شوددر آن انجام ميمطالعه نظر از سطحي كه مطالعه مديريت ارزش، صرف

  :كندمي
  ؛مشي و برنامه مديريت ارزشمديريت ارزش نسبت به خطمطالعه ) هاي(ـ تعيين هدف الف

                                                 
1-Owner   
2-Deployment   
3-Procedures manual 
4-Yardsticks   
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از جمله كاربرد ( هاتيماهداف و انتخاب  تحققمورد نياز براي  پشتيبانها و فرايندهاي روش ـ شناساييب
  ؛)آموزش برحسب ضرورت

  ؛شوندمي جرمن هاآنو به  حصول  هستند ياهداف ضرور تحققشناسايي كاركردهايي كه براي ـ پ
  ؛گيري تغييرات در عملكرد و استفاده از منابعـ شناسايي چگونگي اندازهت
در باال در موثرترين شيوه شده شناساييعملكرد و استفاده از منابع براي هر كاركرد براي  مقاصديتنظيم ـ ث

  ؛براي سازمان در كل
  ؛براي تحقق مقاصدورانه آهاي نوحلها و فرايندهاي پشتيبان براي شناسايي راهعمال روشـ اج
  ؛براي بهبود 1هاي پيشنهاديطرحگذاري ـ انتخاب و صحهچ
  ؛گيرتوسط تصميمشده انتخابي دهاهاي پيشنطرحـ اجراي ح
  ؛مقاصدگيري پيامدها و مقايسه با ـ پايش و اندازهخ
  .ـ نتايج بازخورد براي بهبود مداوم برنامه مديريت ارزش د

هاي مختلف مديريت ارزش هاي كاري ديسيپلينكننده طرحتكميل ،الذكرفوقطرح مطالعه مديريت ارزش 
  . است

  .هاي كاري مطابقت داردح به ويژه با مراحل اين طرح و موارد پ، ت، چ -1يادآوري 
كننده چندين ديسيپلين مديريت مورد ب با اين واقعيت همخوان است كه مطالعه مديريت ارزش اغلب تلفيق -2يادآوري 

  .ارزش و چندين فرايند مختلف پشتيبان است
، بايستي جدول زماني براي مطالعه تنظيم كند و منابعي را 7عالوه بر وظايف مندرج در شكل عه رهبر مطال

جدول زماني مطالعه بايستي با منابع در دسترس و  .شناسايي نمايد ،كه قرار است مورد استفاده قرار گيرد
  . ها يا اتفاقات درون يا برون سازمان سازگار باشدفعاليت

هايي را باشد و توصيه ،نوع مطالعهشده براي انتخاب مناسب يك يا چند روششامل يك مطالعه ممكن است 
   .سازي نتايج، در قالب گزارش دربرگيردبراي طرح پياده

اطمينان حاصل  ،مميزيبا انجام سازي نتايج آن كامل است، رهبر مطالعه بايستي هنگامي كه مطالعه و پياده
  .است شدهمنافع مطالعات آتي تامين براي براي بازخورد مبنايي و  شده است پياده منافعكه همه  كند

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1-Proposal   
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  ـ طرح مطالعه مديريت ارزش7شكل 
  

    
  
  
  

 كنيدمقاصد را براي عملكرد و استفاده از منابع تنظيم

 مشي و برنامه مديريت ارزش تعيين كنيدرا نسبت به خطاهداف

ها دخيل باشندافرادي را كه قرار است در تيم
هاي آنان را مشخص و انتخاب كنيد، نقش

 .ها را ارزيابي كنيدهاي آنشايستگي

ها و فرايندهاي پشتيبان مورد نياز براي روش
 تحقق اهداف را تعيين كنيد

ها وروشكارگيريبراي بهآموزش را برحسب لزوم 
 .كنند فراهم تيمبه صورت كار 

گيري تغييرات در عملكرد ودر مورد چگونگي اندازه
را براي تامين كامل اهداف كاركردهاي اساسي استفاده از منابع، توافق حاصل نماييد

 .شناسايي كنيد

  .ها و فرايندهاي پشتيبان را به كار گيريدروش
  .هاي نوآورانه را براي تحقق مقاصد شناسايي كنيدراه

 شده مناسب در پروژه انتحاب و تكوين نماييدهاي پيشنهادي را براي اجرا در مقاطع از پيش تعيينطرح

ها را اجرا گذاري و آنرا صحههاي پيشنهاديطرح
 .پيشرفت را پايش نماييد.كنيد

 گيري نماييدپيامدها را پايش و اندازه
 دستاوردها را با مقاصد مقايسه كنيد

اوم
مد

ود 
بهب

ي 
 برا

ورد
زخ
با
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  هاي رسميمطالعات مديريت ارزش و ساير پروژه  2-6- 5
يا  پيوستهممكن است در پرداختن به موضوعات نيازمند توجه خاص،  ،مديريت ارزش در پروژه رسمي سهم 

مديريت پروژه از  تيمتا پيشرفت  خواهند بود همزمانخاص پروژه  1با نقاط عطف غالباها، آن .متمركز باشد
  . يك فاز پروژه به فاز ديگر تسهيل شود

  .به تصوير كشيده شده است 8مديريت پروژه در شكل  2هاي نوعيارتباط بين سهم مديريت ارزش و فعاليت
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  برهمكنش مديريت ارزش با مديريت پروژه -8شكل 
هاي مديريت هماهنگي فعاليت. كنندعبور مي "اتمام"تا  "آغاز"ها از مراحل تكاملي مشابه  از بيشتر پروژه

شود كه يك مرحله به اندازه كافي كامل است و ارزش در سرتاسر پروژه موجب حصول اين اطمينان مي
  .شرايط براي پيشروي به مرحله بعدي مهياست

  آموزش مديريت ارزش      2-7- 5
 ازسازمان پيش از مبادرت به برنامه مديريت ارزش يا مطالعات خاص مديريت ارزش، الزم است   1- 2-7- 5

  هاي كارشناسي استفاده ازجز در موارد (اطمينان حاصل كند شايستگي كافي در سازمان وجود 

                                                 
 
1-Milestones    
2-Typical   

 مراحل نوعي پروژه

 استفاده اجرا عملي بودن مفهوم آغاز 

 

 زمانگذشت

  ارتقاي
 پذيريزيست 

  پيامدهاتعيين نيازها و 

 
راهبرد  بهبود  

 

  بهبود كاال و فرايند
 

 

به حداقل رساني 
 اثربخشي هزينه 

 سهم مديريت ارزش
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 يريتبلكه در توسعه شايستگي در  مد ،آموزش نه تنها براي توسعه فرهنگ ارزش در سازمان ).سازمانيبرون
  . ضرورت داردكه قرار است در برنامه مديريت ارزش به كار روند،  هاييو مهارت
كه قرار است در سراسر سازمان به كار رود و  هايي استدر روش مستلزم شناسايي سطوح شايستگي ،اين امر

  .را به كارگيرد آموزش سطوح مناسبي از ،پس از آن
  :زير مورد نياز استهاي آموزش به طور خاص در حوزه  2- 2-7- 5

  هاي مديريت ارزش؛پشتيباني از فعاليتممكن ساختن  برايبراي مديران ارشد ـ الف
  ؛را به كارگيرندها روش بايدكه  تيمبراي رهبران مطالعه مديريت ارزش و رهبران ـ ب
  در مطالعات؛ ترمشاركت موثر ممكن ساختنبراي  ،تيمبراي اعضاي ـ پ
براي مطالعات و توسعه ها براي فراهم نمودن اطالعات به منظور توانمندسازي آن براي كاركنان ديگرـ ت

  .آگاهي در زمينه ارزش
هاي مديريت ارزش، حدود شايستگي روشابتدايي آموزش  باافراد در سطح عملياتي بايستي   3- 2-7- 5

 فرهنگ مديريت ارزش هم چنان چه. ر دهندارا مورد توجه قر ساده موضوعات نسبتارا درك كنند و  دخو
ممكن افراد  ينترمجرب ،)مناسب شده با آموزشانيبپشتي( گردندتر ميمجرب و افراد دخيل شودتر ميبالغ

  .ي به كار گيرنددو راهبر پيچيده موضوعاترا براي  يياست فرايندها
   باتجربه اد بيمانع از مواجهه افر ،هاي فرديارزيابي و شناسايي شايستگيبراي روش يك  كارگيريبه

  .خواهد شد كه از سطوح شايستگي آنان فراتر است هاييچالش
  
  ها و ابزارهاي مديريت ارزشروش  6
  رودهايي كه به طور معمول در مديريت ارزش به كار ميانتخاب روش  6-1

، هزينه يكاركرد ارزش، آناليز آناليز از قبيل توسعه يافته است هاطي سال يمختلفارزش  هايو ابزار هاروش
 طراحي براي اهداف/DTC(2( ، طراحي براي هزينه1)FPS( يكاركرد كارايي تعيين مشخصاتكاركرد، 

)DTO(3 .  
براي مثال ( هاي خاصا روشها و ابزارهاي ديگري وجود دارد كه ممكن است به طور همزمان بروش

به كار  )5كيفيت عملكرد  گسترش و حيات، هزينه چرخه 4بحرانياثرات حاالت شكست و آناليزهاي  خالقيت،
  . روند

ها بايستي تلفيق شوند مدنظر قرار گيرند؛ آن  بايد براي استفاده در هر مطالعه معين ،هاي موجودهمه روش
  . ايجاد شود ،ترين رويكرد براي مطالعه پيشنهادشدهتا مناسب

  
  

                                                 
1-Functional performance specification    
2-Design to cost 
3-Design to objectives   
4-Failure mode effects and criticity analysis    
5-Quality function deployment   
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  خاص ارزشها و ابزارهاي روش  6-2
 VA(1(آناليز ارزش   6-2-1

  معرفي6-2-1-1
  به عنوان يك روش قدرتمند و  ،امروزه آناليز ارزش. بوده است  مديريت ارزشتوسعه   مبناي ،ارزش آناليز

  .رودپر كاربرد در مطالعات مديريت ارزش به كار مي
شود كه از فرايند طراحي كاركردي و اقتصادي يافته و خالق تعريف ميبه عنوان رويكرد سازمان ،آناليز ارزش
  .است VAدر صدد افزايش ارزش موضوع  وكند استفاده مي
اين بهبود از طريق . كندكاراتر ميها را سازمان ،پذيري محصوالترقابتاز طريق بهبود  ،VAاستفاده از 

داري و نگه طراحي، توليد،براي توليدكننده و كاربر،  آيد كهبه كار رفته براي محصول به دست مي  رويكرد
  .دسازمي ممكنرا به طور موثر  فاده از آنو است كاربري

  آناليز ارزش و مديريت ارزش   6-2-1-2
هاي ويژه مديريت ارزش كنند، يكي از روشارزش كمك مي ايجادآناليز ارزش همراه با فنون ديگري كه به 

همزمان با لحاظ شود و  هاي مشخصبراي استفاده تاكتيكي يعني قابل اعمال براي پروژه تواندمي  VA. است
  . مورد استفاده قرار گيرد DTC/DTOيا  FPSاز قبيل   VMهاي ساير روش

   آناليز كاركردي   6-2-2
  تعريف   1- 6-2-2

هاي با شاخص وكند بيان مي ن راآاثر محصول يا يكي از اجزاي  ،، كاركردEN 1325-1مطابق استاندارد 
براي آناليز  ارزش افزوده مهمكننده فراهم ،ساده مفهومِاين . همراه است) هاپذيريانعطافسطوح و (كارايي 

  . كاركردي است
تعيين و  شفافها با كمك عناصر منطقي اري آنذگصحه شامل شناسايي كاركردها،آناليز كاركردي 

 شالوده به عنوان تيمكند تا درك مشتركي بين اعضاي اين رويكرد ارتباط را تقويت مي. هاستنآ مشخصات
  .فراهم آيدپروژه 

  :گيردآناليز كاركردي براي موارد زير مورد استفاده قرار مي
 ؛يك محصول، يك سيستم يا يك سازمان براي شناسايي كاركردهايـ الف

 ؛قرار است حاصل شود هي كردن كارايي كبراي كمـ ب

 .تكوين محصولبراي عمل به عنوان وسيله ارتباط بهبوديافته بين افراد دخيل در تعيين، طراحي و ـ پ

ها كنار بكشند و برحسب اهداف و خود را از راه حل ،كه افراد دخيل در مطالعه كندايجاب ميآناليز كاركردي 
  را ترغيب  ها را حذف و خالقيتتيمحدود ،مشاهده مشكل به صورت انتزاعي .نتايج نهايي بينديشند

  . نمايدمي
  و مقايسه بين نيازها و محصوالت را ممكن آوردفراهم ميزبان مشتركي  ،توصيف كاركردهاي محصول

  .سازدمي 

                                                 
1-Value analysis 
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. كاربر اصلي و عمده محصول باشد ،، حتي اگر ويمحدود شودبه كاربر نهايي  نبايد فقط ،اصطالح كاربر 
 آنچرخه حيات محصول الزامات يا انتظارات خاص در باره از هر فاز  دركه  افرادي استهمه  منظور از كاربر،

  .دارند
كه ممكن است  ،شودمي جرها منآن روابطفرايندي است كه به توصيف جامع از كاركردها و  يز كاركردي،آنال

به (نتيجه آناليزهاي كاركردي است  مدل كاركرد. يابي شوندشبندي و ارزمشخص، طبقه مندنظامبه طور 
در درك مشتركي را  تاارائه شود هايي ممكن است به وسيله دياگرامو   )مراجعه كنيد EN 1325-1استاندارد 
  . آوردفراهم در گروه كاري  كاركرد باره كارايي

  آناليزهاي كاركردي و مديريت ارزش  2- 6-2-2
در هر سطح راهبردي يا  ،و بنابراينشود محسوب ميي كردن ارزش مولفه اساسي براي كم آناليز كاركردي،

  . استدر راس رويكرد مديريت ارزش تكنيكي 
اهداف بازاريابي تدوين از  ـ كه  پيشرفت مطالعه در جريانممكن است   و نوع كاركردهايز كاركردي آنالنوع 

قابليت  دهد كهو اين اطمينان را مي تغيير كند پذيرد ـطرح پيشنهادي پايان ميگذاري صحه شروع و با
  . تامين خواهد شد اهداف  تحققبراي  و ايمني ضروري 1اعتماد

 تلفيقبراي را هاي ديگر انجام شود و فرصتي به وسيله ديسيپلين بهتر است ،رسميآناليز كاركردي از اين رو 
  . فراهم كند اعتمادقابليت هاي فيلدهاي مكمل مانند ايمني و رويكردها و روش
 موثري دارد سهما هدر شركتفرهنگ  تكاملو استداللي است، در  انهكه به طور طبيعي خالق آناليز كاركردي

  .دهدو آن را در مسير مديريت ارزش ياري مي
  FC(2(هزينه كاركرد       6-2-3
  تعريف 6-2-3-1

 4بازتخصيص. شوندبيان مي 3ماديمتعارفي محاسبه و به طور معمول بر مبناي  اجرايي هايها با روشهزينه

شود، فراهم گرفته مياي كه آن محصول در نظر در زمينهرا بينش جديدي  ،به كاركردهاي محصول هاهزينه
  .كندمي

بارآمده در تامين كاركردي در يك محصول شده يا بهبينيپيش)  استفاده از منابع(كل مخارج  ،هزينه كاركرد 
  تعيين . برابر است ،كاركردهاي مختلف با هزينه كلي محصولهمه هاي تامين مجموع هزينه. باشدمي

  .است كاركرديآناليز هاي كاركرد بخشي از فرايند هزينه
  هزينه كاركرد و مديريت ارزش  6-2-3-2

جدا از ) ريابيابراي نمونه براي تصميمات باز(فرد نكه ارزش كاركردهاي  م است الزمها اغلب سازماندر 
ول بيان صهاي محويژگيبين " ارتباط"  هزينه كاركرد. دانسته شود ،ارزش كاالها يا خدمات به صورت كامل

به جاي (هزينه كاركردها  لحاظ نمودن. كندفراهم مي را و هزينه مرتبط) كارآمدي(شده برحسب كاركرد 
  .روش قدرتمندي در رويكرد مديريت ارزش است) ماديهاي هزينه

                                                 
1-Reliability   
2-Function cost  
3-Elemental basis   
4-Reallocating   
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حتي اگر به . پذير استالذكر در ارقام نسبي امكانفقط تعيين ارزش مطابق توصيف فوق، بسياري در موارد 
محاسبه . سودمند استخيلي  ،هاي كاركرديهزينه محاسبه، دوار باششددست آوردن ارقام معتبر و مطلق 

به صورت كامل و ارزش هر   انديشيدن در باره ارزش محصول ازبينش حاصل  اما ،نيستسودمند ارقام دقيق 
  .استاهميت حائز هاي آن يك از خصيصه
هاي عيني مهم نيازمند بحث و دهدميبه دست تري از چگونگي تشكيل محصول بينش عميقهزينه كاركرد، 

دليل وجود هزينه كاركرد، از آن جايي كه هر عنصر هزينه بايد دست كم با يك كاركرد مرتبط باشد،  .است
  . دهدآن را توضيح مي

   FPS(1( يكردكاركارايي  مشخصات    6-2-4
  تعريف 6-2-4-1

هايي كه او مسئول بيان يا آن(يك محقق نيازهاي خود  ،مدركي است كه با آن ،كاركردي كارايي مشخصات
براي هر كدام، معيارهاي . كندبيان مي ،هاو محدوديت  كردهاي مرتبط با كاربرعملبرحسب   را) آن است

  .شودف مييتعر ،به هر يك يافتهاختصاصپذيري انعطافها، با درجه خاصي از با سطوح آن يابي همراهشارز
ها را هاي فني كه ممكن است آنحلبدون اشاره به راه كاركردبرحسب ، FPSدر  ،كاربر نيازهاياين  بيان

  . شودمي انجام ،هاكمينه محدوديتكند و با  تامين
از طراح، سازنده يا پديدآوري يا طرح پيشنهادي براي كاراترين محصول را تواند محقق مي از اين رهگذر،

  . باشد ترينپرمنفعتبراي كاربر كننده طراحي، به دست آورد كه تامين
 طراح، سازنده يا FPSشرايط و  مورد بررسي قرار گيرد الزم است هر فرصتي، امر براي دستيابي به اين

 بدين مفهوماين . كندترغيب  طرح پيشنهاديبهترين  پيداكردنسازي محصول يا براي بهينهرا كننده تامين
كننده يا پيمانكار و تامين كارفرماشود و گفتماني سازنده بين  دادهنشان احتمالي  هايپذيرياست كه انعطاف

  .برقرار شود
FPS،  كند، چارچوب كاري آن ترغيب ميبرمبناي كاركردي  را مختلفپيشنهادي هاي طرحبررسي و مقايسه

  .گيردكننده مورد استفاده قرار ميو در پاسخ به تامين شودارائه مي FPSتوسط 
6-2-4-2   FPS مديريت ارزش و  

FPS ،مورد استفاده قرار گيرد براي هر كاال، خدمت يا فرايندتواند مي.  
. تواند كاربر مستقيم محصول، يا دپارتمان بازاريابي يك شركت كه آن را خواهد فروخت، باشدمحقق مي 

  اشد كه تواند طراحي ب، يا ميكندتامين ميتواند خريداري باشد كه محصول را براي كاربر ميمحقق 
  . ادغام كند  سيستم در حال تكوين در ،سيستمزيريا  مولفهمحصول را به عنوان يك  بايد

FPS  بين دپارتماني كه خواهان  شركت،يا درون يك  ،كنندهو يك تامين كارفرماممكن است در ارتباط بين
و دپارتماني كه ) مطالعه حسابداري خاص از قبيليك ابزار توليد يا يك خدمت  براي مثال(محصول است 

  .، مورد استفاده قرار گيردتحويل دهدو كند طراحي آن را قرار است 
  

                                                 
1- Functional  Performance Specification   
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  ) DTO( طراحي براي اهداف/ ) DTC( طراحي براي هزينه     6-2-5

  تعريف 6-2-5-1
تكوين يك از آغاز برنامه هاي توليد را هزينهكه است  1بينيك روش مديريت پيش ،طراحي براي هزينه

هاي هنگامي كه هزينهـ محصول  اين كار تا انتهاي تكوين. دهدمحصول يا يك سيستم، مد نظر قرار مي
  .  يابدآيد ـ ادامه ميمقرر به دست ميبا اهداف نهايي همخوان صنعتي 

فني، هاي عملكردنيز به عنوان و  بايد به دست آيد عملكردي است كهشده به عنوان بينيهزينه توليد پيش
 كاريك ول زماني دو ج كاراييبين هزينه،  وازنطي تكوين، ت. ه شوندكاهش داد ندتوان، ميكه در صورت لزوم

   .ارزيابي شود به طور مستمربايد است كه  دائمي
پشتيباني  تبادل مداوم اطالعات با كند كهي را الزام مييك روش اجرايي مديريتداشتن ، طراحي براي هزينه

طراحي  .نمايدهماهنگ ميفرعي   انبين مشتري و پيمانكار، يا بين پيمانكار و پيمانكار ها رافعاليتو  شودمي
دهي، قوانين سبك و سنگين كردن و ابزارهاي تخمين يك برنامه به بعد، نيازمند سازمان از آغاز ،براي هزينه
   .هزينه است

  . توصيف كند ،شروع تا انتهاي برنامه مستلزم طرحي است كه همه وظايف را از، طراحي براي هزينه
، به طراحي براي اهداف تغيير شكل شوندها لحاظ ميهنگامي كه اهداف به جاي هزينه ،طرحي براي هزينه

  .يابدمي
ها از طريق بهترين ابزارهاي كند، اينپايش مي را منديو زمان كاراييها بين هزينه، سبك و سنگين كردن DTCـ 1 يادآوري

هر چند مديريت  ،پروژه است DTCر به تاكيد بر اهميت آناليز ارزش براي مديريت جمن ،اين امر. قابل حصول هستندموجود 
  . متضمن اين نيست كه مديريت ارزش بايستي به اجبار به كار رود DTC. هستند  هاي متمايز از همروش DTCارزش و 

ها و ابزارهاي مديريت ارزش را بين روش هاارتباط كه است DTCد كاركردي يكي از مراحل فراين آناليزبرعكس،  ـ2يادآوري 
  .كندبرجسته مي

  طراحي براي هزينه و مديريت ارزش   6-2-5-2
هاي روشتا آن زمان،  . آمد پديد آناليز كاركرديچندين سال پس از مديريت ارزش و ، طراحي براي هزينه

دند كه وب هاييكارايي بدون پرسشگري اساسي كاركردها و سازي ارزشهيشينب براياي تا اندازهمديريت ارزش 
  .شدندمي لحاظبيان نيازها  رايب

  . ها به همراه آورده استعد جديد براي مديريت سازمانبيك ، طراحي براي هزينه

                                                 
1-Anticipative   


