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چکیده

Value engineering is one of the tools to create and
enhance value for goods and services that used in
different fields such as industry, agriculture, education,
transportation and also in the transportation and
Infrastructure projects. The aim of the research is to
Identify and prioritize Value Engineering index with
Fuzzy Delphi Technique in Semnan Department of
Transportation. This research is applied and its research
method is descriptive. Because of using Fuzzy AHP for
ranking alternatives, our research is a single crosssurvey. In this regard, after a comprehensive literature
study, 23 indicators identified and standardized
questionnaire among 10 experts in the field were
distributed and collected. Delphi fuzzy Utilizes and win
13 indexes higher than 0.7 were screened. The
investigators then to prioritize the factors identified in
an integrative approach Permutation and genetic
algorithms because the problem is NP-Hard were used.
Based on these findings, the index of compatibility with
existing machines, information and experience in
working in road construction projects are the most
important variables. According to research results,
index Embassy completion rate was the lowest priority.

مهندسی ارزش یکی از ابزارهای خلق و بهبود ارزش برای محصوالت و
،خدمات است که عالوه بر اینکه در زمینه های متفاوتی چون صنعت
 کاربرد دارد در حوزه راه و...  حمل و نقل و، آموزش و پرورش،کشاورزی
 هدف تحقیق حاضر.ترابری و پروژه های زیر بنایی نیز کاربرد دارد
شناسایی و اولویت بندی شاخص های مهندسی ارزش در پروژه های
عمرانی دولتی با مطالعه پروژههای راه سازی اداره کل راه و ترابری استان
 روش پژوهش از نظر هدف.سمنان با استفاده تکنیک دلفی فازی است
 پیمایشی به شمار- توصیفی،کاربردی است و از لحاظ گردآوری اطالعات
 شاخص شناسایی29 ، در این خصوص پس از مطالعه جامع ادبیات.می رود
 تن از خبرگان این حوزه توزیع و جمع11 و پرسشنامه محقق ساخته بین
 را1.0  شاخص رتبه باالتر از19  با بهره گیری از دلفی فازی.آوری شد
 برای اولویت بندی شاخص های شناسایی شده.کسب کرده و غربال شدند
 بر اساس.از رویکرد ترکیبی پروموتاسیون و الگوریتم ژنتیک استفاده شد
 کسب، شاخص های سازگاری با ماشین آالت موجود،یافته های پژوهش
اطالعات و تجربه در کار به ترتیب بیشترین اهمیت را در شاخص های
 همچنین بر اساس نتایج.مهندسی ارزش پروژه های راه سازی دارند
. شاخص سرعت تکمیل سفارات از کم ترین اولویت برخوردار بود،پژوهش
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مقدمه
مهندسی ارزش ،رویکردی سیستماتیک برای بهبود ارزش یک
پروژه از طریق تحلیل کارکرد های آن پروژه می باشد و
امروزه بسیار مورد توجه سازمان ها قرارگرفته است (راچ وان
و همکاران  .)292 :2111،ابتدا مهندسی ارزش در شرکت
جنرال الکتریک در خالل جنگ جهانی دوم ایجاد شد و
سپس به طور گسترده ای در صنایع و سازمان های دولتی به
ویژه در حوزه هایی مثل امور دفاعی ،حمل و نقل ،ساخت و
ساز ،راهسازی و بهداشت مورد استفاده قرار گرفت (اتابی و
گالی پوگیو الری  .)93 :2119 ،از سوی دیگر ،افزایش هزینه
های ایجاد و نگهداری پروژه های راهسازی و بزرگراه ها به
همراه کاهش بودجه ،منجر به افزایش توجه سازمان های
حمل و نقل دولتی به مهندسی ارزش شده است (لی و
همکاران .)212 :2111 ،سه انتقاد عمده ای که از پروژ های
راهسازی می شود این است که اوالً آنها به اهداف تعیین شده
در پروژه دست نمی یابند ،دوماً پروژه ها در زمان مقرر تحویل
داده نمی شوند و سوماً هزینه های صرف شده برای آنها
بیشتر از بودجه تعیین شده می باشد و مهندسی ارزش روشی
است که می تواند در یافتن روش هایی جهت بهبود راه حل
های این مشکالت به وسیله ایجاد توازن بین هزینه ،زمانبندی
و محدوده بودجه و از طریق ایجاد گزینه های نوآورانه کمک
کند (هِرالو وا  .)912 :2111 ،مهندسی ارزش یکی از روش
های مدیریتی است که به منظور بهبود کارکرد و حذف هزینه
های غیر ضروری پروژه ها در صنعت ساخت و ساز و
راهسازی مورد استفاده قرار می گیرد (پارک و همکاران،
.)1 :2111
مهندسی ارزش اشاره به روش شناسی ارزش یا تحلیل
ارزش دارد و فرایندی سیستماتیک برای بهبود ارزش یک
پروژه از طریق تحلیل کارکردهای آن پروژه می باشد .ارزش
به بازده متناسب در کاال ،خدمات یا پولی که برای یک چیزی
پرداخت می شود ،اشاره دارد .ارزش عبارت است از نسبت
کارکرد به هزینه؛ جایی که ارزش به وسیله افزایش کارکرد یا
کاهش هزینه یا از طریق هر دو آنها افزایش می یابد (راچ وان
و همکاران .)292 :2111 ،به عبارت دیگر ،مطالعه مهندسی
ارزش در پی یافتن راه هایی برای بهبود راه حل های مربوط
Rachwan & others
2 Atabay & Galipogullari
9 Lee
2 Heralova
4 Rachwan

به یک مشکل می باشد .آن یک رویکرد تیمی ،سیستمی و
کارکردگرا است که برای تحلیل و بهبود ارزش در یک
محصول ،سیستم یا خدمت به کار برده می شود و ارائه دهنده
روشی قوی برای حل مشکالت و کاهش هزینه ها و همچنین
بهبود عملکرد و کیفیت می باشد (هِرالو وا.)912 :2111 ،
همان طور که اشاره شد ،از آنجایی که صنعت ساخت ساز
و راهسازی با چالش های مختلفی در رابطه با انجام به موقع
پروژه ها در محدوده بودجه تعیین شده مواجه هستند،
مهندسی ارزش در کشورهای زیادی از سراسر دنیا مورد
استفاده قرار می گیرد (چن همکاران .)2111 ،همه سازمان
های ملی در آسیا دارای الزامات قانونی ملی هستند که پروژه
های دولتی را مجبور به تحلیل ارزش می کنند .در آمریکا
قانون نهایی مهندسی ارزش ،تحلیل مهندسی ارزش پروژه ها
در سیستم بزرگراه ملی و همچنین پل ها را ملزم کرده است
(هِرالو وا .)919 :2111 ،از این رو ،مهندسی ارزش تبدیل به
بخشی جدایی ناپذیر در ایجاد و اجرای بسیاری از پروژه ها
شده است .مطالعه زانگ ( )2113گزارش داد که مهندسی
ارزش می تواند پنج تا ده درصد در هزینه های پروژه های
ساخت و ساز صرفه جویی نماید (پارک و همکاران:2111 ،
.)1
بنابراین ،با توجه به اینکه حمل و نقل به عنوان یکی از
زیربخش های اساسی کشور ،بخش قابل مالحظه ای از منابع
ملی را به خود اختصاص می دهد و با توجه به حجم باالی
پروژهها وزرات راه و شهرسازی ،تعامل تنگاتنگ آنها با بخش
های مختلف و نیز کمبود منابع مالی برای اجرای آنها و
همچنین بهبود کیفی و فنی طرح ها و کاهش هزینه های آنها
ضرورت استفاده مناسب از مهندسی ارزش را در این حوزه
ایجاب می کند .چرا که با استفاده از روش های مهندسی
ارزش فرایند طراحی ،هزینه های ایجاد کاهش می یابد و دوره
زمانی ایجاد کوتاه تر می شود .برای تحقق این هدف ،ابتدا
الزم است که متغیرهای مهندسی ارزش در حوزه پروژه های
اداره راه شناسایی و اولویت بندی شود و در نهایت این امر می
تواند برای تصمیم گیری راجع به پروژه ها مورد استفاده قرار
بگیرد .با توجه موارد فوق و همچنین از آنجایی که اداره راه
استان سمنان در اجرای پروژه های راه سازی خود با
محدودیت بودجه ،چالش تامین بودجه و در برخی موارد با عدم
Chen
Zhang
Park
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استفاده بهینه از بودجه تخصیص داده شده مواجه است ،این
پژوهش در تالش است با شناسایی و اولویت بندی متغیرها و
فاکتورهای مهندسی ارزش در اداره کل راه و ترابری استان
سمنان و کمک به شناسایی فعالیت فاقد ارزش و حذف آنها در
راستای مدیریت بهتر هزینه ها گام بردارد .بر این اساس
سواالت این پژوهش عبارت است از:
شاخص های مهندسی ارزش در اداره کل راه و ترابری
استان سمنان کدامند؟
اولویت بندی آنها چگونه است؟
مبانی نظری پژوهش
مهندسی ارزش ،تحلیل ارزش و مدیریت ارزش مفاهیمی از
یک رویکرد مدیریتی واحد هستند که به دنبال یافتن راه حل
های عملیاتی و کاهش هزینه های غیر ضروری هستند (الیا
راجا و اقبال  .)1 :2115مهندسی ارزش روشی موثر برای
کاهش هزینه ها ،افزایش بهره وری و بهبود کیفیت می
باشد(اتابی و گالی پوگیو الری.)93 :2119 ،
ابتدا ،مهندسی ارزش طی جنگ جهانی دوم در صنایع
تولیدی مورد استفاده قرار گرفت و سپس به طور گسترده در
صنعت ساخت و ساز و راهسازی مورد استفاده قرار گرفت
(فنگ و دینگ  .)990 :2111 ،انجمن مهندسان ارزش آمریکا
در سال  1353به عنوان یک انجمن حرفه ای برای پیشرفت و
توسعه مهندسی ارزش از طریق درک بهتر از اصول ،روش ها
و مفاهیم آن شکل گرفت (هِرالو وا .)919 :2111 ،این انجمن
مهندسی ارزش را به عنوان به کارگیری سیستماتیک روش
های مشخص که کارکرد یک محصول یا خدمت را شناسایی
کرده ،برای آن کارکرد ارزش های مالی ایجاد می کند و
کارکرد ضروری قابل اطمینان را با پایین ترین هزینه ممکن
ارائه می کند ،تعریف کرد (هِرالو وا .)912 :2111 ،مهندسی
ارزش یک تکنیک مدیریتی است که به دنبال ایجاد توازن
کارکردی بین هزینه ،قابلیت اطمینان و عملکرد محصول،
پروژه ،فرایند یا خدمت می باشد (الیا راجا و اقبال.)1 :2115 :
در تعریف دیگر ،مهندسی ارزش به عنوان تحلیل کارکردهای
یک برنامه ،پروژه ،سیستم ،محصول ،اقالم تجهیزات ،ساخت
و ساز ،امکانات و خدمات با هدف بهبود عملکرد ،قابلیت
اطمینان ،کیفیت ،ایمنی و هزینه های چرخه حیات تعریف می

1 Llayaraja & Eqyaabal
2 Feng & Ding
9 Society of American value engineers

شود (اتابی و گالی پوگیو الری.)21 :2119 ،
در واقع هدف واقعی مهندسی ارزش بهبود ارزش می
باشد و این امر صرفاً با کاهش هزینه به دست نمی آید .هدف
رویکرد مهندسی ارزش زمانی محقق می شود که کاربر بتواند
کارکردهای ضروری را تعریف کند و آنها را از کارکردهای غیر
ضروری جدا سازد و همچنین ابزارهای جایگزین برای اجرای
کارکردهای ضروری با هزینه کلی پایین تر تدوین نماید
(پارک و همکاران .)2 :2111 ،بنابراین ،مهندسی ارزش فقط
کاهش هزینه نیست .مهندسی ارزش یک روش سیستماتیک
برای بهبود ارزش کاالها و خدمات از طریق بررسی کارکرد
می باشد(ایزوال .)1330 ،ارزش به عنوان نسبت کارکرد به
هزینه تعریف می شود .بنابراین ارزش می تواند از طریق بهبود
کارکرد یا کاهش هزینه ارتقاء یابد.
مهندسی ارزش در صنعت ساخت و ساز و راهسازی
عمدتاً یک تالش سازمان یافته برای به چالش کشیدن برنامه
های طراحی و ایجاد راه حل هایی برای بهبود عملکرد،
قابلیت اطمینان و نگهداشت پذیری می باشد (هِرالو وا:2111 ،
 .)912بنابراین ،در پروژه ها ،از مهندسی ارزش می توان در
جهت کاهش هزینه ،صرفه جویی در زمان ،بهبود کیفیت و
کاهش کاستی ها و نواقص طرح استفاده کرد .پروژه هایی که
پر هزینه ،پیچیده ،تکراری ،منحصر به فرد ،با محدودیت
بودجه و در معرض دید عموم هستند بیشترین مزیت را از
استفاده و به کار گیری مهندسی ارزش می برند (الیا راجا و
اقبال.)1 :2115 :
زمان بهکارگیری مهندسی ارزش بستگی به نوع پروژه
مورد نظر دارد .مهندسی ارزش را میتوان در مراحل مختلفی
از چرخه حیات یک پروژه اعمال نمود .این مراحل عبارتند از:
مرحله شناسایی پروژه ،مرحله امکانسنجی ،مرحله توسعه
گزینهها ،مرحله طراحی کلی ،مرحله انتخاب گزینهها و روش-
های تدارکات یا ساخت ،مرحله طراحی تفضیلی و طراحی
اجزاء ،مرحله پیش از ساخت ،مرحله نگهداری و بهرهبرداری و
مرحله بازنگریِ پس از اجرای پروژه (وانگ .)1115 :2111 ،
بنابراین ،روش های مهندسی ارزش می تواند در هر
مرحله از چرخه توسعه یا ایجاد پروژه به کار برده شود .اگر چه
بیشترین مزیت و صرفه جویی منابع در فازهای اولیه پروژه
(نمودار  )1به دست می آید (راچ وان و همکاران:2111 ،
.)292

2 Wang
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نمودار .1پتانسیل صرفهجویی ناشی از بهکارگیری مهندسی ارزش (کریمی و سلیمی)12 :1930 ،

همانطور که در شکل فوق مشاهده میشود ،در فازهای
اولیه تصمیمگیری در مورد یک پروژه و طراحیهای مفهومی
آن ،به دلیل عدم ورود به مراحل اجرایی و قطعی شدن کار،
قابلیت تغییر بیشتر است .در این زمانها که تغییرات به
راحتی قابل انجام هستند ،هزینه زیادی متوجه سازمان پروژه
نیست .این تغییرات میتوانند با صرف هزینه کمی اعمال شود
و صرفهجویی چشمگیری نیز درپی داشته باشد .در حالیکه
هرچه به سمت فعالیتهای اجرایی پروژه پیش می رویم،
عالوه بر هزینههای اجرایی ،برای اعمال تغییرات نیز باید
هزینه بیشتری متقبل شد .نکته قابل توجه ،حرکت معکوس
دو نمودار صرفهجویی ناشی از مهندسی ارزش و هزینههای
اعمال تغییرات است.
برای هر پروژه مشخص ،مطالعه مهندسی ارزش به وسیله
یک تیم چند وظیفه ای جهت بهبود ارزش آن پروژه انجام می
شود (راچ وان و همکاران .)292 :2111 ،برنامه کاری
مهندسی ارزش یک رویکرد سیستماتیک و سازمان یافته است
و در واقع عاملی مهم در موفقیت مطالعات مهندسی ارزش می
باشد .برنامه کاری یک نقشه راه برای تعریف وظیفه مورد نیاز
با تعیین اقتصادی ترین ترکیب کارکردها برای کامل کردن
وظیفه است .از طریق برنامه کاری ،مهندسی ارزش حوزه های
کلیدی هزینه های غیر ضروری را شناسایی می کند و در پی
یافتن روش های خالق و جدید برای اجرای همان کارکرد
است (هِرالو وا.)915 :2111 ،
برنامه های کاری مهندسی ارزش مختلفی از سوی
صاحب نظران ارائه شده است .انجمن بین المللی مهندسی
آمریکا شش مرحله را برای اجرای مطالعه مهندسی ارزش

موفق معرفی می کند .این مراحل تبدیل به سه مرحله می
شود؛ مرحله پیش مطالعه ،مرحله مطالعه و مرحله پس از
مطاله .این مراحل در نمودار  2نشان داده شده است (راچ وان
و همکاران.)299 :2111 ،
مرحله پیشمطالعه (فاز جهتیابی) :این مرحله به عنوان
"استفاده از روابط انسانی خوب ،الهام بخشیدن به کار گروهی،
کار مؤثر روی ویژگیها ،غلبه بر موانع و بهکار بردن قضاوت
خوب در کسب و کار" تعریف می شود .هدف فاز پیشمطالعه،
جمعآوری و تعریف الزامات کاربر /مشتری و گردآوری
مجموعهای کامل از دادهها و اطالعات محصول یا پروژه،
فرآیندها ،زیرفرآیندها و یا محصول (با توجه به محدوده
مطالعه) ،تعیین معیارهای ارزیابی ،تعیین آرایش تیم و همچنین
مشخص کردن مدل مناسب برای تحلیل دادهها است .بهطور
کلی این فاز یک درک کلی از پروژه ،فرآیندها ،محصول و
اجزای مطالعه فراهم میآورد (ایزوال.)15 :1330 ،
مرحله مطالعه ارزش  :مرحله مطالعه ارزش ،در برگیرنده
گامهای عملیاتی و پیادهسازی متدولوژی ارزش است .این
متدولوژی زمانی اثرات قابل توجهی در پی خواهد داشت که
در شش فاز ( .1اطالعات .2 ،تحلیل کارکرد .9 ،خالقیت.2 ،
ارزیابی .5 ،توسعه و  .1ارائه) بهکار گرفته شود (هِرالو وا،
915 :2111؛ الیا راجا و اقبال.)5 :2115 :

1. pre-study
2. value study

فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی ،دوره  ،5شماره  ،1زمستان 125 1935
مطالعات ارزش

مطالعا

مطالعا
ت مقدماتی

ت تکمیلی

خیر

آفرینش
ایدههای خالق

بله
مطالعات
تکمیلی

تصمیم

تحلیل
کارکرد

ارزیابی
ایدهها

تبیین
اطالعات

مطالعات
مقدماتی

توسعه
ایدههای برگزیده

ارائه

نمودار .2نمایی شماتیک از فعالیتهای مراحل مختلف مهندسی ارزش (الگوی حل مسأله مهندسی)

برای دستیابی به نتیجه مطلوب مطالعه مهندسی ارزش،
باید به ترتیب فازهای تعریف شده متدولوژی مهندسی ارزش
گام برداریم .در حین پیشرفت مطالعه تیم ،ممکن است که
اطالعاتِ جدید ،منجر به بازگشت تیم به فازها و مرحلههای
قبلی شود اما هرگز مجاز نیستیم مرحله یا گامی را حذف
کنیم.
مرحله پس از مطالعه  :هدف از مرحله پسمطالعه ،اطمینان
از اجرای مورد تأئید توصیههای تغییر مطالعه ارزش است.
وظایف پیادهسازی شده توسط تیم مهندسی ارزش ،پرسنل
خود سازمان و یا با همکاری یکدیگر انجام میشود .دامنه
مرحله پسمطالعه به نحوی است که هرگزینه جدید باید به-
طور مستقل طراحی و تأئید شود و شامل تغییرات قراردادی در
صورت لزوم و قبل از اجرای آن بهصورت محصول ،پروژه،
فرآیند یا رویه است .سرانجام پیشنهاد میشود واحد مالی
سازمان پروژه ،اسناد و مدارک تهیه شده و تحلیلهای
مهندسی ارزش را از دیدگاه تخصصی حسابداری و اقتصادی
مورد ارزیابی مجدد قرار دهد تا اطمینان حاصل گردد که از
انجام مطالعه ارزش ،بیشترین منافع کارفرما بهدست آمده
است (کریمی و سلیمی.)121-122 :1930 ،

1. Post-study

پیشینه پژوهش
عباسی و حسنی( )1932در پژوهش خود به پیاده سازی
مهندسی ارزش در اجرای بدنه سدهای خاکی مطالعه موردی
سد سیکان دره شهر ایالم پرداخته اند .در این پژوهش،
مهندسی ارزش در کنار روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به
عنوان یک ابزار ،جهت انتخاب بهترین گزینه نوع سد و
همچنین بهترین نوع سرریز استفاده شده است .برای انجام
این کار سه معیار هزینه اجرا ،زمان اجرا و عملکرد به عنوان
شاخص های اصلی تصمیم گیری در نظر گرفته شده اند .با
توجه به نتایج مشخص گردید ،بهترین گزینه سد بتن غلتکی
با سر ریز آزاد می باشد.
رمضانی و کاتب( )1939در پژوهش خودبه شناسایی و
اولویت بندی زیر ساخت های سازمانی موثر بر اجرای
مهندسی ارزش در شرکت های بیمه ای با استفاده از تکنیک
تصمیم گیری چند شاخصه  ELECTREپرداخته اند.
براساس نتایج بدست آمده حاصل از اولویت بندی عوامل زیر
ساختی اولویت عوامل تاثیر گذار به ترتیب عبارت است از در
دسترس بودن منابع،استراتژی سازمان و ساختار سازمان،
حمایت مدیریت ،فرهنگ سازمانی ،ارتباطات و سیستم های
اطالعاتی.

 121فراتی و همکاران :شاخصهای مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی دولتی

کماسی و یاراحمدی( )1939در مقاله ای تحت عنوان
انتخاب پیمانکار برتر با استفاده از تکنیک مهندسی ارزش
نقش مهندسی ارزش در تعیین پیمانکار برتر با استفاده از
روش تحلیل سلسله مراتبی ،جهت ساخت یک مجتمع تجاری
بررسی می گردد .صالحیت چهار شرکت پیمانکاری با استفاده
از روش تحلیل سلسله مراتبی توسط ماتریس هایی با یکدیگر
مقایسه گردید و در ادامه مشخص گردید که شرکت
پیمانکاری که شرایط و توانایی های بهتری نسبت به رقبا دارد
چگونه می تواند برنده مناقصه گردد و مهندسی ارزش در این
راستا چگونه می تواند بر هزینه های ناشی از انجام پروژه و
انتخاب پیمانکار خود نمایی و ایفای نقش نماید.
پویانی و همکاران ( )1935در مقاله خود تحت عنوان
طراحی یک مدل تصمیم گیری مبتنی بر معیارهای مهندسی
ارزش به منظور اولویت بندی و انتخاب پروژه های ریلی با

استفاده از نظر متخصصین حوزه حمل و نقل ریلی هفت معیار
اصلی در انتخاب پروژه های مهندسی ارزش شناسایی و با
استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی ،پنج پروژه از بین
پروژه های مصوب راه آهن مورد ارزیابی قرار گرفته و اولویت
پروژه های منتخب جهت انجام مطالعات مهندسی ارزش
مشخص گردید .بر اساس نتایج بدست آمده از این مطالعه
اجرای پروژه ریلی اصفهان -اهواز باالترین اولویت اجرا را از
نظر معیارهای مهندسی ارزش در بین سایر پروژه های مورد
بررسی دارد.
بر اساس مطالعات داخلی و خارجی  29شاخص مهندسی
ارزش در پروژه های راهسازی مشخص گردید .در جدول 1
شاخص های مهندسی ارزش در مطالعات داخلی و خارجی
بصورت کلی مرور شده است.

جدول  .1شاخص های مهندسی ارزش
شاخص ها
قیمت ،هزینه
نظرات افراد ،قیمت ها ،عملکرد
هزینه های مستقیم ،هزینه های غیر مستقیم
خدمات ارائه شده ،هزینه ها ،درک مشتری ،اهمیت محصول از نظر مشتری
اهمیت کاال از دید مشتری ،هزینه ها ،قیمت کاال
خواص و قابلیت محصول در برآورده نمودن نیازها ،خواستهها و انتظارات مشتریان،
خواص ،ویژگیها ،قابلیتها ،مبادله محصول در بازار ،هزینه های مواد ،دستمزد،
سربار ،قیمت تمام شده
کیفیت ،کارکرد محصول ،هزینه ها

محقق
ماندلبام2111 ،
انجمن تجزیه و تحلیل ارزش کانادا2111 ،
ساداوی ()2113
شیلیتو و دی مارل1332 ،
ایزوال1303 ،
کروم1301 ،

شیلیتو و دی مارل1332 ،؛ شیلیتو و دی مارل (1332؛ ایزوال
(1303

نبودن اطالعات کافی ،نبود ایدههای خالق ،کمبود زمان ،کیفیت پایین ،عقاید
 ،عادات و طرز-
صادقانه ولی نادرست ،تفکر عادتگونه ،ریسکگریزی
تلقیها ،عدم تمایل به راهنمایی و مشاوره دیگران ،شرایط غیرواقعی ،تغییر در
شرایط ،تغییرات فناوری ،ارتباط ضعیف ،تعصب بیش از حد ،سوء تعبیر و برداشت-
های غلط ،عدم تجربه کافی

الیا راجا و اقبال2115 ،

روش های سیستمی ،کارتیمی ،هزینههای غیرضروری و افزایش کیفیت و کارایی
یک محصول یا خدمت در طول عمر آن

انجمن مهندسان ارزش1330 ،

هزینه ها
اصالح و بهبود طرحها ،فرآیندها و افزایش بهرهوری
رویکرد گروهی ،نظاممند ،کارکردگرا و دارای کاربرد حرفهای
صرفهجویی در پول ،کاهش زمان و بهبود کیفیت
حداکثر کردن ارزش به عنوان کمترین هزینه برای سطح مورد نیاز کیفیت ،باالترین
سطح از کیفیت با توجه به هزینه

مایلز1333 ،
عالمتبریز و محمدرحیمی1933 ،
کریمی و سلیمی1930 ،
شابالق2119 ،
برت1305 ،
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تولید نتایج خالقانه و اقتصادی از طریق شناسایی هزینههای غیرضروری ،به چالش
کشیدن مفروضات ،تولید ایدههای جدید ،ترویج نوآوری و بهینهسازی منابع ،کاهش
زمان ،هزینه و انرژی ،توجه به کل هزینههای چرخه عمر محصول یا خدمت ،بهبود
ارتباطات ،کار گروهی و همکاری
قابلیت اطمینان -رضایت مشتری -انطباق پذیری-انسجام

جیانگ و همکاران2111 ،

رهبری هزینه -هزینه مواد -هزینه خرابی ماشین آالت -دوباره کاری -ضایعات-
هزینه موجودی -حجم مورد نیاز -هزینه انرژی -هزینه راه اندازی -هزینه
نگهداری و تعمیرات
واکنش بازار -زمان تحویل -سرعت تکمیل سفارش ساخت -نرخ باالی بازگشت-
انعطاف پذیری -یادگیری -سازگاری با ماشین موجود

فولگادو و همکاران2111 ،

روش پژوهش
روش مورد استفاده در این پژوهش ،از نظر هدف کاربردی و از
لحاظ گردآوری اطالعات توصیفی – پیمایشی بوده که از
روش نظر سنجی از خبرگان (تکنیک دلفی فازی) استفاده شده
است .داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و
پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد .جامعه آماری در این
مطالعه ،شامل مدیران ( 5مدیر) و کارشناسان ارشد سازمان (5
کارشناس) می باشند که در رابطه با مهندسی ارزش و عوامل
موثر در این زمینه ،دارای تجربه کافی و صاحبنظر بودند.
نمونه گیری مورد استفاده در این پژوهش ،غیر تصادفی و
هدفمند بوده و تعداد نمونه  11نفر بوده است .همان گونه که
ذکر شد شرکت کنندگان در این پنل دلفی ،مدیران و خبرگانی
بودند که از دانش و تجربه کافی در زمینه مهندسی ارزش
برخوردار بوده اند .بنابراین ،هدف از این روش دسترسی به
مطمئن ترین توافق گروهی خبرگان درباره موضوعی خاص
است که با استفاده از پرسشنامه و نظرخواهی از خبرگان به
دفعات با توجه به بازخورد حاصل از آن ها صورت می پذیرد
(عطائی.)1933 ،
دلفی فازی روشی برای ساختار دهی یک فرآیند ارتباط
گروهی تعریف می شود ،به طوری که این فرآیند به گروهی
از افراد ،به عنوان یک کل ،امکان حل یک مسئله پیچیده را
می دهد (مومنی .)29 :1933 ،در روش دلفی فازی ،اطالعات
الزم در قالب زبان طبیعی از خبرگان اخذ شده و به صورت
فازی مورد تحلیل قرار می گیرند (عطائی .)1933 ،برای
اجرای این روش ابتدا از متخصصان مختلف در مورد
پارامترهای موثر بر یک پدیده یا تصمیم به صورت کیفی یا
در صورت امکان کمی نظر سنجی به عمل می آید .سپس
اعداد فازی محاسبه می شود .برای محاسبه اعداد فازی
نظرهای حاصل از نظرسنجی از متخصصان به طور مستقیم
مدنظر قرار می گیرند .اعداد فازی در این مرحله را می توان بر
اساس توابع عضویت مختلف همچون روش مثلثی و یا حالت

چان و همکاران2115 ،

ذوزنقه ای محاسبه کرد .با توجه به کاربرد زیاد و سهولت
محاسبه روش مثلثی ،محاسبه اعداد فازی مثلثی مطابق شکل
زیر نشان داده شده است .در این حالت یک عدد فازی بصورت
روابط زیر تعریف می شوند (لیو و چن .)2110 ،
i=1,2,…,n
i=1,2,…,n
i=1,2,…,n

نمودار .3تابع عضویت مثلثی در روش دلفی فازی

1 Liu & Chen
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در روابط فوق

نشان دهنده اهمیت نسبی پارامتر I

موجود مورد بررسی قرار داده شود .یعنی ارزیابی به تعداد !m

بترتیب حد

پرموتاسیون از رتبه بندی گزینه های انجام گرفته و معموالً
بهترین آنها برای اولویت بندی انتخاب می شوند .ابتدا فرض

میانگین هندسی
باال و پایین نظرهای پرسش شوندگان و
نظرهای شنوندگان می باشد .بدیهی است که مولفه های عدد

= Dوجود دارد و

بر پارامتر  Jاز دیدگاه متخص kام،

و

در
فازی به گونه ای تعریف شده اند که
ضمن مقادیر این مولفه ها در بازه ی ] [3 -1/3تغییر می
کنند.
متغیرهای زبانی
بسیار بی اهمیت
بین خیلی بی
اهمیت و بسیار بی
اهمیت
خیلی بی اهمیت
بین خیلی بی
اهمیت و نسبتا مهم
متوسط مهم
بین متوسط و
بسیار مهم
خیلی مهم
بین خیلی و بسیار
مهم
بسیار با اهمیت

عدد
فازی

عدد مثلثی فازی
()1،1.1،1.1
()1.1،1.2،1.9

()1.2،1.9،1.2
()1.9،1.2،1.5
()1.2،1.5،1.1
()1.5،1.1،1.0
()1.1،1.0،1.3
()1.0،1.3،1.3
()1.3،1.3،1.3

در نهایت به منظور غیر فازی کردن وزن پارامترها ،طبق
رابطه زیر میانگین حسابی مولفه های عدد فازی وزن پارامترها
بدست می آید.
از سوی دیگر ،شاخص های شناسایی شده بر اساس
روش پرموتاسیون که از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره
است رتبه بندی شدند .این روش بر اساس جایگشت است و
تمامی عوامل را به صورت زوجی مورد مقایسه قرار می دهد.
از آنجایی که ! 19جایگشت وجود دارد که محاسبه آنها زیاد
می باشد ،لذا مسئله از نوع  NP-Hardمی باشد که می
بایست برای حل آن از روش های فرا ابتکاری استفاده نمود.
در این پژوهش از روش الگوریتم ژنتیک برای حل مساله
استفاده شده است.
در روش پرموتاسیون هر رتبه ممکن است از  mگزینه

کنید ماتریس تصمیم گیری
همچنین اوزان

به ازای شاخص های موجود محاسبه
 =1باشد (رزمی و همکاران،

گردیده به طوری که
.)5 ،1935
الگوریتم هاای ژنتیاک باا نمااد اختصااری GAتکنیاک
جسااتجویی در علاام رایانااه باارای یااافتن راهحاال تقریباای
برای بهینه سازی و مسائل جستجو است .الگوریتم ژنتیک نوع
خاصی از الگوریتمهای تکامل است که از تکنیکهای زیسات
شناسی فرگشتی مانناد وراثات و جهاش اساتفاده مای کناد.
(مومنی.)159 ،1933 ،
عموماً راهحل هاا باه صاورت  2تاایی  1و  1نشاان داده
می شوند ،ولی روش هاای نماایش دیگاری هام وجاود دارد.
تکامل از یک مجموعه کامالً تصادفی از موجودیتهاا شاروع
می شود و در نسل های بعدی تکرار مایشاود .در هار نسال،
مناسبترینها انتخاب می شوند نه بهترینها .یک راهحل بارای
مسئله مورد نظر ،با یک لیست از پارامترها نشان داده میشاود
که به آنها کروموزوم یا ژنوم میگویند .کروموزومها عموماً باه
صورت یک رشته ساده از دادهها نمایش داده میشاوند ،البتاه
انواع ساختمان دادههای دیگر هم میتوانند مورد استفاده قارار
گیرند .در ابتدا چندین مشخصه به صورت تصادفی برای ایجاد
نسل اول تولید میشاوند .در طاول هار نسال ،هار مشخصاه
ارزیابی میشود وارزش تناسب ) (fitnessتوسط تابع تناساب
اندازهگیری میشود .گام بعدی ایجااد دوماین نسال از جامعاه
اساات کااه باار پایااه فرآیناادهای انتخاااب ،تولیااد از روی
مشخصه های انتخاب شده با عملگرهای ژنتیکی است :اتصال
کروموزوم ها به سر یکدیگر و تغییر برای هر فرد ،یاک جفات
والد انتخاب می شود .انتخاب ها به گونه ای اند که مناسب ترین
عناصر انتخاب شوند تا حتی ضعیف ترین عناصر هام شاانس
انتخاب داشته باشاند تاا از نزدیاک شادن باه جاواب محلای
جلوگیری شود.
تجزیه و تحلیل داده ها
ابتدا متغیرهای تحقیق با بهره گیری از پرسشنامه های
خبرگان و با کمک تکنیک دلفی فازی شناسایی و سپس در
مرحله بعد برای اولویت بندی از تلفیق الگوریتم پرومتاسیون و
الگوریتم ژنتیک بهره برداری شده است .پس از دریافت کردن
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پاسخ ها از طرف خبرگان محقق داده های حاصل از نظر
خبرگان را در جدول زیر به اعداد فازی تبدیل کرد و در

جدول 2آمده است.

جدول .2تبدیل نظرات خبرگان با اعداد فازی
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جدول .3شناسایی شاخص ها
عوامل

میانگین فازی

میانگین دی
فازی شده

قبول /رد

بهای تمام شده
هزینه های مستقیم
هزینه های غیر مستقیم
رضایت مشتری
کیفیت
اطالعات
ایده های خالق
ریسک پذیری
تغییرات فناوری
تجربه در کار
کار تیمی
اصالح فرآیندها
ارتباطات
قابلیت اطمینان
انطباق پذیری
دوباره کاری ها
ضایعات
واکنش بازار
زمان تحویل

()96.096009600
()960.096..09600
()96.009600096.0
()96..0960.09600
()96.0096000960.
()96.0096000960.
()9600096.009600
()960.096..09600
()9600096.009600
()96.00960009600
()96.00960009600
()96.00960009600
()960096009600
()96..0960.09600
()96..0960.09600
()960.096..09600
()96.009600096.0
()96.009600096.0
()96.00960009600

96.0
96.0
9600
960.
9600
9600
96.0
96.0
96.0
9600
9600
960.
9600
9600
9600
96.0
9600
960.
960.

رد
رد
رد
قبول
قبول
قبول
رد
رد
رد
قبول
قبول
قبول
قبول
قبول
قبول
رد
رد
رد
قبول

سرعت تکمیل سفارش

()96..0960.09600

9600

قبول

انعطاف پذیری

()9600096.00960.

96.0

رد

یادگیری
سازگاری با ماشین موجود

()96.00960009600
()96009600960.

9600
9600

قبول
قبول

پس از طی مراحل محاسباتی مختص تکنیک ،اعدادی که
میانگین دی فازی شده آنها کمتر از  1.0باشد آن عامل رد و
اگر  1.0و باالتر باشد آن عامل پذیرفته می شود (جدول . )9
همان گونه که مشاهده گردید از مجموع  29شاخص احصاء
شده بر اساس نظر خبرگان ،فقط  19شاخص مورد پذیرش
قرار گرفتند و مابقی حذف شدند .حال این شاخص ها بر
اساس روش پرموتاسیون که از تکنیک های تصمیم گیری
چندمعیاره است رتبه بندی می شوند .همان گونه که اشاره
شد 19! ،جایگشت وجود دارد که محاسبه آنها زیاد می باشد و
از نوع  NP-Hardمی باشد که برای حل آن از روش
الگوریتم ژنتیک برای حل استفاده شده است.
در این پژوهش جهت حل مسئله با روش الگوریتم ژنتیک
موارد زیر در نظر گرفته شده است:

نرخ تقاطع 9 :درصد؛ نرخ جمعیت2111 :؛ تعداد تکرار:
 511بار
نرخ تقاطع محدوده جستجو را نشان می دهد که هر چه باالتر
باشد نرم افزار زمان بیشتری برای جستجو می گذارد .نرخ
جمعیت هم هر چه باالتر باشد جستجو در بین جواب های
بهینه بیشتری صورت می گیرد و زمان جستجو باالتر می رود
که در این برنامه گفته می شود بار اول 9درصد 2111جمعیت
را جستجو کن و بار دوم  9درصد مانده  2111جمعیت و ...تا
 511بار که هر بار یکسری جواب بهینه بدست می آید و نهایتاً
یک بهینه از بین بهینه ها نتیجه می شود .پس از کد نویسی
مسئله در نرم افزار متلب و انجام آن نتایج زیر بدست آمده
است:
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w=[0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1];
d=[9 9 5 9 9 7 8 6 8 6
9 9 6 9 9 7 8 6 7 9
9 9 6 9 9 6 8 6 8 9
8 9 7 9 9 7 8 6 7 9
8 9 7 8 8 6 7 8 9 9
8 6 7 8 9 7 8 9 7 8
6 8 8 9 9 7 8 9 8 8
9 7 8 9 9 7 7 6 7 5
9 7 7 9 9 6 8 6 8 7
9 9 6 6 9 8 8 5 8 7
8 9 7 7 8 8 8 4 8 7
8 9 8 6 9 7 7 5 9 9
8 9 8 6 9 8 7 7 9 9];
alternative=13;
criteria=10;
run=500
population=2000
crossratio=3
or i=1:population
a(i,:)=randperm(alternative);
end
for i=1:population
s=a(i,:);
Tup=0;
Tdown=0;
for j=1:alternative
for k=1:alternative
jj=s(j);
kk=s(k);
if j<k
m=0;
T=0;
for c=1:criteria
if d(jj,c)>=d(kk,c)
mm=w(c);
m=m+mm;
end
end
wp(j,k,i)=m;
T=m;
Tup=Tup+T;
elseif j>k
n=0;
T=0;
for c=1:criteria
if d(jj,c)>=d(kk,c)
nn=w(c);
n=n+nn;
end
end
T=n;
Tdown=Tdown+T;
wp(j,k,i)=n;
else
wp(j,k,i)=0;
end
end
end
TT(i)=Tup-Tdown;end

 192فراتی و همکاران :شاخصهای مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی دولتی
جدول .4اولویت بندی شاخص های مهندسی ارزش در اداره کل راه و ترابری استان سمنان
ردیف
0
0
0
.
0
.
0
0
0
09
00
00
00

عامل
رضایت مشتری
کیفیت
اطالعات
تجربه در کار
کار تیمی
اصالح فرآیندها
ارتباطات
قابلیت اطمینان
انطباق پذیری
زمان تحویل
سرعت تکمیل سفارش
یادگیری
سازگاری با ماشین آالت موجود

همان گونه که مشاهده می شود پس از غربالگری
شاخص ها و رتبه بندی آنها توسط روش پرموتاسیون
سازگاری با ماشین موجود اولویت اول ،اطالعات اولویت دوم،
تجربه در کار اولویت سوم ،کیفیت اولویت چهارم ،ارتباطات
اولویت پنجم ،رضایت مشتری اولویت ششم ،یادگیری اولویت
هفتم ،انطباق پذیری اولویت هشتم ،زمان تحویل اولویت نهم،
قابلیت اطمینان اولویت دهم ،اصالح فرایندها اولویت یازدهم،
کار تیمی اولویت دوازدهم و سرعت تکمیل سفارش اولویت
آخر را دارد.
نتیجه گیری
هزینه و کیفیت بزرگراه ها و دیگر پروژه های دولتی با به
کارگیری مهندسی ارزش می تواند بهبود یابد .مدیران در
مهندسی ارزش به دنبال شناسایی و حذف هزینه های غیر
ضروری و در عین حال حفظ و تضمین کیفیت ،اعتبار ،عملکرد
و دیگر شاخص های مهم محصول یا خدمت جهت تحقق
انتظارات مشتریان می باشد .سازمان های برای شروع و اجری
مهندسی ارزش ،ابتدا الزم است که متغییرهای مهم و تاثیر
گذار بر تحقق مهندسی ارزش را در حوزه کاری خود شناسایی
نمایند .یعنی باید مشخص کنند که چه عواملی می تواند در
تحمیل هزینه اضافی و همچنین بهبود کیفیت پروژه ها نقش
داشته باشد .هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی
متغیرهای تاثیر گذار بر مهندسی ارزش در اداره کل راه و
ترابری استان سمنان بود .بر این اساس ،پس از مرور مبانی
نظری تحقیق در حوزه مهندسی ارزش و مطالعه تحقیقات

اولویت
6
4
2
3
22
22
5
21
8
9
23
7
2

مرتبط با تحقیق  29شاخص شناسایی شدند .این  29شاخص
مبنای پرسشنامه محقق برای اعمال نظر از خبرگان تحقیق را
شکل دادند .با بهره گیری از دلفی فازی و طیف  3گانه نظرات
به اعداد مثلثی فازی تبدیل و برای شناسایی متغیرهای تاثیر
گذار بر مهندسی ارزش در اداره کل راه و ترابری استان
سمنان اعدادی که میانگین دی فازی شده آنها کمتر از 1.0
بود آنهایی که باالتر از  1.0بودند پذیرفته شدند .در مجموع
 19شاخص تاثیر گذار در مهندسی ارزش در اداره کل راه و
ترابری استان سمنان از سوی خبرگان تشخیص داده شدند.
پس از غربالگری برای اولویت بندی از ترکیب
پروموتاسیون و الگوریتم ژنتیک استفاده شد .تعداد تکرارها
 511بار ،نرخ جمعیت  2111و نرخ تقاطع  9درصد درنظر
گرفته شد .با بهره گیری از نرم افزار متلب مدل نوشته شد.
سازگاری با ماشین موجود اولویت اول ،کسب اطالعات اولویت
دوم ،تجربه در کار اولویت سوم ،کیفیت اولویت چهارم،
ارتباطات اولویت پنجم ،رضایت مشتری اولویت ششم،
یادگیری اولویت هفتم ،انطباق پذیری اولویت هشتم ،زمان
تحویل اولویت نهم ،قابلیت اطمینان اولویت دهم ،اصالح
فرایندها اولویت یازدهم ،کار تیمی اولویت دوازدهم و سرعت
تکمیل سفارش اولویت آخر را در مطالعه مهندسی ارزش پروژه
های راه سازی اداره کل ره و ترابری استان سمنان را دارد.
یعنی توجه و بررسی این عوامل از دیدگاه مهندسی ارزش ،می
توانند در کاهش هزینه های غیر ضروری پروژه های راه
سازی نقش مهمی داشته باشند.
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با بررسی های انجام شده و با توجه به اینکه ماشین آالت
موجود در اداره راه و ترابری استان سمنان بسیار قدیمی می
باشند و در هنگام تعریف و بررسی پروژه های جدید توجه به
داشته ها و استفاده از امکانات موجود بسیار حائز اهمیت می
باشد و همچنین با در نظر گرفتن نوع پروژه های اجرایی در
این اداره که نیاز به ماشین آالت سنگین دارد و با توجه به
کمبود منابع مالی امکان خریداری ماشین آالت جدید وجود
ندارد ،لذا به نظر می رسد توجه به ماشین آالت موجود و
استفاده موثر از آنها به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های
تاثیر گذار در بحث مهندسی ارزش از دیدگاه خبرگان این
تحقیق می باشد .از سوی دیگر ،از زمانی که یک پروژه تعریف
می شود ،اگر مطالعات بر مبنای اطالعات نادرست پیش رود
قطعاً نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت و با توجه به اینکه
فاصله بین مطالعه و اجرا در زمینه پروژه های تعریف شده زیاد
می باشد ،دقیق بودن و به روز بودن اطالعات در این مدت از
اهمیت ویژه ای برخورد دار می باشد و می تواند در کاهش
هزینه ها به مدیران کمک نماید .در نتیجه اطالعات نیز به
عنوان شاخص بسیار مهم در مهندسی ارزش جامعه آماری این
پژوهش به شمار می آید .تجربه در کار عامل اثر گذار دیگری
است که اداره راه باید در اجرای پروژه هایش به این امر توجه
ویژه ای داشته باشد ،زیرا که تجربه نشان داده است که عدم
تجربه کافی افراد و تیم ها در اجرا باعث دوباره کاری و
تحمیل هزینه های زیاد برای این سازمان شده است .مورد
چهارم کیفیت است که در بسیاری از پروژه های راه سازی
عدم توجه به کیفیت به خصوص در زیر سازی ها باعث شده
که مدیران نتواند به اهداف پروژه در بازده زمانی مورد نظر و با
توجه به محدوده بودجه ای دست یابند .توانایی برقراری
ارتباطات موثر با عوامل داخلی و سازمان های و نهادهای
ذیربط بیرونی ،یکی دیگر از عواملی است که می تواند بر
بهبود عملکرد و کاهش هزینه های اضافی نقش داده باشد.
توجه به یادگیری و دانش جدید مربوط به راه سازی ،برآورده
ساختن رضایت مشتریان ،تحویل به موقوع پروژه ها و
جلوگیری از انباشت سرمایه و همچنین سریع بودن در تکمیل
سفارشات می تواند در بهبود عملکرد و کاهش هزینه های
پروژه های راه سازی نقش مهمی داشته باشند.
از سوی دیگر ،مطالعه منابع متعدد در زمینه مهندسی

ارزش حکایت از تاثیر تمامی  29شاخص ذکر شده در
پرسشنامه دارد .یعنی هر چند در پژوهش حاضر 11شاخص
حذف شدند ،اما تاکید بر این است که اگر چه تاثیر این عوامل
بر جامعه آماری قطعاً به اندازه عوامل تایید شده نیست ،در
عین حال نادیده گرفتن آنها نیز می تواند برای سازمان چالش
آفرین باشد .زیرا که این شاخص ها تاثیرگذار و مهم ،در
شرایط زمانی و مکانی می توانند متفاوت باشند .این محدودیت
های زمانی و مکانی است که باعث می شود عوامل تایید
نشده ،تغییرات کمی را در مهندسی ارزش اداره راه و ترابری
پوشش دهند.
لیکن با توجه به یافته های تحقیق می توان گفت با در
نظر گرفتن اینکه اداره راه و ترابری به عنوان یکی از زیربخش
های اساسی کشور که بخش مهمی از منابع مالی را به خود
اختصاص می دهد و در راستای اجرای پروژه های خود سعی
در کاهش هزینه ها دارد ،توجه به عوامل شناسایی شده در
این مطالعه می تواند به این حوزه در تحقق هدف ،زمان و
هزینه به عنوان سه معیار عمده موفقیت یک پروژه کمک
نماید.
با توجه به اینکه در محاسبه و تعیین شاخص ها در
مهندسی ارزش با معیار هایی مواجه هستیم که قطعی نیستند؛
لذا استفاده از اصول تصمیم گیری بر مبنای تئوری فازی در
فرآیندهای تصمیم گیری و ارزش گذاری عملکرد ها در
مهندسی ارزش این نقیصه را برطرف نموده و اثربخشی
مهندسی ارزش را از طریق نزدیک نمودن تصمیمات به
واقعیت های موجود افزایش می دهد .لذا پیشنهادات زیر در
راستای نتایج تحقیق از سوی محقق ارائه می گردد تا در
بهبود نتایج موثر باشد:
 متعادل کردن هزینه های اجرا با توجه به هزینه هایطول عمر و تعمیر و نگهداری تجهیزات و ماشین آالت.
 شفاف نمودن اطالعات خواسته پروژه ها در سازمان وبروز کردن آنها با نیاز های روز مشتریان و ذینفعان.
 متعادل کردن برنامههای طرح ،ساخت و بهره برداریبا هزینه و زمان.
 بهینه سازی و متعادل کردن کیفیت. شفاف سازی ویژگی های پروژه های سازمان بر مبنایکارکردهای واقعی.
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