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احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف النبياء واملر�سلني وبعد:

ُ َعَمَلُكْم َوَر�ُسوُلُه َواْلُوؤِْمُنوَن} قال تعاىل {َوُقِل اْعَمُلوا َف�َسَيَى اللهَّ

وقال �سلى اهلل عليه و�سلم : )اإن اهلل يحب اذا عمل احدكم عمال اأن يتقنه( 

وقال ال�ساعر 

اعمل بعلمك تغنم اأيهـــا الرجــــل          ل ينفع العلم اإن مل يح�سل العمل 

فهـــذه الطبعة اخلام�سة لكتاب الهند�سة القيمية : املفهوم والأ�سلوب وقد راأى املوؤلف – لأ�سباب ورد 
ذكرهـــا يف البـــاب الأول – تغيري م�سمى هـــذا املفهوم وعنوان الكتـــاب اإىل " ادارة القيمة ". ونحن 
اإذ ن�ســـع هذه الطبعة اخلام�سة بني اأيديكم، نحمد اهلل على نفاذ الطبعات الأربعة، فاإذا نظرنا اإىل 
نـــدرة املتخ�س�سني واملهتمني يف جمال درا�سات القيمة وحمدوديـــة انت�سارها. فاإن هذا الكتاب قد 
حقق رقمًا قيا�سيًا يف حجم توزيعه ومدى انت�ساره وهذا اإن دل على �سيء فاإمنا يدل على تطور الوعي 

العلمي والفكري للقارئ العربي.

وقد ترك النجاح الذي حققه هذا الكتاب انطباعا طيبا يف نف�سي ل�سببني رئي�سيني : اولهما، لأنني واحد 
من الذين تذوقوا طعم تقنية الهند�سة القيمية فعلى �سبيل املثال ل احل�سر فقد مت توفري ما يزيد على 
الـ 25 % من التكلفة الإن�سائية مل�سروع مركز الأمري �سلمان الجتماعي ويف نف�س الوقت مت املحافظة على 
جميع املتطلبات الرئي�سية التي �ساهمت يف حت�سني جودته ومكوناته. وثانيهما لأنني كم�سوؤول عن مكتبة 
امللك فهد الوطنية فنحن نحر�س ون�سجع على تاأليف املزيد من هذا النوع من الكتب املتخ�س�سة التي 

ت�سهم يف نقل وتوطني التقنية احلديثة واإثراء املكتبة العربية بكل ما هو مفيد.

يف اخلتـــام، فاإن هـــذا العمل الذي بني يديك هو خال�سة خربة املوؤلف يف جمال ادارة القيمة واإدارة 
 Certified Value( اجلـــودة ال�ساملـــة وحيث اأن املوؤلـــف حا�سل على �سهـــادة اأخ�سائي قيمة معتمـــد
Specialist( من اجلمعية الدولية ملهند�سي القيمة، لذا يعترب هذا الكتاب مرجعًا اأ�سا�سيا للدار�سني 

والعاملني يف جمال القيمة. وكلي اأمل اأن هذا النتاج �سي�سجع الكثري من املهند�سني والإداريني على 
�سلـــوك طريق التاأليف والبحث يف هذا املجـــال. وا�ساأل اهلل اأن يوفق اجلميع اىل �سواء ال�سبيل واخر 

دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.





مقدمة
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احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني وبعد :

التقنيات احلديثة التي غزت الن�سان خالل ال�سنوات القليلة املا�سية قلبت الكثري من املفاهيم الإدارية 
والإقت�سادية والإجتماعية وال�سيا�سية وجعلته يواجه اأكرث من م�سكلة يف حياته وعلى اأكرث من �سعيد.

ومـــن هـــذه التقنيات تقنيات الدارة، حيث برز الكثري من مفاهيم الدارة احلديثة التي �ساهمت يف 
تطويـــر ممار�ســـة الكثري من املهن الإدارية والفنيـــة. ومن اأهم واأحدث هـــذه التقنيات الإدارية هي 

تقنيات اإدارة اجلودة واإدارة القيمة.

بـــرزت اهميـــة اإدارة القيمة لنجاحها يف التغلـــب على الكثري من الأخطاء التـــي وقعت ومازالت تقع 
يف معظـــم العمليـــات الإدارية وخ�سو�سا التي يف املجال الفني. ومـــربرات زيادة التكاليف يف العمل 
الإداري كثـــرية ومتنوعة طاملا كان هناك مدراء خمتلفون واأنظمـــة متباينة وتعترب م�سائل الت�سخم 
املـــايل، م�ساكل العمالة، �سح املوارد، تعـــدد وتنوع املوا�سفات واملقايي�ـــس العاملية امل�ستخدمة حمليا 

بع�سًا من امل�ساكل التي تتفاقم با�ستمرار واأ�سبحت ت�سكل عوائق للح�سول على اجلودة املن�سـودة.

اإدارة القيمـــة هي و�سيلة حديثة تعالج ثالثـــة موا�سيع رئي�سية هي كفاءة الأداء وجودة العمل وتكلفة 
الإنتـــاج. وت�ستخدم للتغلـــب على عوائق اجلودة بالإ�سافة اإىل توفري الكثري من اجلهد واملال والوقت 

واحلـ�سول على عمل اأكـرث جودة واتقان. 

هذا الكتاب هو بداية �سل�سلة كتب �ستتبع اإن �ساء اهلل. وهي مقارنة بني مفهوم اإدارة القيمة واملفاهيم 
الإدارية احلديثة الأخرى. ويف هذا الإ�سدار �سنعر�س اأ�ساليب وتقنيات اإدارة القيمة يف اأربعة اأبواب 

هي :

الباب األول : مفهوم القيمية   
هو عبارة عن مقدمة عن القيمة واإدارة القيمة وبع�س التعريفات مع التطرق لأ�سباب زيادة التكلفة 

وكيفية التخل�س منها.

الباب الثاني : خطة عمل الهندسة القيمية :
وهو �سرح مي�سر للخطوات التي يجب اتباعها يف ور�س عمل الدرا�سات القيمية.



اإدارة القيمة .. املفهوم والأ�سلوب

الباب الأول : مفهوم القيمة  20

الباب الثالث :  تقدير التكلفة :
وفيـــه �ســـرح مب�سط عن تقنيـــات تقدير التكلفـــة الأولية والتكلفـــة الكلية امل�ستخدمـــة يف الدرا�سات 

القيمية.

 Value Methodology Standards : الباب الرابع
�ســـرح مب�ســـط عن منهجيـــة الهند�ســـة القيمية باللغـــة الإجنليزية مـــن اجلمعية الدوليـــة ملهند�سي 

)SAVE International(القيمة

ولقـــد حر�ست على عر�س هـــذه املادة باأ�سلوب �سهـــل ومي�سر مبتعدًا عن امل�سطلحـــات الفنية التي 
ي�سعب فهمها ذلك اأن هذا الكتاب موجه جلميع الفئات العاملة يف الدارة.

واأخريا اأدعو اهلل �سبحانه وتعاىل اأن ينفع به واأن يكون دافعًا لغريي ل�سلوك هذا الطريق.

عبد العزيز �صليمان اليو�صفي 
رجب 1430)يوليو 2009( 



تمهيد
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احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على من ل نبي بعده : 

فهـــذا كتـــاب" ادارة القيمة :املفهـــوم والأ�سلوب " الـــذي يف احلقيقة هو الطبعـــة اخلام�سة املنقحة 
واملتطورة لكتابي ال�سابق " الهند�سة القيمية : املفهوم والأ�سلوب " 

وراأيـــت تغيـــري م�سمـــى الكتاب وكذلـــك املفهوم الذي نحـــن ب�ســـدده اإىل " اإدارة القيمـــة " ل�سببني 
رئي�سيني، هما : 

اأول : يف نهاية الأربعينيات بداأ هذا املفهوم مب�سمى " حتليل القيمة " وبعد ممار�سة هذا الأ�سلوب 
مـــن قبل املزيد من املهند�سني حتول ال�سم )يف بدايـــة ال�ستينيات( اإىل "الهند�سة القيمية ". وبعد 
دخـــول املعماريني والقت�ساديني واملحا�سبني ومهن اإدارية اأخـــرى يف هذا املجال، اأ�سبح )يف نهاية 
الثمانينيـــات( مفهـــوم " اإدارة القيمـــة " اكـــرث قبول وبداأ مناف�ســـًا قويًا لكثري مـــن اأ�ساليب اجلودة 

احلديثة.

ثانيا : اأن منهج وتقنيات الهند�سة القيمية لي�ست كلها هند�سية بل هي اأقرب لالإدارية.
فالغر�ـــس الأ�سا�ســـي من الهند�سة القيمية هـــو املجيء بحلول وبدائل عمليـــة اقت�سادية مفيدة، لذا 
تهتـــم باأمور اإدارية مثل حت�سني اجلودة، الإبداع والبتكار، العمل اجلماعي وتكوين فرق العمل الخ. 

هذه الن�ساطات والأعمال هي اأقرب اإىل الإدارة من الهند�سة.

وهنـــا ميكن مقارنة م�سمـــى الهند�سة القيمية مب�سمـــى الهندرة  Reengineering حيـــث اأن اأ�سلوب 
الهنـــدرة  اأي�ســـا  لي�س هند�سيا بل اإداريا رغم ا�سمه الهند�سي. وقد يكون �سبب ا�ستخدام لفظ كلمة 
يقال  الهند�سة على كل عمل منظم فمــثال  ا�سم  اإطالق  العـــادة على  انه جرت  " اإىل  " الهند�سة 
مل�سوؤول ما انه مهند�س الدولة احلديثة اأو مهند�س اخلطة اخلم�سية اأو مهند�س عملية ال�سالم مع اأنه 

لي�س بال�سرورة كونه مهند�سًا.

وبغ�ـــس النظـــر عن امل�سمى فاملهم هنا هو اجلوهر وامل�سمون ولي�س امل�سمى وال�سكل و�ستجد يف ثنايا 
هذا الكتاب ما يربر وجهة النظر هذه. 

عبد العزيز �صليمان اليو�صفي 
رجب 1430)يوليو 2009( 
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حتليل القيمة وهند�سة القيمة واإدارة القيمة هي مفهوم واحد ملنهج اإداري حديث يهدف اإىل ايجاد 
حلـــول عملية مفيدة ترفـــع اجلودة وتخف�س التكلفة يف اآن واحد. وهي ا�سطالحات مت التفاق عليها 

من قبل املخت�سني يف جمال القيمة.       

Value Analysis ,VA تحليل القيمة
 هي درا�سة تطبق على م�ساريع قد انتهت اأو منتجات م�ستخدمة حاليًا لإلقاء نظرة اأخرى للتح�سني 

من اأدائها والرفع من جودتها والتخل�س من تكاليفها الزائدة. 

Value Engineering ,VE  هندسة الِقيمة
اأو ما ي�سمى غالبا بالهند�سة الِقيمية )بك�سر القاف( هي درا�سة تهدف اإىل حت�سني   جودة و خف�س 
تكلفة امل�سروعات الهند�سية وتطبق اأثناء طرح فكرة امل�سروع اأو بعد النتهاء من الت�سور العام لها. 

Value Management ,VM إدارة القيمة
هـــو مفهـــوم �سامل لكيفية اإدارة برامـــج الدرا�سات القيمية وكيفية الإعداد لهـــا ومتابعتها، حيث اأن 
ور�سة عمل هند�سة القيمة اأو حتليل القيمة هي جزء من هذه العملية. ويطبق هذا املفهوم يف الإدارة 

ب�سكل عام �سواء كان نظام اداري، نظام �سيانة وت�سغيل، نظام حما�سبة.... الخ.

ومـــع اأن جميـــع هذه الأ�ساليب من الدرا�سات وتعريفاتها خمتلفـــة نوعًا ما يف اللفظ اإل انها تتفق يف 
املفهوم العام وتكاد تكون مرادفات ملعنى واحد حيث اأن مراحل وخطوات تطبيقاتها متماثلة. وبغ�س 
النظر عن هذه امل�سميات الفنية، �سوف ن�ستخدم يف هذا الكتاب جميع هذه العبارات وامل�سطلحات 
بالتناوب ح�سب �ســــياق  ذكرها، اإل اأننا �سن�سري اأكرث اإىل م�سمى" الهند�سة القيمية " لكون هذا هو 

الإ�سم الدارج.

 Problem Solving(   الهند�ســـة القيميـــة اأو ادارة القيمة هو اأ�سلـــوب منهجي فعال حلل امل�ســـكالت
Methodology( ثبتـــت جدواها يف معظم بالد العامل املتقدمة تقنيًا، وال�سر يف جناح هذا الأ�سلوب 

هو يف امكانيته حتديد مواطن التكاليف الزائدة وحت�سني اجلودة والأداء معا. اإذ اأن التح�سينات يف 
اجلودة والأداء هي نتيجة اقرتاحات وتو�سيات فريق عمل مكون من عدة تخ�س�سات.
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وميكـــن تطبيـــق اأ�سلـــوب اإدارة القيمـــة على اأي �ســـيء له قيمة،فعلـــى �سبيل املثـــال ل احل�سر ميكن 
ا�ستخدامه يف املنتجات، اأ�ساليب ال�سناعة، اإجراءات العمل، الإدارة وامل�ساريع الهند�سية.... الخ.

وهنـــاك اأربعة فـــوارق رئي�سية متيز ادارة القيمة كمنهج حلل امل�سكالت عـــن اأ�ساليب حل امل�سكالت 
الأخرى األ وهي :- 

طريقة حتليل الوظائف املميزة. «
خطـــة العمـــل املتبعة والتـــي تتكون من عـــدة مراحل مت�سل�سلـــة ت�سل�سال منطقيـــا  �سياأتي  «

التعرف عليها و�سرحها يف الباب الثاين.  
تعدد تخ�س�سات فريق العمل اجلماعي يف الدرا�سات القيمية الذي ميثل جميع الأطراف  «

ذات العالقة.
جودة التن�سيق بني اجلهات املعنية بالدرا�سة. «

وبغ�ـــس النظر عن جمال التطبيق فاإن اأ�سلوب الدرا�ســـات القيمية هي واحدة ل تتغري اإل يف طريقة 
الإعداد لها والوقت املخ�س�س ملراحل الدرا�سة.

إدارة القيمة وخفض التكاليف 
يخلط البع�س بني اأ�سلوب اإدارة القيمة واأ�سلوب خف�س التكاليف مع اأن هناك فارقا جوهريا بينهما. 
ذلك اأن خف�س التكاليف يعتمد على جتزئة امل�ســروع واإلـــغاء بع�س هذه الأجزاء بيـنما اإدارة القـــــيمة 
مبنــيـــة على حتــليل وظائــف الـم�ســـروع ومن ثم طرح بدائل توؤدي الغر�س املطلوب ولكن اأقل تكلــفة 
وقـــد تكـــون هذه البدائل خمتلفـــة متامًا عن ما هو موجود يف الت�سميم. فمثـــال اإذا كان لدينا مبنى 
مكـــون مـــن ع�سرة اأدوار وامليزانية التـــي لدينا ل تكفي اإل لبناء ثمانيـــة اأدوار فقط، فاأ�سلوب خف�س 
التكاليـــف قد ي�ستدعي خف�س حجم املبنى كاإلغاء بع�ـــس اأجزاء امل�سروع اأو الأدوار مثال مما يرتتب 
عليـــه بطبيعـــة احلال اإلغاء بع�ـــس وظائف امل�سروع بينمـــا اإدارة القيمة تبحث عـــن بدائل اأقل تكلفة 
لأنظمة امل�سروع مثل طريقة الن�ساء، نظام التكييف، نظام العزل، نظام الكهرباء... الخ. دون الغاء 

اأي من وظائف امل�سروع اأو التقليل منها.
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تاريخ إدارة القيمة 
قبل التو�سع يف �سرح معنى القيمة واإدارة القيمة، قد يكون من املنا�سب اإلقاء نظرة �سريعة وخمت�سرة 

على تاريخ اإدارة القيمة.

ن�ساأت اإدارة القيمة يف الوليات املتحدة الأمريكية بعد احلرب العاملية الثانية اأي اأواخر الأربعينيات، 
ذلـــك اأنـــه نتيجة لتلك احلرب ح�سل نق�س حاد يف املواد ال�سرتاتيجيـــة والأ�سا�سية فاأ�سبحت لدى 
ال�سركات امل�سنعة لهذه املواد حاجة ما�سة اإىل ايجاد بدائل تقوم بنف�س الأداء الوظيفي لهذه املواد. 
ففـــي �سركة جرنال الكرتيك يف الوليات املتحدة الأمريكية مت اكت�ساف بدائل لهذه املواد اأقل تكلفة 
واأح�ســـن اأداء. يف عـــام 1947م  كلف مهند�س كهربائي يف �سركة جـــرنال الكرتيك الأمريكية يدعى 

لري مايلز Larry Miles بايجاد طريقة واأ�سلوب عملي للح�سول على بدائل لهذه املنتجات.

بـــني عـــام 1947 وعـــام 1952 اأ�س�ـــس لري مايلز مبـــادئ ما �سماه اأنـــذاك باأ�سلـــوب )حتليل القيمة  
Value Analysis( فقد اأكت�سف لري مايلز اأن حتليل الوظائف ولي�س حتليل الأجزاء هو خري طريقة 

لتح�ســـني القيمة وتقليـــل التكلفة. ومت تطبيق هذا الأ�سلوب من الدرا�ســـــة على منتجــات عديــدة يف 
�سركة جنـرال الكرتيك ونتيجة لذلك تقدمت هذه ال�سركة على مناف�ساتها من ال�سركات الأخرى يف 

وفرة الإنتاج ون�سبة الأرباح.

ونظرا للنجاح الباهر لهذا الأ�سلوب وللمناف�سة احلادة بني ال�سركات الأمريكية يف ذلك الوقت،اأ�سبح 
اأ�سلوب حتليل القيمة �سرًا من اأ�سرار �سركة جرنال الكرتيك ملدة تزيد على ع�سر �سنوات.

يف نهايـــة اخلم�سينيـــات مت تطبيق هذه التقنيـــة يف وزارة الدفاع الأمريكيـــة فاأ�سبحت هذه التقنية 
بديـــال لأ�سلـــوب خف�س التكاليـــف املعمول به اآنذاك حيـــث اأن اأ�سلوب خف�س التكاليـــف قد نتج عنه 

تخفي�س  يف اجلودة والأداء وعدم ر�ساء امل�ستفيد.

عن طريق وزارة الدفاع الأمريكية مت تغيري امل�سمى اإىل الهند�سة القيمية و�ساعد ذلك يف ن�سرها يف 
العديد من ال�سركات الأمريكية ويف ال�سبعينيات نقلت هذه التقنية اإىل باقي دول العامل.

يف اأوائـــل الثمانينـــات مت نقل هذه التقنية اإىل اململكـــة العربية ال�سعودية عن طريـــق الإدارة العامة 
لالأ�سغال الع�سكرية بوزارة الدفاع والطريان حيث يعود الف�سل يف ذلك بعد اهلل ملدير عام الأ�سغال 
العك�سريـــة، اآنذاك، العميد )متقاعـــد( دكتور مهند�س عبد العزيز بن تركـــي العطي�سان. ذلك اأنه 
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اأن�ساأ اأول ق�سم خا�س بالهند�سة القيمية باململكة يف الإدارة العامة لالأ�سغال الع�سكرية يف عام 1406  
)1986م(. ومت بعد ذلك نقل هذه التقنية اإىل باقي دول اخلليج والدول العربية.

والآن اأ�سبحـــت الهند�ســـة القيميـــة م�ستخدمة على نطاق وا�ســـع يف معظم اأنحاء العـــامل ويعقد لها 
موؤمترات دولية �سنويا ويوجد الآن العديد من املكاتب ال�ست�سارية املتخ�س�سة يف هذا املجال.

Value القيمة
الغر�ـــس الأ�سا�سي من الدرا�سات القيمية هو حت�سني القيمة باأقل تكاليف ممكنة مع املحافظة على 
الأداء واجلودة، وحيث اأن لكل �سخ�س لديه تف�سري خا�س ملعنى القيمة، لذا يخلط البع�س بني معنى 
القيمـــة ومعنـــى ال�سعر اأو التكلفة و غالبا ما يتم قيا�س القيمة علـــى اأ�سا�س ال�سعر فقط مع اأن غالء 

ال�سعر ل يعني بال�سرورة رفع القيمة.

اإذا ما هي القيمة ؟ كيف يتم حتديدها وقيا�سها ؟ وكيف يتم حت�سينها ؟

القيمة واملنفعة )الفائدة( 
كل مـــا يحتاج اليه الإن�سان يعترب نافعا، ولكن لي�ـــس كل �سيء نافع يكون بال�سرورة ذا قيمة. فال�سلع 
احلرة اأو ال�سلع غري الإقت�سادية هي ال�سلع املتوفرة بدرجة تكفي اإ�سباع كل من يطلبها، اأي هي التي 

لي�ست نادرة.

ال�سلـــع احلـــرة هي ال�سلع التي تتمتع باملنفعة والفائدة دون القيمة. فالهواء له منفعة كبرية ولكن لن 
تكـــون له قيمـــة يف املعنى الإقت�سادي ما مل يتـــم دفع نقود للح�سول عليه. فما مـــن اأحد من النا�س 
يطلـــب الهواء يف الظـــروف العادية اإل وجده وبالكميات التي يريدها يف حني اأن �سلعة كالذهب مثال 
لهـــا منفعة �سغرية لعامـــة النا�س، ومع ذلك فاإن له قيمة كبرية لأنه نادر ولي�س من ال�سهل احل�سول 

عليه اإل بكميات حمدودة.

ومـــن هذا ميكن القول اأن املنفعة ظاهرة ترتبط باحلاجـــة بينما ترتبط القيمة بالندرة. واإذا كانت 
احلاجـــة هي التي تخلـــق املنفعة، واإذا كانت املنفعـــة هي التي جتعل لل�سلعة قيمـــة، فاإن هذه القيمة 

تتوقف على مدى وفرة ال�سلعة اأو ندرتها.
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عالقة القيمة بالعمل )اجلهد والوقت( 
اإذا افرت�سنـــا اأن القيمة تتقررعلى اأ�سا�ـــس ما اأنفق يف انتاج العمل فالقيمة الطبيعية لل�سلـعة تتوقف 
علـــى مـــا بـذل فيـــه من جهد اأو عمـل اأثنـــاء اإنتاجها ومعــنى هـــذا اأن  ال�سلعة التي ينفـــق يف اإنتاجها 
�ساعتـــان من العمل ت�ســـاوي يف قيمتها �سعف قيمة ال�سلعة التي اأنفـــق يف اإانتاجها �ساعة واحدة من 
العمـــل، لكن حتديد قيمة ال�سلعة بالعمل يجعلنا نت�ساءل عن ماهية ال�ساعة املبذولة من العمل. فهل 
لـــو اأنفق �سخ�س عـــادي �ساعتني يف ر�سم لوحة معينة تكون قيمتها اأربعة اأ�سعاف لوحة ر�سمها فنان 

موهوب مل ي�ستغرق ر�سمه لها ن�سف �ساعة.

قـــد يبدو اأنه من غـــري املنطقي قيا�س القيمة دون النظر اإىل اليد ال�سانعـــة، اإذ لبد من النظر اإىل 
جـــودة العمل وكفاءته. ومع ذلك جند يف كتابات املنظر الإداري والإقت�سادي الأول اآدم �سميث "اأن 
القيمـــة تعـــادل نفقة الإنتـــاج" �سريطة اأن يدخل الربـــح يف نفقات الإنتاج. وال�سبـــب يف ربط القيمة 
بالعمـــل هـــو حاجة اأ�سحاب هذا التوجه اإىل مقيا�س عام غري قابـــل للتغيري تقا�س به ال�سلع فالنقود 
ل ت�سلـــح كمقيا�س عام، لأنها يف حد ذاتهـــا يف تغري م�ستمر، ومن ثم ل ميكن ا�ستخدام مقيا�س هو 

نف�سه يف حاجة اإىل مقيا�س ل�ستعماله.

أنواع القيمة 
اإذا هـــل القيمـــة تتقرر بناء على املنفعة اأم بناء على نفقات الإنتـــاج ؟وهل املاء ذو املنفع الكبري اأقل 
يف القيمـــة مـــن الأملا�س مع اأن الأملا�ـــس ذو نفع قليل بالن�سبة لالإن�سان. حلل هـــذا الإ�سكال، لبد من 
ت�سنيف القيم. اإذا متعنا بدقة يف اأنواع القيم فبالإمكان ت�سنيفها يف اأربعة اأنواع رئي�سية كما يلي : 

قيمة التكلفة Cost Value : وهي التكلفة النقدية الكلية لإنتاج �سيء ما )تكاليف مبا�سرة،  «
غري مبا�سرة، �سيانة، ت�سغيل... الخ( 

القيمـــة اجلماليـــة Aesthetic Value : وهـــي ال�سفـــات اجلمالية وامليـــزات التي يرغبها  «
امل�ستفيد 

قيمة الإ�ستخدام Use Value : وتعني املنفعة الكلية لل�سلعة. «
قيمة الإ�ستبدال Exchange Value : وتعرب عن القوة ال�سرائية لل�سلعة. «
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كيفية قياس القيمة 
لتح�سني قيمة اأي �سيء لبد يف البداية من 
اإيجـــاد طريقة و اآلية لقيا�ـــس هذه القيمة.
مما �سبق ن�ستطيع القول اأن القيمية ترتكز 
علـــى ثـــالث عنا�ســـر رئي�سية هـــي التكلفة 
واجلودة والأداء الوظيفي، وللح�سول على 
مقيا�س حقيقي للقيمة، لبد من اأخذ جميع 

هذه العنا�سر بعني العتبار :
الأداء الوظيفي Function : وهو  «

الغر�ـــس الأ�سا�ســـي اأو الغر�ـــس 
الـــذي وجد مـــن اأجلـــه املنتج اأو 

امل�سروع اأو العملية الإدارية.
اجلودة Quality : وتعني متطلبات وتوقعات ورغبات امل�ستفيد اخلا�سة «
التكلفة الكلية Total Cost or Life Cycle Cost : غالبا التكلفة الأولية جتذب العميل اإل اأن  «

هـــذه التكلفة ترتواح ما بني 5 اإىل 30% من التكلفة الكليـــة للم�سروعات الهند�سية)انظر 
الباب الثالث من هذا الكتاب(.

اذًا قيا�س القيمة يكمن يف ايجاد عالقة بني هذه العنا�سر. فمن البديهي اأن الرفع من كفاءة الأداء 
وحت�سني اجلودة مع التقليل من التكلفة ميكنا من احل�سول على اأعلى قيمة.وبامكاننا ترجمة ذلك 

اإىل املعادلة التالية : 

القيمة + اجلودة
التكلفة الكلية مقيا�س اأو موؤ�سر القيمة=

Function + Quality

Total Cost
Value Index =

ولتو�سيـــح كيفية ح�ســـاب هذه املعادلة لنفرت�س اأننـــا ب�سدد اختيار نظام تكييـــف من ثالثة اأنظمة 

اجلودةالأداء الوظيفي

التكلفةالكلية

عنا�صر القيمة
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خمتلفة )نظام اأ، نظام ب، نظام ج( مل�سروع ما :

الأداء : مدى قيام نظام التكييف بتلبية الأداء الوظيفي املطلوب من تربيد وتدفئة وتهوية.
اجل��ودة : وهي عدة مميزات يرغبها امل�ستفيـــد اأو امل�ستخدم مثل هدوء ال�سوت ال�سكل اجلمايل، 

�سهولة الت�سغيل، امكانية احل�سول على ال�سيانة، توفر قطع الغيار... الخ.

التكلفة : هي التكلفة الكلية وت�سمل �سعر ال�سراء بالإ�سافة اإىل تكلفة الت�سغيل وال�سيانة )تكاليف 
ما بعد ال�سراء( خالل العمر الفرتا�سي.

عنـــد الختيار يعطى كل مـــن الأداء واجلودة درجة من ع�سرة ح�سب الأف�سليـــة اأما التكلفة فنعطي 
)10( للنظام الأكرث كلفة وتن�سب تكاليف الأنظمة الأخرى اإليه ولنفرت�س الآتي : 

التكلفة :  وهي التكلفة الكلية لطن التربيد.

* 2000 ريال للطن هي تكلفة النظام ب وهي اأعلى تكلفة لذا نعطي هذا النظام10 درجات.

* 1200 ريال للطن هي تكلفة النظام اأ ، اأي )1200/ 2000( × 10 = 6 درجات.

* 1400 ريال للطن هي تكلفة النظام ج ، اأي )1400/ 2000( × 10 = 7 درجات.
موؤ�صر القيمةالتكلفةاجلودةالأداءالنظام

)8 +5( / 6 = 2،17 856اأ
)7 +10( / 10 =  710101،7ب
)9+7( /7 = 9772،29ج

من اجلدول ال�سابق يتبني لنا ما يلي : 
اأف�سلها اأداء هو النظام )ج( )9 درجات( ولكنه متو�سط اجلودة والتكلفة. «
اأعالها جودة هو النظام )ب( )10 درجات( اإل اأنه اأكرثها تكلفة. «
اأقلها تكلفة هو النظام )اأ( )6 درجات( اإل اأنه اأقلها جودة. «

ولكـــن اإذا اأخذنا بعـــني العتبار جميع العنا�سر جنـــد اأن نظام )ج( ح�سل علـــى اأعلى موؤ�سر قيمة 
)2،29( اإذا النظام )ج( هو خيارنا الأف�سل.
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مـــن املثال ال�سابق ن�ستطيع القول اأن القيمة هي اأقل تكلفة ممكنة للح�سول على اأف�سل اأداء وظيفي 
ممكن واأعلى جودة ممكنة، اإذا الهند�سة القيمية هي :

ابتكار  ثم  ومن  امل�ستفيد  ملتطلبات  امل�سروع ومطابقتها  لأجل حتليل وظائف  " جهد جماعي منظم 
بدائل توؤدي تلك الوظائف باأقل اأو اأن�سب تكاليف ممكنة دون الإخالل باجلودة والوظائف الأ�سا�سية".

لماذا نعمل الدراسات القيمية ؟
بنـــاءا علـــى اإح�سائية قام بهـــا املوؤلف يف اململكة العربيـــة ال�سعودية ومنطقة اخلليـــج عام 1990 م 
�سملـــت 512 م�ستفيـــد )مالك، ممثل مالك، م�ستفيد وم�ستخدم( وعنـــد �سوؤالهم عن مدى ر�ساهم 

عن من�ساأتهم بعد ا�ستالمها من املقاول اأوامل�سرف ات�سح ما يلي : 

61% غـــري را�سيـــني عن من�ساأتهـــم ويودون اإعـــادة الت�سميم من جديد وهوؤلء قلـــدوا غريهم وكان 
ق�سدهـــم هو تنفيـــذ املن�ساأة فقط بغ�س النظر عن مدى حتقيق هـــذه املن�ساأة ملتطلباتهم ورغباتهم 

اخلا�سة. كما اأنهم وقعوا يف اأخطاء �سائعة �سياأتي احلديث عنها لحقًا.

26% را�سون ن�سبيا وهوؤلء ا�ست�ساروا املخت�سني وبحثوا عن ت�ساميم جيدة.

13% را�ســـون وهـــوؤلء ا�ست�ســـاروا املخت�سني وبحثوا عـــن اأف�سل الت�ساميم بعـــد حتديد متطلباتهم 
ورغباتهم اخلا�سة املبنية على حاجاتهم الفعلية.

مـــن هـــذه الإح�سائية يتبني اأن حـــوايل 87% من امل�ستفيدين مل يح�سلوا على مـــا يريدون. قد يقول 
قائل اأن هذه الإح�سائية قدمية نوعا ما ومنذ عام 1990 م وحتى الآن ح�سل تطور كثري على تقنية 
البناء و�سار املالك وامل�ستفيد اأكرث وعي واإدراك. لذا قد تكون ن�سبة الر�سا اأكرث من ذوي قبل. ولكن 
بنـــاء على درا�ســـات وبحوث قامت بها جامعة امللـــك �سعود يف الريا�س عـــام 1999 م تبني اأن ن�سبة 

الر�سا تدنت اإىل 4 % فقط. اأي اأن الأمر اأ�سبح اأكرث �سوءًا، عك�س ما كان متوقعًا.

ما سبب عدم القبول؟  وكيف تحصل على رضا المستفيد ؟
اأ�صباب زيادة التكاليف ومعوقات اجلودة

اإن معوقـــات اجلودة وم�سببات زيـــادة التكاليف كثرية، وجترب امل�سمم واملالك واملقاول على التكيف 
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معهـــا، وهنا يظهر اأهميـــة اإدارة القيمة يف م�ساعدة املالك على جتنب هذه العوائق وبالتايل حت�سني 
اجلودة وتقليل التكلفة ومن اأبرز عوائق اجلودة ما يلي : 

 النق�ـــض يف املعلومـــات : نادرا ما جتد م�سروعا مكتمـــل املعلومات فال بد اأن يكون هناك  «
نق�ـــس يف تلبيـــة جميـــع متطلبات ورغبـــات امل�ستفيد اأو خلـــل يف حتديـــد الأداء الوظيفي 
احلقيقي اأو النق�س يف املوا�سفات اأو عدم توفرها اأحيانا اأو نق�س اأو عدم وجود تكاليف 

معقولة.... الخ.
الظروف املوؤقتة : يتخذ القرار اأحيانًا بناءًا على ظروف خارجة عن الدارة مثل احلاجة  «

املا�ســـة ل�سحن بع�س املواد  يف وقت معني، �سرورة النتهاء من الت�سميم يف وقت حمدد، 
اإعادة اجلدولة. هذه الظروف قد تلبي املتطلبات الطارئة ولكن على ح�ساب التكلفة.

املعتقـــدات اخلاطئـــة : غالبًا ت�ســـدر قرارات خاطئة اتخذت بنـــاءًا على معتقدات ولي�س  «
حقائق. فالعتقادات اخلاطئة تعطل اأو حتد من الأفكار اجليدة.)�سياأتي التو�سع يف ذلك 

يف الباب الثاين – الف�سل الثاث(.
العـــادات والتقاليـــد اخلاطئـــة : بع�س العادات والروتني ت�ساهـــم يف زيادة التكاليف مثل  «

ت�سميم اأو ان�ساء مبنى على طريقة معينة فقط لأنها متبعة يف ال�سابق.
 قلـــة الأفـــكار : زيـــادة التكاليف قـــد تنتج عن عدم اإتبـــاع اأ�سلوب منظـــم للح�سول على  «

خيارات اأو بدائل اأخرى. يف الغالب نر�سى باأول اقرتاح اأو بديل عملي يتبادر اإىل اأذهاننا 
دون طرح عدة بدائل اأخرى اأو اختيار الأف�سل بناءًا على الأداء واجلودة والتكلفة.

 التغيـــري يف التقنيـــة : قـــد يكون هناك تقنية حديثـــة اأقل تكلفة لعمل ت�سميـــم اأو اإن�ساء  «
م�ســـروع مل توجد اأثناء طرح الفكـــرة اأو عند بداية الت�سميم اأو قد ل يعلم عنها امل�ستفيد 

اأو امل�سمم.
التغيـــري يف متطلبـــات امل�ستفيـــد : قـــد تن�ساأ متطلبـــات جديدة اأو تغيـــري يف بع�سها اأثناء  «

الت�سميم اأو الإن�ساء بناًء على ظروف معينة.
اإتباع موا�سفات ومقايي�ض قدمية :اأغلب املوا�سفات املتبعة حاليًا يف الدول العربية يزيد  «

عمرها على الع�سرين �سنة وبع�س املوا�سفات واملقايي�س تتبع ل�سنوات عدة ومن ثم يت�سح 
خلـــل فيها وتلغى فيما بعد. ويوجد يف منطقة اخلليج كم �سخم من املوا�سفات الأمريكية 
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والربيطانيـــة والأملانية واليابانية..الخ ، ال�سوؤال ماهي املوا�سفات التي تنا�سبنا؟ وتنا�سب 
بيئتنا.

قلـــة الوقـــت : يف الغالب يكـــون هناك �سغوط لت�سميم اأو لإن�ســـاء م�سروع يف حدود وقت  «
ق�سري مما يجرب متخذي القرار على اتباع اأول حل يتبادر اإىل اأذهانهم.

 عدم وجود عالقات اأو تن�سيق جيد : التن�سيق بني جميع الأطراف ذات العالقة والت�سال  «
الفعال من اأهم مقومات النجاح فالت�سالت اجليدة مهارة مطلوبة وتلعب دورا هامًا يف 
جناح الدرا�سات القيمية. بينما يت�سبب �سعف الت�سال يف اإ�ساءة الفهم واحل�سا�سية بني 
العاملــــني وينتج من ذلك �سوء يف التنـــ�سيق وبالتـــايل نق�س يف املعلومات ومن ثم يرتتب 
عليـــه زيادة يف التكاليف. فلـــو األقينا نظرة �سريعة على مراحـــل اأي م�سروع اإن�سائي ففي 
البدايـــة تطـــرح الفكرة، ومع املعلومـــات املتوفرة تر�سل للت�سميم وبعـــد انتهاء الت�سميم 
يتـــم اعداد الوثائق اخلا�ســـة بالعقد وتطرح للمناف�سة وبعد اختيـــار املقاول املنا�سب يتم 
الإ�سراف عليها اأثناء التنفيذ من قبل اإدارة الإن�ساء اأو امل�سرف وبعد النتهاء من الإن�ساء 
ت�سبـــح املن�ساأة مـــن م�سوؤولية جهاز الت�سغيـــل وال�سيانة. نادرًا ما جنـــد تن�سيق بني هذه 
اجلهـــات فالكل حري�س على اأن ينهي امل�سوؤولية اخلا�ســـة به ب�سرعة ومن ثم حتويله اإىل 

اجلهة التي تليه.
النطباعـــات ال�سلبيـــة : هنـــاك اأ�سخا�ـــس ل يحبون التغيـــري وجتدهم دائمـــا يعار�سون  «

الأفكار اجلديدة فقط لأنهم مل يتبعوها اأو مل ياألفوها يف ال�سابق.
عدم امل�سورة وتقبل الن�سائح : البع�س يعترب اأنه من النق�س اأو العيب ا�ست�سارة الغري اأو  «

الظهور مبظهر الذي ل يعلم عن اأ�سياء قد تكون يف تخ�س�سه.
عـــدم وجـــود مقايي�ـــض للقيمـــة : نادرًا ما جنـــد مقايي�س ت�ساعد على حتديـــد اجلودة اأو  «

القيمة كما اأن اأغلب امل�سممني مل يح�سلوا على تدريب عملي على تقدير التكاليف.
اإذا عدنا اإىل الوراء قلياًل واألقينا نظرة على بع�س امل�ساريع التي مت تنفيذها يف ال�سابق فمن النادر 
اأن جنـــد م�سروعـــا �سلم من التاأثري ال�سلبي من بع�س اأو اأحـــد هذه الأ�سباب ونادرًا ما جند م�سروعا 

متكاماًل يلبي جميع متطلبات ورغبات امل�ستفيد. 
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متى تطبق إدارة القيمة ؟
كيف نطبق اإدارة القيمة ؟ ومتى نطبق ور�سة عمل الدرا�سات القيمية ؟ وكيف نخطط لها ؟

بنـــاء على اإح�سائية ميدانيـــة متت يف الوليات املتحـــدة الأمريكية واململكة العربيـــة ال�سعودية بني 
ال�ســـكل رقم )1-1( اجلهـــات املوؤثرة على التكاليـــف الكلية لأي م�سروع. نالحـــظ اأن الت�سميم هو 
اأكـــرث هـــذه العـــوامل  تاأثـريا )49%( رغم اأنـــه اأقلها تكلفة. وهذا بديهي، ذلـــك اأن جميع القرارات 

والإجراءات الالحقة �ستكون مبنية على اأ�سا�س الت�سميم.

املالحظـــة الهامة هنا هـــي اأن املالك لي�س له اإل 10% من التاأثري على التكلفة رغم اأنه �ساحب امللك 
ومن املفرت�س اأن يكون هو املوؤثر الرئي�سي على التكلفة.

ال�سبـــب يف ذلـــك قد يعـــود اإىل اأن املالك عادة يبني قراراته على حتليـــل اأ�سخا�س اآخرين كم�سمم اأو 
م�ست�سار اأو خالفه. فعادة املالك يقرر بني عدة خيارات بعد درا�ستها وحتليلها من قبل اأ�سخا�س اآخرين.

)ال�صكل 1-1( اجلهات املوؤثرة على التكاليف

9% الإن�صاء49% امل�صمم

7% ال�صيانة

4% اأخرى
لك

املا
 %1

0

21% املوا�صفات واملقايي�ض
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ولكـــن هـــذا ل يعترب تاأثـــريًا على التكلفة حيـــث اأن املوؤثر الفعلـــي على التكلفة هو الـــذي قام بتحليل 
ودرا�سة القرارات و�سهل على املالك اختيار واحد منها.

الوقت المناسب لتطبيق الهندسة القيمية الشاملة 
مـــن ال�سكل )1 -2( يت�ســـح اأي�سا اأن امكانية تدارك الأخطاء يكون اأف�ســـل عند درا�سة امل�سروع يف 
مراحله الأولية كما اأن تكلفة التعديل تكون اأقل. وكلما تقدم تنفيذ امل�سروع كلما قلت اإمكانية التوفري 

وزادت تكلفة التعديل.

اإذًا الطريقة املثلى لتطبيق اإدارة القيمة، هي عمل درا�ستني قيميتني للم�سروع : الأوىل قبل الت�سميم 
اأو قبل النتهاء من مرحلة برجمة الت�سميم Programming  والغر�س منها حتديد متطلبات املالك 
الفعليـــة وو�سع اأ�س�س للت�سميـــم ، والثانية بعد النتهاء من الت�ســـور البتدائي)اأي بعد النتهاء من 

مراحل �صري اأي م�صروع اإن�صائي

الدرا�صة القيمية 
الأوىل

تكلفة 
التطبيق

الوفر

درجة قبول 
الأفكار اجلديدة

التكلفة

اجلهد

التخطيط 
والربجمة

الت�صور 
املبدئي

الت�صور 
النهائي

الت�صميم 
النهائي

وثائق 
العقد الإن�صاء ال�صيانة 

والت�صغيل

الدرا�صة القيمية 
الثانية مراجعة فنية

)ال�صكل 1-2( مراحل تطبيق اإدارة القيمة
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25 – 30 % مـــن الت�سميم،Conceptual( والغر�ـــس منها هو طرح بدائل اقت�سادية والتاأكد من اأن 
الت�سميم ي�سري وفق اأ�س�س الت�سميم التي مت حتديدها يف الدرا�سة الأوىل.

واأخـــريا عمل درا�ســـة مراجعة فنية للت�سميـــم Design Technical Review  قبـــل البدء بالت�ساميم 
التف�سيليـــة )اأي عند حوايل 80% من الت�سميم(. والغر�س من هذه الدرا�سة هو التاأكد من تطبيق 
املقرتحـــات التـــي وافق عليها املالـــك يف الدرا�سات القيمية الثانية وكذلك التاأكـــد من اأن الت�سميم 

مطابق للموا�سفات واملقايي�س املحددة من قبل املالك.

ن�ستنتج من ذلك، اأن اأف�سل وقت لبداية تطبيق اإدارة القيمة هو قبل الت�سميم اأو يف املراحل الأوىل 
مـــن الت�سميـــم، حيـــث اأن الوفر اأعلى وتكلفـــة التطبيق اأقـــل اإىل جانب اأن قبول الأفـــكار يكون اأكرث 

�سهولة.

مراحل تطبيق إدارة القيمة 
يتم عمل الدرا�سات القيمية على 3 مراحل ح�سب املو�سح بالر�سم اأدناه :

املرحلة الأوىل : الإعداد للدرا�صة 
كاأي درا�ســـة فنيـــة اأخرى، يجب الإعـــداد للدرا�سات القيميـــة اإعدادًا جيدًا ومـــن املتبع يف مثل هذه 

الدرا�سة ما يلي : - 

املرحلة الأوىل
الإعداد للدرا�صة

املرحلة الثانية
ور�صة عمل الدرا�صة

خطة عمل الهند�صة القيمية

املرحلة الثالثة
التطبيق واملتابعة مراحل الدرا�صة القيمية



اإدارة القيمة .. املفهوم والأ�سلوب

الباب الأول : مفهوم القيمة  40

اختيـــار فريق عمل متعدد اخلـــربات والتخ�س�سات وذلك للح�ســـول على اأكرب عدد من  «
الأفـــكار. وفريق العمـــل يختلف حجمه باختالف حجم ونوعيـــة وت�سعب امل�سروع ولكن يف 
الغالـــب يتكون من خم�ســـة اإىل ت�سعة اأفراد. اأما اإذا كان لدينـــا م�سروع كبري ويتطلب 10 
اأفـــراد اأو اأكـــرث فبالإمكان تق�سيم فريق العمل اإىل فريقـــني اأو ثالثة. ولي�س من ال�سرورة 
اأن يكـــون لـــدى اأفراد فريـــق العمل اإملام بالهند�ســـة القيمية، كما اأنـــه ل ي�سرتط اأن يكون 
جميـــع اأفراد الفريق مهند�سني ولكن يجب اأن يكون الفريق بقيادة اأخ�سائي قيمة معتمد 
Certified Value Specialist ، CVS فمثال ن�ستطيع اأن نكون فريق عمل للم�ساريع التالية : 

م�صروع مدر�صةم�صروع م�صت�صفىم�صروع مبنى اإدارة
CVS ،قائد الفريقCVS ،قائد الفريقCVS ،قائد الفريق
مدر�س اأو مدير مدر�سة طبيبمهند�س معماري 
مهند�س معماري مهند�س معماري مهند�س تخطيط 
مر�سد طالبي خمطط طبي امل�ستفيد اأو ممثله 

مهند�س مدين/ اإن�سائي مهند�س مدين / ان�سائيمهند�س مدين / اإن�سائي 
طالبم�سرف معدات مدير اإدارة املبنى 
م�سرف ال�سيانة م�سرف ال�سيانةم�سرف ال�سيانة

مراجعة امل�سروع وجمال الدرا�سة Study Scope of Work بالتف�سيل وب�سكل جماعي. «
احل�سول يف البداية  على تكلفة اأولية تف�سيلية للم�سروع وعلى �سوئه يقوم فريق بتقدير  «

التكلفة الكلية.
و�سع جدول زمني يو�سح فيه بداية ونهاية كل مرحلة من مراحل الدرا�سة. «
حتديد تاريخ لالإنتهاء من الدرا�سة وتاريخ عر�س نتائج الدرا�سة على امل�ستفيد. «

املرحلة الثانية : ور�صة عمل الهند�صة القيمية 
يف اإدارة القيمة تتبع خطة عمل الهند�سة القيمية)Value Engineering Job Plan( خطة العمل هذه 
مكونة من عدة خطوات منظمة يختلف البع�س يف تعددها فهناك من 5 اإىل 10 خطوات ولكنها غالبا 
مكونة من �سبع خطوات وهو املتبع من قبل الكثري من خرباء اإدارة القيمة. فهذه اخلطوات مت�سل�سلة 

ت�سل�ساًل منطقيًا حيث يجب الإنتهاء متامًا من اأي خطوة قبل البدء يف اخلطوة التي تليها.
» .Information Phase جمع املعلومات
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» .Function Analysis Phase حتليل الوظائف
» .Creativity & Idea Generation Phase  البتكار وطرح الأفكار
» .Evaluation & Selection Phase التقومي والختيار
» .Research & Development Phase البحث والتطوير
» .Presentation Phase الإيجاز وعر�س التو�سيات
» .Implementation & Follow up Phase التطبيق واملتابعة

و�سياأتي �سرح مف�سل لهذه اخلطوات يف الباب الثاين 

املرحلة الثالثة : التطبيق واملتابعة 
�سياأتي احلديث عنها بالتف�سيل يف الباب الثاين الف�سل ال�سابع.
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ل األول
الفص

مرحلة المعلومات

اإن من اأهم اأ�سباب الف�سل الذي ينتج من جراء اتخاذ القرارات اخلاطئة هو عدم اكتمال املعلومات. 
فاملعلومات تلعب دورًا هامًا يف اأي درا�سة. جمع ومراجعة املعلومات قبل البدء بالدرا�سة يعطي فريق 

العمل ادراكًا اأف�سل للم�سكلة.

مصادر المعلومات 
ح�سب نوعية امل�سروع تختلف نوعية املعلومات املطلوبة وجمال العمل والتكاليف ولكل نوع من امل�ساريع 

قائمة حمددة من البيانات املطلوبة م�ستقاة – عادة – من اأربع م�سادر معلومات رئي�سية هي :

:The Client اجلهة امل�صتفيدة
املعلومات هنا ت�سمل حاجة امل�ستفيد والأهداف الرئي�سية من امل�سروع واحل�سول على هذه املعلومات  

قد يبدو �سهاًل اإل اأنه اأ�سعب مما نتوقع وذلك لالأ�سباب التالية : 
اإن بع�س اجلهات امل�ستفيدة تعرف م�سبقًا متطلباتها وحاجاتها، اإل اأنها ل ت�ستطيع و�سع  «

هذه املعلومات يف مناذج ميكن ال�ستفادة منها.
ت�سعـــى اأغلب اجلهـــات امل�ستفيدة اإىل عمل ما تعودت عليه يف ال�سابـــق اأو تقليد الآخرين،  «

لكنهـــا قلما تعتمد على خرباتها اأو تدر�س م�ساكلها اخلا�سة يف العمل ومن ثم ال�سعي اإىل 
حلها.

عند بع�س اجلهات قد تكون بع�س املتطلبات والأهداف غري وا�سحة اأو ل تريد تو�سيحها  «
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لأن و�سوحهـــا قـــد يك�سف عن اأخطـــاء وعيوب ميكن اأن يرتتب عليهـــا اإنهاء عقود عمل اأو 
ف�سل موظفني.

عـــدد حمدود من اجلهات امل�ستفيدة تعرف جيـــدًا متطلباتها وحاجاتها اإل اأنها ل تراعي  «
التكلفة عند حتديد هذه املتطلبات.

The End User or the Customer امل�صتخدم اأو امل�صتفيد النهائي
اجلهـــة امل�ستفيدة لي�ست بال�ســـرورة هي امل�ستفيد النهائي فمثاًل مل�ســـروع م�ست�سفى قد تكون اجلهة 
امل�ستفيدة وزارة ال�سحة اأما امل�ستفيد النهائي اأو امل�ستخدم فهو املري�س والطبيب. ومل�سروع مدر�سة، 
اجلهة امل�ستفيدة قد تكون وزارة التعليم اأما امل�ستفيد النهائي فهو املدر�س والطالب. فيجب اأخذ راأي 

امل�ستخدمني الفعليني للمن�ساأة لأنهم هم الذين �سي�ستخدمونها على مدار حياة امل�سروع.

   )Codes, Standards & Specification(املوا�صفات و امل�قايي�ض
هنـــاك موا�سفات ومقايي�س يجـــب اتباعها اإل اأن اأغلب املتبع يف اململكـــة العربية ال�سعودية ومنطقة 
اخلليـــج موا�سفـــات ومقايي�ـــس اأتت من دول اأخـــرى بع�سها غري منا�سب لنا اإطالقـــًا مما قد ي�سبب 
اإحراجـــًا للم�سمم عند اختيار املوا�سفات، لذا ل ن�ستغرب اأن ن�سمع من بع�س امل�ستفيدين من يقول 

)اأنا الذي اأحدد املوا�سفات واملقايي�س( رغم عدم توفر القدرة الفنية عند بع�سهم.

The VE Team فريق العمل
وجـــود فريق عمل مكون من عدة تخ�س�سات وخربات خمتلفـــة ي�ساعد يف حتليل وحتديد متطلبات 

امل�ستفيد.

خطوات جمع المعلومات 
قـــد يتي�سر احل�سول على املعلومات ولكن كيفية ال�ستفـــادة من هذه املعلومات اأهم من جمعها. لذا 

ي�ستح�سن اإتباع اأ�سلوب منظم جلمع املعلومات ح�سب املقرتح التايل :
فح�س وثائق امل�سروع. «
حتديد قائمة املعلومات املطلوبة. «
حتديد متطلبات امل�ستفيد. «
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حتديد الهدف من الدرا�سة. «
تقدير وحتليل تكاليف امل�سروع.  «
حتديد جمال عمل الدرا�سة. «

مايلي �سرح لكل منها : 

فح�ض وثائق امل�صروع 
فح�س ومراجعة وثائق امل�سروع من متطلبات ور�سومات وموا�سفات وجداول كميات بدقة، هي اأهم 
مراحـــل اأي درا�ســـة فاملثل يقول )فهم ال�سوؤال هو الو�سول اإىل ن�سف اجلواب( لذا يحب تخ�سي�س 
وقـــت كاف للمراجعة وتدوين املالحظات ويف�ســـل اأن يح�سل فريق العمل يف البداية على �سرح عن 

امل�سروع من قبل اجلهة امل�ستفيدة.

حتديد قائمة املعلومات 
بنـــاءًا على مراجعة امل�سروع تت�سح نوعيـــة املعلومات املطلوبة، لذا تعد قائمـــة باملعلومات الإ�سافية 

املطلوبة للدرا�سة، ومنها : 
�سرح خمت�سر عن امل�سروع. «
فكرة واأ�س�س الت�سميم. «
الر�سومات. «
التكلفة التقديرية. «
توزيع امل�ساحات والفراغات. «
املوا�سفات واملقايي�س. «
متطلبات امل�ستفيد ورغباته. «
م�سادر لت�سهيل مهمة فريق العمل )كتالوجات، موا�سفات، مراجع، ... الخ(. «

حتديد متطلبات امل�صتفيد 
كثـــري مـــن امل�سممني يحـــددون متطلبات امل�ستفيـــد بناءًا على خربتهـــم وجتاربهم اخلا�ســـة اإل اأن 
امل�ستفيـــد هو اأهم م�سادر املعلومات ففهم وجهة نظره ومتطلباته وحاجاته ورغباته هام جدًا. ومع 
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اأنـــه يحب احـــرتام وجهة نظر امل�ستفيـــد اإل اأنه رمبا ينتـــج تنقيح اأو تعديل يف املتطلبـــات بناءًا على 
مناق�سته يف اأحد اأو كل امل�سائل التالية : 

هل تغريت متطلبات امل�ستفيد عن ما �سبق حتديده ؟ «
هل يعرف امل�ستفيد متامًا مزايا وعيوب الت�سميم ؟ «
هل هناك مميزات يف امل�سروع ل تلبي رغباته ؟ «
هل التو�سع يف الإن�ساء م�ستقباًل ماأخوذ بعني العتبار ؟ «

حتديد الهدف من الدرا�صة 
يحدد الهدف من امل�سروع عادة من قبل امل�ستفيد ولكن قد يتغري ذلك الهدف بعد مناق�سة امل�ستفيد 
ذلك اأن الدرا�سات القيمية مبنية لي�س فقط على املتطلبات والتكلفة الأولية ولكن اأي�سًا على التكلفة 
الكليـــة واجلودة وكيفية الإن�ساء ومدة الإجناز،لذا يجب الرتكيز على فهم )ملاذا ندر�س ولي�س فقط 

ماذا ندر�س(.

تقدير وحتليل التكاليف 
اإن اأهـــم نتائج الدرا�ســـات القيمية هي الوفر والتخل�س من التكاليف غري ال�سرورية. و�سوف نتو�سع 
يف جمـــال تقديـــر وحتليل التكلفـــة يف الباب الثالـــث و�سن�سرح فيه بع�ـــس تقنيات تقديـــر التكاليف 

امل�ستخدمة يف اإدارة القيمة.

حتديد جمال العمل 
الآن وقـــد اأ�سبح لدينا تكلفة للم�سروع ومت حتديد املتطلبات والأهداف من امل�سروع بامكاننا حتديد 
جمال عمل الدرا�سة قبل النتقال اإىل اخلطوة الثانية من خطة العمل. ومن املهم حتديد الأولويات 
والرتكيـــز علـــى الأنظمـــة الرئي�سية للم�ســـروع اأو العنا�سر الأكـــرث تكلفة، فبناءًا علـــى قانــون باريتو 
Parato الذي ين�س على اأن 20 % من اأجزاء اأي �سيء متثل حوايل 80% من تكلفته الجمالية.  's Law

وميكن تطبيق ذلك القانون على امل�ساريع الن�سائية فعادة 15 – 30 % من عنا�سر اأي م�سروع متثل 
60 -80% من التكاليف.
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ثاني
ل ال

الفص
مرحلة تحليل الوظائف

خطوة حتليل الوظائف هي الركيزة التي تعتمد عليها الدرا�سات القيمية والتي متيزها عن اأ�ساليب 
حـــل امل�سكالت الأخرى يف هـــذه اخلطوة يتم التعرف علـــى وظائف امل�سروع وفهمهـــا جيدًا واإدراك 

العالقة بني هذه الوظائف. ويتم ذلك باإتباع اخلطوات التالية : 
حتديد الوظائف. «
ت�سنيف الوظائف. «
»  FAST Diagram )ربط الوظائف بالر�سم البياين )فا�ست
اختيارالوظائف التي ميكن حت�سينها. «

تحديد الوظائف 
ميكـــن حتديـــد الوظائـــف بطرح �ســـوؤال يبداأ بـ )مـــاذا تعمـــل... ؟( اأو يبـــداأ بـ )ماهـــو الغر�س من 

ا�ستخدام...؟(.

الوظيفة هي الغر�س التي اأوجد من اأجلها املنتج اأو امل�سروع وحتدد بجملة مكونة من كلمتني فقط : 

الكلمـــة الأوىل : م�ســـدر فعل اأي ا�سم مـــن لفظ الفعل يدل على حدث جمرد مـــن الزمن ويدل على 
ن�ساط معني مثل )عالج، تدري�س، جمع، تطوير، ان�ساء....الخ( 

الكلمة الثانية : ا�سم قابل للقيا�س اأو العد مثل  )حرارة، برودة، طلبة      مدار�س، مباين.... الخ(.
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فمثاًل :
وظيفـــة امل�سبـــاح الكهربائي هي )اإنارة منطقة(.. فكلمة)اإنـــارة( م�سدر فعل يدل على  «

عمـــل اأو ن�ساط غـــري حمدد بزمن وكلمـــة )منطقة(ا�سم قابل للقيا�ـــس فبالإمكان قيا�س 
م�ساحة اأو حجم املنطقة.                                

وظيفة املدر�س هي تدري�س طلبة. «
وظيفة الطبيب هي عالج مر�سى. «

ونظـــرا خل�سو�سيـــة اللغـــة العربية، فقـــد يلزمنا اأحيانًا اإ�سافـــة حرف جر قبل ال�ســـم مثال اإحدى 
وظائـــف البـــاب )حتكـــم بدخول(. وي�ستح�ســـن حتا�سي اأن يكـــون ال�سم معرف " الــــ " فمثاًل نقول 
)تدري�س طلبة( بدًل من تدري�س )تدري�س الطلبة( فكلمة طلبة تتيح لنا جمال البحث عن معلومات 
اإ�سافيـــة كالت�ســـاوؤل عن نوعية الطلبة هل هـــم ابتدائي، متو�سط، ثانوي، جامعـــي... الخ، اأما كلمة 
الطلبـــة فتوحـــي لنا بنوعيـــة معينة من الطلبـــة ل ندري ما هـــي ويف الغالب ل ن�ستف�ســـر عنها. هذا 
مـــع مالحظة اأنـــه يف بع�س احلالت النادرة ن�سيـــف األ التعريف اإىل بع�س الأ�سمـــاء املعروفة �سلًفا 

للجميع. مثل زيادة الربح، حت�سني النتاجية.

كمـــا نحـــاول تفادي اأن تكون الوظيفة مثل م�سمى ال�سيء فمثـــاًل ل نقول اأن وظيفة مكيف الهواء هي 
"تكييف الهواء" بل ي�ستحــ�سن اأن نقول اأن وظيفـــته هي )حتكم بحرارة( ذلك اأن الوظيفة )تكييف 
الهـــواء( حتد من التفكـــري ويظل مكيف الهواء عالقًا بالذهن ولكن الوظيفة )حتكم بحرارة ي�ساعد 
علـــى طرح بدائل تقوم بـــالأداء الوظيفي املطلوب وقد تكون خمتلفة متامـــًا عن مكيف الهواء فمثاًل 

ن�ستطيع التحكم باحلرارة عن طريق ا�ستخدام املواد العازلة وبع�س من التهوية.

ل �ســـك اأن اإيجـــاد وظيفة ال�سيء بهذه الطريقة لي�س بالأمر الي�سري اإل اأن هذه الطريقة ت�ساعدنا يف 
الرتكيز على اجلوهر والبتعاد عن ال�سكل وبالتايل ن�ستطيع حتديد الوظيفة بدقة.

تصنيف الوظائف.
�سيكـــون لدينـــا وظائف عديـــدة ومتنوعة وتختلف يف درجـــة الأهمية كما اأن هنـــاك اأكرث من وظيفة 
ل�سيء معني، لذا يلزمنا ت�سنيف هذه الوظائف كي ي�سهل التعامل معها فيما بعد. يف ادارة القيمة، 

هناك ثالثة ت�سنيفات رئي�سية للوظائف هي :
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وظيفة اأ�سا�سيةBasic Function ، B ويرمز لها بحرف )�س(، متثل العمل الرئي�سي املحدد  «
املطلوب تاأديته.

وظيفـــة ثانوية Secondary Function ،S ويرمز لهـــا باحلرف )ث( تعرب عن رغبة ميكن  «
التخلي عنها، اأي ميكن احل�سول على العمل املطلوب بدونها.

وظيفـــة ثانوية مطلوبـــة Required Secondary Function ،RS ويرمـــز لها بحريف )ثم(،  «
ومتثل رغبة مطلوبة وقد تكون �سرورية لتحقيق الوظيفة الأ�سا�سية يف بع�س احلالت.

ويف جميـــع الأحوال هناك وظيفة اأ�سا�سية رئي�سية واحـــدة ولكن ميكن اأن يكون لدينا وظائف ثانوية 
ووظائـــف ثانويـــة مطلوبة عديدة. اأما كيفيـــة حتديد الوظيفة الأ�سا�سية والوظيفـــة الثانوية املطلوبة 

فهي كالتايل :
لتحديـــد الوظيفـــة الأ�سا�سيـــة ن�ساأل ال�ســـوؤال " هل بالمـــكان اأن يتم العمل بدون هـــذه الوظيفة ؟ " 

اذاكان اجلواب " ل " فالوظيفة اأ�سا�سية.
لتحديـــد الوظيفة الثانويـــة املطلوبة، ن�ساأل ال�سوؤال " هل بالمكان حتقيـــق الوظيفة الأ�سا�سية بدون 

هذه الوظيفة ؟ " اذا كان اجلواب " ل " فالوظيفة ثانوية مطلوبة.
ولتو�سيح ذلك لناأخذ املثال التايل : 

�سوق جتاري مركزي 
ل �ســـك اأن الهـــدف الأعلـــى )اأو الوظيفة العليا( مـــن اإن�ساء �سوق جتاري مركـــزي هو حتقيق الربح 
املـــادي وزيادة راأ�س املال. وهناك وظائف كثرية لل�سوق اإل اأن اأهمها هو جذب امل�ستثمرين والزبائن 

ولدينا وظائف اأخرى ومنها ما يلي :

النوعالوظيفة
�سجذب زبائن
ثاإراحة زبائن
ثتكييف هواء 
ثحتكم مبخارج
ثجمع حمالت
ثماإيجاد مواقف
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ملاذا " جذب زبائن" وظيفة اأ�صا�صية ؟
هل �سيحقق ال�سوق التجاري النجاح اأو احل�سول على الربح بدون " جذب زبائن "؟  �سوؤال   : 

ل، اإذا هذه الوظيفة الأ�سا�سية. جواب  : 

ملاذا " ايجاد مواقف " وظيفة ثانوية مطلوبة ؟
هل بالإمكان حتقيق الوظيفة الأ�سا�سية " جذب زبائن " بدون " ايجاد مواقف "؟ �سوؤال  : 

ل، اإذا هذه الوظيفة ثانوية مطلوبة  جواب  : 

مثال اآخر: نظام تكييف 
وظيفة نظام التكييف الأ�سا�سية هي " حتكم بحرارة "  «
ولكن قد جند وظائف ثانوية مثل ت�سخني هواء، تربيد هواء، حتريك هــواء، توزيع هواء. «
ويف بع�س املناطق ال�ساحلية قد يكون التحكم بالرطوبة وظيفة ثانوية مطلوبة. «

ويجب مالحظة اأن الأداء الوظيفي يختلف باختالف احلالة فمثاًل لنافذة يف جمل�س املنزل قد تكون 
وظيفتها " اإنارة جمل�س اأو حت�سني منظر " ولكن لنافذة يف دورة املياه تختلف احلالة تكون الوظيفة 

." هواء  جتديد  اأو  رطوبة  " تخفيف 
 Unwanted يف بع�ـــس الأحيـــان جنـــد هناك ت�سنيـــف رابـــع للوظائف ت�سمى وظيفـــة غري مرغوبـــة
Function فمثـــال امل�سبـــاح ي�سدر نور وهو �ســـيء م�ستحب ومطلوب ولكن امل�سبـــاح ي�سدر حرارة 

اأي�ســـًا وهي نتيجـــة طبيعية لعمل امل�سبـــاح اإل اأنها وظيفة غري مرغوبة يف الغالـــب لذا جند اأنف�سنا 
م�سطرين لعمل �سيء ما للتخل�س من تلك احلرارة كزيادة التكييف مثال.

FAST Diagram )ربط الوظائف برسم بياني )فاست
  FASTبعـــد حتديـــد الوظائف وت�سنيفها يلزم ربـــط بع�سها ببع�س، ويتم ذلك باإتبـــاع اأ�سلوب فا�ست
وهو اخت�سار لــ Function Analysis System Technique  وهذا الر�سم البياين مت اكت�سافه بوا�سطة 

مهند�س يدعى �سارلز بايذاوي  Charles Bythaway وي�ساعد هذا الر�سم على الآتي:
تو�سيح العالقة بني الوظائف. «
اختبار دقة حتديد وت�سنيف الوظائف. «
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امل�ساعدة على البحث عن وظائف مفقودة. «
تو�سيع فهم واإدراك فريق العمل ملجال الدرا�سة. «

والنموذج العام املثايل لر�صم فا�صت مو�صح يف ال�صكل )2-2-1( ومكون من الآتي : 
الهدف الأعلى اأوالأ�سمى من ان�ساء امل�سروع وهذا يحدد من قبل امل�ستفيد.  «
الوظيفة الأ�سا�سية : يف جميع الأحوال ل يوجد لدينا اإل وظيفة اأ�سا�سية رئي�سية واحدة. «
وظائف ثانوية : تعرب عن رغبات ومتطلبات امل�ستفيد. «
وظائف ثانوية مطلوبة : والتي بع�سها معادلة من حيث الأهمية للوظيفة الأ�سا�سية. «
اأهداف امل�سروع الأخرى : وهي الأهداف الأخرى من تنفيذ امل�سروع. «
جمال عمـــل الدرا�ســـة :الدرا�سة القيمية �ستكـــون مركزة بني اخلطـــني املتوازيني ويجب  «

هنـــا مالحظة اأنه قد يكـــون هناك وظائف عديدة بني الوظيفة الأ�سا�سية والهدف الأعلى 
ولكنها لي�ست �سمن جمال الدرا�سة.

امل�ســـار احلرج : وي�سمـــل الوظائف املهمة الالزمة لتنفيذ امل�سروع وهذا يعني اأنه لو �سقط  «
اأحـــد هـــذه الوظائف املوجودة علـــى هذا امل�سار فاإنه لـــن يتم تنفيذ امل�ســـروع على الوجه 

املطلوب.
وظائف دائمة : وظائف يجب مراعاتها دائمًا عند الت�سميم والتنفيذ. «
الوظائف املوؤثرة : وهي وظيفة ال�سيء احل�سي امللمو�س الذي ت�سعى للح�سول عليه. وهذه  «

الوظيفـــة هـــي نهاية الإجابة عن كيف وبدايـــة �سوؤال ملاذا، لذا هـــي الوظيفـة املوؤثرة على 
جمـــيع الوظائف والتي نتج عـــنها )ر�سم فا�ست(.

الر�ســـم فا�ســـت مكون من عـــدة وظائف ت�سرح بع�سهـــا البع�س. من الي�ســـار اإىل اليمني يجيب على 
ال�سوؤال )كيف...( ومن اليمني اإىل الي�سار يجيب على ال�سوؤال )ملاذا...( اأنظر ال�سكل )2-2-2(.

ولتو�سيـــح ذلك، لناأخذ املثال املو�سح يف ال�سكل )2-2-3( والذي هو جزء من ر�سم فا�ست ملدر�سة 
ابتدائية.
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من الي�صار اىل اليمني الإجابة على ال�صوؤال )كيف ؟(.
الهدف الأعلى من املدر�سة هو )تطوير الأمة(. «
الوظيفة الأ�سا�سية للمدر�سة هي " تعليم طلبة " وهو جواب كيف نطور الأمة. «
كيفية " تعليم طلبة " عن طريق " احتواء طلبة " اأوًل. «
كيفية " احتواء طلبة " عن طريق "ان�ساء مدر�سة". «

من اليمني اإىل الي�صار الإجابة على ال�صوؤال )ملاذا ؟( 
ملاذا نن�سىء املدر�سة ؟ اجلواب لنحتوي الطلبة. «
ملاذا نحتوي الطلبة ؟ اجلواب لتعليم الطلبة. «
ملاذا نعلم الطلبة ؟ اجلواب لتطوير الأمة. «

الوظيفة املوؤثرة
الهدف الأعلى
Higher Order

Function

اأهداف امل�صروع

اأهداف امل�صروع
امل�صار احلرج

وظائف ثانوية

جمال عمل الدرا�صة

الوظيفة الأ�صا�صية وظيفة ثانوية وظيفة ثانوية

وظائف دائمة

وظائف دائمة

وظيفة ثانوية

)ال�صكل 2-2-1( النموذج العام لر�صم فا�صت

Why

ملاذا

How

كيف
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اختيار الوظائف التي يمكن تحسينها 
بنـــاءًا علـــى الوظائـــف التي مت حتديدها يف منـــوذج فا�ست فاإنـــه �سيكون لدينا فهـــم واإدراك اأف�سل 
للم�ســـروع عند ذلك نحدد مبدئيًا الوظائف التـــي ميكن حت�سينها �سمن جمال العمل. هذه اخلطوة 

تعترب حلقة و�سل بني مرحلة حتليل الوظائف ومرحلة البتكار وطرح الأفكار.

مالحظات هامة 
القاعدة التي يجب اإدراكها اإذا مل يتحقق منطق " كيف وملاذا " فاإن هناك اأحد احتمالني  «

اإما حدوث خطاأ يف حتديد الوظائف اأو اإهمال اأحد منها اأو انه مل يتم فهم الوظائف بعد 
والذي يدل على اأن امل�سروع اأو جمال عمل الدرا�سة مل يفهم بعد.

كيف؟ملاذا؟

زمن لحق؟  زمن �صابق؟ 

نف�ض الزمن نف�ض الزمن

الوظيفة

)ال�صكل 2-2-2( حتليل الوظيفة

تطوير اأمةتعليم طلبةاحتواء طلبةاإن�صاء مدر�صة

كيف؟ملاذا؟

)ال�صكل 2-2-3( جزء من ر�صم فا�صت ملدر�صة ابتدائية
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الكثـــري من خـــرباء الهند�سة القيمية يجمعـــون على اأن درا�سة قيمة بـــدون مرحلة حتليل  «
الوظائـــف هي عبـــارة عن جمرد اأ�سلوب تقليـــدي )خف�س تكاليف( ل اأقـــل ول اأكرث لذا، 
فاإن �سبب ف�سل اأ�سلوب خف�س التكاليف يكمن يف طرح مقرتحات بدون فهم تام لوظائف 
امل�ســـروع. فالأفكار املطروحة با�ستخدام اأ�سلوب خف�ـــس التكاليف قد تبدو للوهلة الأوىل 

جيدة وعملية اإل اأنه عند عمل حتليل وظائف امل�سروع قد يظهر خالف ذلك.
الغر�ـــس الأ�سا�ســـي من ر�سم فا�ست هـــو فهم جمال عمل الدرا�ســـة. البع�س يهدر الوقت  «

الكثري يف احل�سول على ر�سم فا�ست وكاأن هدفهم الوحيد هو احل�سول على ر�سم فا�ست 
فقـــط بغ�س النظر عن هل فهـــم جمال العمل اأم ل وهذا خطـــاأ. املـــعروف عن مكت�ســـف 
ر�سم فا�ســت )�سارلز بايذاوي( Charles Bytheway    اأنه مل يكمل ر�سم فا�ست قط فقد 
كان يتوقف عن تكملة ر�سم فا�ست عند اقتناعه باأنه مت فهم واإدراك جمال عمل الدرا�سة.

فيما يلي مثالن لر�صم فا�صت من درا�صات قيمية فعلية.
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ت�صجيع العمل
توفري وقت

تنظيم فريق 
عمل

جمع وثائق

جمع معلومات

ف
تقدير تكالي

مناف�صة 
امل�صتفيد

زيارة موقع

تقيد بجدول
حت�صني ت�صميم

ف دائمة
وظائ

ف
حتليل وظائ

توفري مبالغ

طرح اأفكار
اإتباع خطة 

العمل
تطبيق 

مقرتحات
حت�صني قيمة

الهدف الأعلى

مي اأفكار
تقو

حت�صني قيمة

تطوير اأفكار
وظيفة اأ�صا�صية

عر�ض مقرتحات

متابعة تطبيق

جمع معلومات

ملاذا؟
ف؟

كي

)ال�صكل 2-2-4( ر�صم فا�صت لكيفية عمل اإدارة القيمة

بع�ض اأهداف 
الدرا�صة القيمية

درا�صة ت�صميم

الوظيفة املوؤثرة 
)امل�صببة(

جمال عمل الدرا�صة القيمية

حلرج
امل�صار ا

حت�صني جودة " وقد يرى البع�ض اأن اإحداهما 
لدينا يف الر�صم وظيفتان مت�صاويتان يف الأهمية هما " توفري مبالغ " و " 

ىل طبيعة امل�صروع
ىل وجهة النظر واإ

اأهم من الأخرى . وهذا عائد اإ
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)ال�صكل2-2-5( ر�صم فا�صت لنظام اإدارة معلومات يف م�صت�صفى  

الهدف الأعلى من هذا النظام هو " عالج مر�ض " . الهدف الأ�صا�صي من نظام املعلومات هو 
"ا�صتخراج بيانات"اأما عمل اإح�صاءات " فهو هدف ثانوي لكنه اأ�صا�صي لعملية البحث والتطوير 

ف 
. بني الوظيفة الأ�صا�صية " ا�صتخراج بيانات " والهدف الأعلى " عالج مر�ص��ى " عدة وظائ

جمال عمل 
ف لي�صت �صمن 

والغر�ض منها هو فهم عمل النظام لكن هذه الوظائ

ت�صميم نظام

تركيب اأجهزة

ظ ملفات
حف

تطوير برنامج
تخزين بيانات

عمل اح�صائيات
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ث
ثال

ل ال
الفص

االبداع واالبتكار وطرح األفكار

اإلبداع واالبتكار  
الآن وقـــد اأ�سبـــح لدينا اإدراك وفهم تام للم�سروع ميكننا اأن نبداأ بطرح الأفكار اأو ما ي�سمى مبرحلة 
البتكار وطرح الأفكار ولكن قبل اأن ندخل يف تف�سيل كيفـــية طرح الأفكار فال بد اأن نتحدث بع�س 

ال�سيء عن ما هو الإبتكار اأو الإبداع.

اأغلـــب النا�س يعتقـــدون خاطئني اأن الإبداع اأو الإبتـــكار هي مواهب تولد مع الإن�ســـان وهناك اأي�سا 
الكثري من املعتقدات اخلاطئة لدى البع�س مثل.

الأذكياء فقط هم املبدعون. «
الإبتكار يح�سل فجاأة اأو �سدفة. «
الإبتكار ينح�سر يف نوعية معينة من النا�س اأو جن�س معني من الب�سر. «

قد يكون الدافع لهذه الإعتقادات هي كلمــة اإبداع اأو ابتكار. ولكن اإذا متــــــــعنا يف الأمر قليال، جند 
اأن الإبـــداع هـــو نوع من الن�ساط واأن ال�سخ�س عـــادة يبــــــدع يف املجال الذي يرغبـــه اأو يرتاح اليه. 
الإبـــداع لي�س موهبة ولــكنه نتيــجة لعمل جـــاد ورغبة قوية فقد قال اأدي�سون �ساحب الأكرث من األف 
اخـــرتاع )اأن الإبـــــداع 99% جهد وعـــرق و 1% الهام وفكرة(، ويح�سل الإبـــداع عن طريق التدريب 

وا�ستخدام اأ�ساليب اإبداعية �سياأتي احلديث عن بع�سها لحقًا.

ولأن الإن�سان عادة يبدع يف املجال الذي يرغبه اأو يرتاح اليه، لذا فمن اأهم مهام قائد فريق العمل 
هو خلق روح الرغبة يف العمل اجلماعي لدى اأع�ساء فريق العمل.
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الديناميكية والعمل الجماعي 
العمـــل مع البع�س هو اأف�ســـل واأجنح الطرق لأداء اأي عمل. وقد اأثتبتـــت التجارب اأن اإ�سراك جميع 
العاملني يف اتخاذ القرار من اأهم اأ�سباب النجاح يف العمل. اإن اأي ع�سو يف اأي جهاز تنظيمي يجد 
نف�ســـه م�سطرا للتعامـــل يوميا مع اأنا�س خمتلفـــني يف التفكري والتخ�س�ســـات واخللفيات، لذا فاإن 
قدرتـــه علـــى التكيف والإن�سجام وكيفية التن�سيق والت�سال معهـــم هي التي حتدد جناح العمل. ويف 

الهند�سة القيمية هناك ثالثة اأنواع من العالقات توؤثر على العمل اجلماعي هي :
عالقة اأع�ساء فريق الدرا�سة القيمية مع الآخرين كامل�سمم، مقدر التكاليف، امل�ستفيد...  «

الخ.
عالقة اأع�ساء فريق الدرا�سة القيمية مع بع�سهم البع�س. «
عالقة قائد الفريق ب�ساحب القرار. «

وتكون م�ساركة الفرد يف العمل اجلماعي اأف�سل واأجنح اإذا مت الآتي : 
و�سع ال�سخ�س نف�سه مكان �سخ�س اآخر. «
ال�سراحة والنزاهة يف العمل. «
احرتام اأع�ساء فريق العمل. «
مراعاة �سعور الآخرين. «
التفكري ايجابيًا. «
املرونة يف التفكري والعمل. «
احرتام وجهات نظر اأع�ساء الفريق مهما كانت وتقبل النقد. «

ويف املقابل هناك الكثري من العوامل التي ت�سبب يف ف�سل العمل اجلماعي ومنها:
عدم توفر املعلومات الكافية. «
اتخاذ قرار مبني على اعتقاد خاطئ. «
التفكري املبني على العادات والتقاليد اخلاطئة. «
ال�سخ�سية ال�سلبية. «
عدم تقبل الن�سائح. «
عدم توفر الوقت الكايف لعمل الدرا�سة. «
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عدم م�سايرة التقدم العلمي والتقني. «
عدم وجود طريقة لقيا�س جودة العمل. «
اتباع موا�سفات قدمية. «
عدم وجود ان�سجام طيب بني اأع�ساء فريق العمل. «

اإذًا للح�ص��ول عل��ى عمل جماعي فعال يف الهند�صة ل بد ل��كل اأع�صاء فريق العمل من 
اإتباع ما يلي: 

تعريف احلالة اأو الغر�س من الدرا�سة )وهذه مهمة قائد الفريق(. «
العمل دائما على اإقناع اجلميع اأن العمل جماعي. «
احرتام الأقدمية يف العمل والتزام ال�سالحيات املخولة. «
تو�سيح الفكرة اأو الإقرتاح من قبل املقرتح. «
ل تبداأ املناق�سة مع �سخ�س اآخر بانتقاده. «
عدم الإ�ساءة اإىل الآخرين عند �سرح الفكرة. «
الإعتماد دائما على احلقائق. «
مناق�سة الأ�سخا�س الذين لهم عالقة مبا�سرة بالفكرة. «
تعلم الإ�ستماع والإ�سغاء لالآخرين اأكرث من التحدث اإليهم. «
اإظهار الحرتام يف جميع الأوقات. «

األسلوب اإلبداعي 
هناك العديد من الطرق الإبداعية حلل امل�سكالت ولكننا �سنناق�س طريقتني رئي�سيتني هما الأن�سب 

ملجال اإدارة القيمة وهما :
الأ�سلـــوب التحليلي Analytical Approach : حتديد امل�سكلة وايجاد حل مبا�سر مبني على  «

جتارب وح�سابات ريا�سية ويف النهاية نح�سل على حل واحد فقط.
الأ�سلـــوب الإبداعي Creative Approach : الإبداع هـــو املجيء بفكرة مفيدة جديدة على  «

الغالبيـــة من النا�س. والأ�سلـــوب الإبداعي هو املجيء بعدة حلول تـــوؤدي الغر�س املطلوب 
وعادة مايكون هناك حل مثايل واحد للم�سكلة.
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اإن ا�ستخدام اأ�سلوب الإبداع ميثل اجلذور الأ�سا�سية لإدارة القيمة وقد اأثبت هذا الأ�سلوب جدواه مع 
اأنـــه يبدو للبع�س مربكًا بع�س ال�سيء، ذلك اأنه �سبيه بـــاأن تطلب من �سخ�س اأن يخرتع �سيئًا مفيدًا 

يف فرتة وجيزة.

الأ�ساليـــب الإبداعية هي اأدوات ميكن اأن ي�ستخدمهـــا الفرد لتو�سيع مقدرته الإبداعية فهي اأ�ساليب 
تن�سيطيـــة جتـــرد العقل من عوائق التفكـــري وجترب ال�سخ�س علـــى ا�ستخدام كلمـــات مل يتعود على 

ا�ستخدامها ليتحدث عن احلالة ب�سكل خمتلف.

معوقات اإلبداع 
معوقات الإبداع كثرية ومنها : 

عوائق فطرية )التعود( 
ال�ستخدام امل�ستمر للطرق املعروفة بالرغم من توفر طرق حديثة اأف�سل. «
رف�س احللول البديلة التي ل تن�سجم مع احللول التي مت التعود عليها. «
ق�سور يف النظرة الإيجابية ونق�س يف اجلهود املبذولة. «
اللجوء اإىل ال�سالحيات املخولة لتحقيق غر�س ما. «

عوائق الإدراك احل�صي والنطباع  
الت�سور اخلاطئ و�سرعة احلكم. «
عدم البحث عن اجلوهر. «
عدم القدرة على حتديد املتطلبات. «
�سعوية التن�سيق وعدم القدرة على بناء عالقات �سخ�سية طيبة. «

عوائق ثقافية 
الرغبة يف التم�سي مع العادات والطرق املتبعة. «
املبالغة اأو الإفراط يف التناف�س بني الأفراد. «
الجتاه الديناميكي املفرط لي�سبح الفرد عمليًا اأكرث من الالزم. «
العتقاد باأن ال�ستغراق يف اخليال م�سيعة للوقت. «
الرتكيزعلى النتائج واإهمال الدوافع اأو امل�سببات. «
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عوائق عاطفية و�صلوكية 
اخلوف من الوقوع يف اخلطاأ اأو الظهور مبظهر الغباء. «
اخلوف من املدراء والرتياب يف الزمالء. «
احلث املفرط على احل�سول على نتائج ب�سرعة خملة باجلودة. «
عدم وجود ال�سجاعة يف رف�س القرارات التي من الوا�سح اأنها قرارات خاطئة. «

التفكير االيجابي 
من العوامل التي جتعل الفرد مبدعًا هو التفكري اليجابي واإليك مقتطفات من بع�س اأقوال املبدعني:

تذكر اأن هناك دائمًا جمال للتح�سني )ل يوجد �سيء كامل(. «
على وزن " ما كل جمتهد م�سيب " ميكننا القول اأن ما كل م�سمم جمتهد م�سيب. «
لي�س هناك �سوؤال غبي ولكن الغباء يف عدم ال�سوؤال. «
الأ�سئلة هي مفتاح الإبداع. «
النا�س ل يقامون اأو يعار�سون التغيري ولكنهم يعار�سون تغيري اأنف�سهم. «
ما مت اإثباته الآن كان جمرد خيال يف املا�سي. «
اأنت كما تفكر، لذا عليك اأن تفكر باإبداع لت�سبح مبدعًا. «
اأي �سيء يبداأ بفكرة ب�سيطة. «
اأن عملك لن ي�سبح اأكرب من احلجم الذي تخيلته له. «

التفكير السلبي 
ويف املقابل فاإن التفكري ال�سلبي يعطل عملية الإبداع فعادة ما ن�سمع اأقوال حتد من التفكري الإيجابي 
وتعطـــل العمل اجلماعـــي، ومن الأقوال ال�سلبيـــة التي غالبًا تقـــال اأثناء املناق�ســـات وجل�سات طرح 

الأفكار ما يلي :
الوقت متاأخر لتطبيق هذه الفكرة. «
جربت ذلك يف ال�سابق ومل اأجنح. «
اأعتقد اأن تقديراتك خاطئة. «
انا متاأكد اأن املدير لن يوافق على ذلك. «
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ل تناق�سني هذا هو النظام املتبع. «
لدي اإح�سا�س اأن هذه الفكرة غري عملية. «
لدي خربة اأكرث من 20 �سنة يف هذا املجال، لذا اأنا الذي اأقرر ذلك. «
مل اأ�سمع بهذه الفكرة اإطالقًا رغم خربتي الطويلة يف هذا املجال. «
هذا خمالف للموا�سفات واملقايي�س التي نتبعها. «
يبدو اأنك مل تفهم النقطة الرئي�سية. «
يبدو اأنك مل تفهم امل�سروع جيدًا. «
ملاذا ل تدر�س الر�سومات قبل طرح هذه الفكرة ال�سخيفة. «
يبدو اأنك مل تفهم ق�سدي. «
اأعتقد اأنه ينق�سك �سيء من اخلربة يف هذا املجال. «
ملاذا التغيري، هذه هي الطريقة املتبعة منذ 15 �سنة. «
اأنا متاكد اأن هذه الفكرة لن تنجح. «

األساليب التقنية اإلبداعية 
جميع الأ�ساليـــب التقنية الإبداعية تختلف باختالف احلالة. بع�سهـــا لال�ستخدام الفردي وبع�سها 
لال�ستخـــدام اجلماعـــي. والقواعـــد الإجرائية التي ينبغـــي اأن تتبع عند ا�ستخـــدام اأي اأ�سلوب تقني 

اإبداعي هي : 
ل حتاول اإيجاد اأفكار جديدة وحتكم عليها يف نف�س الوقت ولكن اجعل فا�سل طبيعي بني  «

وقـــت طرح الأفكار ووقت احلكم عليها مثـــل تاأجيل احلكم على الأفكار اإىل وقت لحق اأو 
تغيري املكان اأو تغيري الأ�سخا�س اإن اأمكن ذلك.

اإيجاد كمية كبرية من احللول املمكنة )يف هذه املرحلة مبدئيًا، املطلوب الكم ل الكيف(. «
البحث عن نوعية عري�سة من احللول. «
حتـــني الفر�س لتو�سيع وحت�سني الأفكار ح�سب ما توفـــرت. وعليك اأن تلتزم احلذر باأن ل  «

حتكم على الأفكار عند القيام بذلك. ولكن اغتنم الفر�س للدمج والتح�سني.
�ســـع اعتبـــارًا لكافة الأفكار  حتـــى الأفكار التي ل ترى اأنها عمليـــة ول ت�ستخف باأي فكرة  «

مهما كانت.
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وعلى اأية حال هناك قاعدتان رئي�سيتان يجب تذكرهما با�ستمرار :

القاعدة الأوىل 
عدم احلكم على الأفكار اأثناء طرحها. فهذا ي�ساعدنا على احل�سول على اأكرب عدد من الأفكار ويجنبنا 
عدم اإجها�س فكرة قد تكون جيدة قبل اأن تاأخذ فر�ستها من الدرا�سة. وكما اأن ذلك يحافظ على وقت 
املجموعة ووقت اأع�ساء فريق العمل ويقلل من اجلدل ذلك اأن بع�س املجادلت حتدث �سوء تفاهم بني 

اأع�ساء الفريق الذي قد يحد من م�ساهمة اجلميع وبالتايل يحد من البتكار والإبداع.

القاعدة الثانية 
الهتمـــام بكافـــة الأفكار حتى لو كان من الوا�سح اأنها غري عمليـــة. ففي هذه املرحلة تت�ساوى جميع 
الأفـــكار من حيث الأهمية، حتى اأن الأفكار التـــي تبدو غري منطقية للوهلة الأوىل تعادل يف الأهمية 
الأفكار التي تبدو جيدة والتو�سع فيها ي�سجع على اكت�ساف اأفكار جديدة، مما يك�سر احلواجز التي 
تقيـــد عمليـــات التفكري. الأفكار اجليدة هـــي ن�سبة معينة من الأفكار املطروحة. فـــاإذا افرت�سنا اأن 
ن�سبـــة الأفـــكار اجليدة هي 30% من الأفكار املطروحة، فاإنه عند طرح 100 فكرة �سنح�سل على 30 

فكرة جيدة، اأما اإذا مل يتم طرح اإل 10 اأفكار فاإن الأفكار اجليدة هي 3 فقط.

مرحلة طرح األفكار 
عند طرح الأفكار ي�ستخدم اأ�سلوب يعتمد على املناق�سة اأو ما ي�سمى اأحيانًا باأ�سلوب الع�سف الذهني 
Brainstorming  وهـــو طريقة تقوم على اإثارة اأفكار �سخ�س ما بوا�سطة اأفكار �سخ�س اآخر. وجل�سة 

الع�ســـف الذهني تتكـــون يف املتو�سط من 5 اإىل 9 اأ�سخا�س يجل�سون حول طاولة م�ستديرة يعر�سون 
اأفكارهم يف وقت واحد لكل م�سكلة حمددة.

يفتتح قائد الفريق جل�سة طرح الأفــكار بعر�س امل�ســـكلة بلـــغة الوظيــــفة فــيبداأ با�ســرتجاع معلومات 
اأع�ســـــاء الفريق بر�ســـم جــــزء من وظـــــائـــف )FAST Diagram( على لوحة حائطية مو�سحا فيها 

الهدف الأعلى والوظيفة الأ�سا�سية وبع�س الوظائف الثانوية.

بعد ذلك يبداأ طرح الأفكار باقرتاح حلول لأداء تلك الوظائف. ومن املهم ت�سجيل كافة الأفكار على 
اللوحة حتى ميكن لكافة اأع�ساء الفريق من روؤية و�سماع الفكرة. ويجب مراعاة ال�سرعة يف ت�سجيل 
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الأفكار حيث اأن الأفكار عادة تاأتي �سريعًا. ومن الأن�سب للرئي�س اأن يطرح اأ�سئلة اإبداعية من �ساأنها 
اأن تاأتي باأفكار حمددة اأكرث )انظر بع�س الأ�سئلة الإبداعية الواردة يف نهاية هذه الف�سل(.

املطلوب يف هذه املرحلة هو ايجاد كمية كبرية من احللول املمكنة، ذلك اأنه كلما زادت الأفكار زادت 
فر�ـــس احل�سول على حلول جيدة. اإذا افرت�سنـــا اأننا جعلنا هدفنا احل�سول على 100 فكرة، فاإننا 

يف الغالب �سنمر بثالث مراحل.

املرحلة الأوىل :
هي احل�سول على اأفكار حمدودة )15 – 20 فكرة(، وهي حلول تقليدية بديهية وماألوفة. 

املرحلة الثانية : 
بعـــد طرح بع�ـــس الأ�سئلة الإبداعية نح�سل على العديد من الأفكار املتنوعة والغريبة وقد ت�سل اإىل 
75 فكـــرة. وعنـــد اعتقاد البع�س اأنـــه من امل�ستحيل احل�سول على اأفكار جديـــدة اأخرى يعطي قائد 

الفريق ا�سرتاحة ق�سرية.

املرحلة الثالثة :
بعـــد ال�سرتاحـــة الق�سرية يبداأ قائـــد الفريق ب�سرد الأفكار ببطء ويطلب مـــن اأع�ساء الفريق دمج 
بع�ـــس الأفكار واإعطاء الفر�سة لطرح اأفكار جديـــدة يف الغالب، الأفكار التي تطرح يف هذه املرحلة 

هي اأف�سل الأفكار.

عنـــد النتهاء مـــن طرح الأفكار يكلـــف اأحد اأع�ساء الفريـــق بت�سجيلها ح�سب النمـــوذج املو�سح يف 
ال�سكل )2-3-1( وتعطى ن�سخة من هذا النموذج لكل ع�سو من اأع�ساء الفريق كي يدر�سها مبفرده 
ويدون امليزات والعيوب لكل فكرة. وهذا النموذج بعترب حلقة و�سل بني خطوة طرح الأفكار وخطوة 

التقومي والختيار.

واأخـــريا، يعطى الفريـــق ا�سرتاحة، وبعد ذلك يجتمعون لعمل اخلطوة الرابعة من خطة العمل والتي 
هي خطوة تقومي الأفكار والختيار.
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الدرجةالعيوبامليزاتالفكرةالرقم 

)ال�صكل 2-3-1( منوذج ت�صجيل الأفكار 

أسئلة إبداعية تساعد على طرح مزيد من األفكار 
هل ميكن تغيري الأبعاد؟ «
هل ميكن تغيري الكميات ؟ «
هل ميكن تغيري الرتتيب ؟ «
هل ميكن تغيري الوقت ؟ «
هي ميكن تغيري ال�سبب اأو املوؤثر ؟ «
هل ميكن اأن يكون هناك تغيري يف اخل�سائ�س ؟ «
هل ميكن تغيري ال�سكل ؟ «
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هل ميكن تغيري احلركة ؟ «
هل ميكن تغيري الو�سع اأو احلالة ؟ «
هل ميكن اإجراء تعديل يف ال�ستخدام ليكون �ساحلًا لأماكن اأخرى ؟ «
ماهو تاأثر الفكرة بالعادات والتقاليد والآراء الأخرى ؟ «
ملاذا هذا ال�سكل ؟ «
ماذا �ستفعل لو كان هذا الت�سميم يخ�سك ؟ «
كيف اإذا عك�س الداخل اإىل اخلارج اأو الأعلى اإىل الأ�سفل ؟ «
كيـــف اإذا جعل احلجم اأكـــرب ؟ اأكرث ارتفاعًا ؟ اأكرث ات�ساعًا ؟ اأكرث �سمكًا ؟ اأقل ارتفاعًا ؟  «

هل من املمكن ال�ستفادة منه يف �سيء اآخر ؟
ماذا لو مت اإلغاء هذا ؟ «
كيف ميكن اإجناز امل�سروع على مراحل ؟ «
ماذا لو ذهبنا اإىل اأبعد حد ؟ «
يف اأي �ســـورة ميكن اأن يكون هذا – �سائل، م�سحوق، معجون، اأو �سلب اأو يف �سكل عمود،  «

مثلث، مكعب اأو دائرة؟
ماهو الت�سميم الذي �سيكون اأف�سل من هذا ؟ «
هل ميكن عك�س ال�سبب والنتيجة ؟ هل من املمكن اأن يكون اأحدهما هو الآخر ؟ «
هل من الأف�سل و�سعه يف الطرف الآخر اأم يف الو�سط ؟ «
هل مت اإجراء بحث حول ذلك يف اإحدى املطبوعات اأو الدوريات الهند�سية؟  «
هل ميكن ملتعهد اأن يوفره بتكلفة اأقل ؟ «
كيف ميكن جعل ا�ستخدامه اأكرث �سهولة يف ال�ستخدام ؟ «
ما هو ال�سيء املماثل لهذا ولكنه اأقل تكلفة ؟ وملاذا ؟ «
ما الذي يحدث اإذا جعل اأخف وزنًا اأو اأكرث �سرعة ؟ «
هل ميكن ال�ستفادة منه يف �سيء اآخر ؟  «
اإذا تركنا كل املوا�سفات جانبًا ما هي الطريقة الأخرى التي ميكننا بها اأن نحقق الوظيفة  «

الأ�سا�سية ؟
هل ميكن اأن جنعلها تفي باملوا�سفات ؟ «
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رابع
ل ال

الفص
التقويم واالختيار

الغر�س من هذه اخلطوة هو اختيار اأف�سل الأفكار من بني تلك القائمة الطويلة من الأفكار التي مت 
طرحها يف اخلطوة ال�سابقة وذلك لأجل درا�ستها وتطويرها فيما بعد .

خطوات التقويم واالختيار 
مبـــا اأن احلكم على الأفـــكار كان ممنوعًا اأثناء طرح الأفكار، فمن املوؤكـــد اأن بع�س الأفكار الواردة 
يف القائمـــة غري مالئمة اأو غري عمليـــة، اإذًا فالغر�س من هذه املرحلة هو تقلي�س عدد هذه الأفكار 
ثـــم اختيار اأن�سبها ح�سب ما يتفق مع الأهـــداف املقررة �سابقًا. وعملية التقومي والختيار مكونة من 

اأربع خطوات هي:
الفح�س املبدئي لالأفكار. «
حتديد معايري التقومي. «
تقومي الأفكار. «
اختيار الأف�سل  وحتديد م�سئولية التطوير. «

الخطوة األولى – الفحص المبدئي لألفكار 
يف هـــذه املرحلة يتم فح�س عام جلميع الأفكار واإلغاء مـــا يبدو غري معقول لفريق العمل حيث يبداأ 
قائـــد الفريـــق بقراءة جميع الأفكار بتاأين وعلى من طرح الفكرة اأن ي�سرحها باإيجاز فاإذا اعتقد اأي 
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ع�ســـو مـــن فريق العمـــل اأن هذه الفكرة مقبولة فعنـــد ذلك تبقى هذه الفكـــرة يف القائمة ول تلغى.
)عادة يتم اإلغاء 30 اإىل 40 % من الأفكار يف هذه اخلطوة(.

الخطوة الثانية – تحديد معايير التقويم 
وهـــي اإيجـــاد جمموعة من معايري التقومي ميكـــن بوا�سطتها احلكم عمليًا علـــى باقي الأفكار ملعرفة 
جدواهـــا. وتختلف هذه املعايري باختالف نوعيـــة امل�سروع املدرو�س. ومن املعايري العامة امل�ستخدمة 

عادة يف الدرا�سات القيمية ما يلي:
حداثـــة الفكرة : فالأفـــكار املجربة املعروفة مت التعرف على عيوبهـــا ومميزاتها احل�سنة  «

واأي�ســـًا كيفيـــة التعامل معها اأمـــا الأفكار اجلديدة فيجب اأن تخ�ســـع للتجربة اأوًل ملعرفة 
مدى جناحها.

تكاليـــف تطويـــر الفكرة : زيادة تكاليـــف تطوير الفكرة كاإعادة ت�سميـــم ونحوه قد يكون  «
�سببًا يف رف�س الفكرة يف بع�س الأحيان.

احتمال التنفيذ :املعرفـــة اجليدة بامل�ستفيد اأو �ساحب القرار ت�سهل ت�سور مدى اإمكانية  «
تطبيقها. 

وقـــت تطويـــر الفكرة : زيـــادة الوقت واجلهد املطلـــوب لتطوير الفكرة مـــن بحث واإعادة  «
ت�سميم وتقدير تكلفة قد تكون عاماًل من عوامل رف�س الفكرة.

الوفر اأو الزيادة الناجت من تطبيق الفكرة )وقت وجهد ومال(. «

الخطوة الثالثة – تقويم األفكار 
نبداأ اأول باإكمال وتنقيح النموذج )2-3-2( الذي مت اإعداده يف مرحلة خطوة طرح الأفكار وي�سعى 
فريـــق العمل جـــادًا لإيجاد ميزات وعيوب جميـــع الأفكار ومن ثم تعطي تقييمـــا مبدئيًا )درجة من 
10( بنـــاءًا علـــى املعايري التي مت حتديدهـــا يف اخلطوات ال�سابقة. ويجب اإعطـــاء وقت كاف ل�سرح 
الفكرة من قبل ال�سخ�س الذي طرحها واأي�سًا ملناق�ستها. التقومي هنا قد ي�ستغرق وقتًا طوياًل فمثال 
قـــد ي�ستغرق تقييم 50 فكرة زهاء اأربع �ساعات لأنه يجـــب ت�سور جميع الأمور املتعلقة بالأفكار عن 

طريق طرح بع�س الأ�سئلة التالية : 
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هل تبدو الفكرة عملية ؟ «
هل ميكن  دمج هذه الفكرة مع فكرة اأخرى ؟ «
هل ميكن تعديل الفكرة ؟ «
ما مدى احتمال تطبيق هذه الفكرة ؟ «
ما هو الوفر املتوقع اأو الزيادة يف تكلفة الناجت من تطبيق هذه الفكرة ؟ «
ما هو تاأثري هذه الفكرة على الأفكار اأو الأنظمة الأخرى ؟ «
من الذين �سيتاأثرون بهذه الفكرة ؟ «
هل الفكرة تلبي طلبات امل�ستفيد؟ «
هل هناك وقت لتطبيق هذه الفكرة ؟ «
هل �ستوؤثر الفكرة على تنفيذ امل�سروع ؟ «
هل الفكرة تلبي الأداء الوظيفي ؟ «

الخطوة الرابعة – اختيار األفضل وتحديد مسئولية التطوير 
بعد تقييم جميع الأفكار وو�سع درجة لكل فكرة )من 1 اإىل 10 درجات( يقوم قائد الفريق بتق�سيم 
وتوزيع هذه الأفكار ح�سب التخ�س�سات ويحدد من �سيطور الأفكار. وعادة يبداأ بتوزيع الأفكار التي 
ح�سلـــت على 10 درجات ثم بالأفكار التي ح�سلت علـــى 9 درجات ثم بالأفكار التي ح�سلت على 8 

درجات، اأما ما دون ذلك فيلغى.

التقييم المعياري 
يف بع�ـــس الأحيـــان يكون لدينا اأكرث من بديـــل اأو حل لعمل �سيء ما. فلو عدنـــا اإىل املثال املذكور يف 
الباب الأول حيث لدينا ثالثة بدائل لأنظمة تكييف. عند ذلك نتبع منوذج التقييم املعياري املو�سح 

يف ال�سكل )2-4-1( لختيار الأف�سل والأن�سب من تلك البدائل. 

هذا النموذج مكون من جزئني : 
اجلزء الأول : 

حتديد اأف�سل املعايري ذات القيم الغري مادية اأي اأن التكلفة لي�ست اإحدى املعايري وحيث اأن الغر�س 
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هنـــا هو املقارنة بني عدة بدائـــل واختيار اأف�سلها، لذا يف�سل اختيار خم�سة معايري فقط لأنها عادة 
كافية للمقارنة. ول�سرح النموذج لنفرت�س اأن لدينا ثالثة اأنظمة تكيييف : 

» .Window Unit  نظام )اأ( : نظام نافذة
» .Split Unit نظام )ب( : وحدة املنف�سلة
» .Package-Central Unit نظام )ج( : مركزي

واملطلوب هو اختيار اأف�صلها. ولنفرت�ض اأن فريق العمل قد حدد املعايري التالية:
توفر ال�سيانة. «
�سهولة الت�سغيل. «
جودة التربيد. «
هدوء ال�سوت. «
ال�سكل اجلمايل. «

ففي هذا النموذج لدينا ثالث درجات من الأف�صلية. 
اأف�سل بكثري : نعطي درجتني )2( لالأف�سل ول �سيء لالآخر. «
اأف�سل بقليل : نعطي درجة واحدة لالأف�سل ول �سيء لالآخر. «
مت�ساويان يف الأف�سلية : نعطي درجة واحدة لكل منهما. «

نبداأ مبقارنة املعيار الأول " توفر ال�صيانة " )اأ( مع باقي املعايري الأخرى كما يلي :
مقارنة " توفر ال�سيانة )اأ( " مع "�سهولة الت�سغيل )ب( " :اأتفق فريق العمل على اأنهما  «

مت�ساويان يف الأف�سلية )اأ/ ب( لذا ندخل )اأ / ب( يف العمود الثالث، ال�سطر الثالث من 
النموذج )انظر �سكل 1-4-2(.

مقارنة " توفر ال�سيانة )اأ( " مع" جودة التربيد )ج( " : نف�سل التربيد بدرجة واحدة،  «
لذا ندخل )ج/1( يف العمود الثالث،ال�سطر الرابع.

مقارنـــة " توفـــر ال�سيانة )اأ(" مع " هدوء ال�ســـوت )د( " : مت�ساويان يف الأف�سلية. لذا  «
ندخل )اأ / د( يف العمود الثالث ال�سطر اخلام�س.

مقارنـــة " توفر ال�سيانة )اأ( "مع ال�سكل اجلمايل )هــــ( " :مت�ساويان يف الأف�سلية. لذا  «
ندخل )اأ / هـ( يف العمود الثالث، ال�سطر ال�ساد�س.
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وعلى هذا املنوال، نقارن املعيار الثاين " �صهولة الت�صغيل )ب( " مع بقية املعايري 
" �سهولـــة الت�سغيـــل )ب( " مقارنة مع " جـــودة التربيد )ج( ": نف�سل جودة التربيد  «

بدرجة واحدة )ج / 1(.
مت�ساويان يف  «  : " ال�سوت )د(  " هدوء  " الت�سغيل مقارنة مع  الت�سغيل )ب(  " �سهولة 

الأف�سلية )ب / د(.
" �سهولـــة الت�سغيـــل )ب( " مقارنـــة مـــع " ال�سكل اجلمايل )هــــ( " : نف�سل الت�سغيل  «

بدرجة واحدة )ب / 1(.
وبعد ذلك نقارن املعيار الثالث " جودة التربيد )د( " مع بقية املعايري 

" جـــودة التربيـــد )ج( " مقارنـــة مع " هـــدوء ال�سوت )د(" : نف�ســـل جودة التربيد  «
بدرجة واحدة )ج/ 1(.

" جـــودة التربيـــد )ج( " مقارنـــة مع ال�سكل اجلمايل )هــــ( " : نف�سل جودة التربيد  «
بدرجتني )ج / 2(. 

واأخ��ريا نق��ارن املعيار الرابع " هدوء ال�صوت )د( مع " ال�ص��كل اجلمايل )ه�( : نف�صل 
هدوء ال�صوت بدرجة واحدة )د/ 1(. واأخريا نح�صل على البيان التايل:

املعايري
اأتوفر ال�سيانةاأ

باأ/بالت�سغيل والطاقةب
جج/1ج/1جودة التربيدج
دج/1ب/داأ/دهدوء ال�سوتد
هـد/1ج/2ب/1اأ/هـال�سكل اجلمايلهـ

اأف�صل بكثري =2، اأف�صل بقليل =1، )حرف / حرف( =1 لكل منهما.
)ال�صكل 1-4-2(  

اجلزء الثاين : 
حتديد الوزن املعياري واختيار اأف�سل البدائل.

يف ال�سطر الثاين من هذا اجلزء جنمع عدد تكرار كل حرف، كما يلي :
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وزنه�دجباأرمز املعيار
املعايري

التكلفة
الكلية

مقيا�ض
القيمة 33531ثقل املعيار

)ال�صكل 2-4-2(

بعـــد ذلك ن�سع البدائل يف العمود الأول من اجلزء الثاين ونقارن بينهما بالن�سبة لكل معيار ونعطي 
كل بديل درجة اأف�سلية ح�سب الأتي :

5 درجات  « ويعطى  ممتاز   
4 درجات  « ويعطى   جيد جدا 
3 درجات « ويعطى  جيد   
2 درجة  « ويعطى   مقبول   
1 درجة « ويعطى   �سعيف   

ون�صعها يف اجلزء املظلل لكل بديل. فبالن�صبة ملعيار " توفر ال�صيانة " مثال جند اأن 
اأف�سلها واأ�سهلها �ســيانة هو نظـــام الوحدة، لذا يعطــى )5( درجــــات )ممتاز(. «
ياأتي بعد ذلك نظام الوحدة املنف�سلة ويعطى )4( درجات )جيد جدًا(. «
اأخـــريا ياأتي النظـــام املركزي الـــذي يحتاج اإىل �سيانـــة دائمة ومربجمة كـــي ي�ستمر يف  «

العمل، لذا يعطى 3 درجات.
اأمـــا بالن�سبة ملعيـــار " �سهولة الت�سغيل " فنجد اأن اجلميع مت�ســـاو يف الت�سغيل لذا نعطي كل نظام 5 
درجـــات. ونتبع هذا الأ�سلوب مع باقي املعايري الأخـــرى. واأخــــريًا ن�ســــرب هذه الدرجات يف ثقـــــل 
املعـــيـــار وي�سبـــح لديـــنا ال�ســـــكل )2 – 4 – 3( عند مقارنة هذه الأنظمـــة من حيث املعايري الغري 
مادية والتي هي مقيا�س اجلودة جند اأن اأف�سلها هو النظام املركزي )66 نقطة( يليه نظام الوحدة 

املنف�سلة )62 نقطة(.
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وزنه�دجباأرمز املعيار
املعايري

التكلفة
الكلية

مقيا�ض
القيمة 33531ثقل املعيار

55311491.240.83نظام النافذة 15151531درجة البديل × ثقل املعيار

45443621.444.3نظام الوحدة املف�سلة 121520123

3554566233نظام مركزي 915251235

 5 =ممتاز ،  4 = جيد جدا ،  3 =جيد   ،  2 = مقبول  ،   1 = �صيء
مقا�ض القيمة = وزن املعايري / التكلفة الكلية 

)ال�صكل 3-4-2(

اخلطـــوة النهائية هي تق�سيـــم وزن املعايري على التكلفة الكلية لنح�سل علـــى مقيا�س القيمة والذي 
علـــى �سوئـــه يتم حتديد النظام الأف�سل. وهنا نرى اأن ال�سورة  قـــد اختلفت. عندما ندخل التكلفة 

الكلية لكل بديل يف العمود الثامن كالتايل : 
1.2 األف ريال / طن تربيد لنظام وحدة. «
1.4 األف ريال / طن تربيد لنظام الوحدة املنف�سلة.  «
2 األف ريال / طن تربيد للنظام املركزي. «

مـــن هذا النموذج يت�سح )لهذا املثال( اأن نظام الوحـــدة املنف�سلة هو اأعالها قيمة )44،3( نقطة 
وهو خيارنا املف�سل. قارن هذه النتيجة مع املثال املذكور يف الباب الأول. النتيجة هنا خمتلفة لكنها 

اأدق.
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س
خام

ل ال
الفص

البحث والتطوير

خطة البحث والتطوير 
اإن جوهر عمل الدرا�سات القيمية هو حتليل الوظائف وطرح الأفكار ومن ثم تقوميها. عندئذ تكون 
لـــدى فريق العمل جمموعة من الأفكار التي حتتـــاج اإىل �سياغتها يف مقرتحات. العمل على �سياغة 
هذه الأفكار وهو ما ي�سمى بتطوير الأفكار. وحيث اأن هذه الأفكارهي خال�سة الدرا�سة ونظرًا للمدة 
الطويلـــة التـــي ت�ستغرقها هذه املرحلة فال بد من و�سع خطة عمـــل حمكمة تتالئم مع كمية الأفكار. 
تتم عملية البحث هذه على مرحلتني هما البحث والتنفيذ.ويف جميع الأحوال يجب اأن يكون وا�سحا 

لفريق العمل : 
من �سيطور الفكرة ؟ «
متى يجب النتهاء من تطوير الفكرة ؟ «
جدول الجتماعات امل�ستقبلية اخلا�سة بالتطبيق؟ «

البحث 
تتلخ�ـــس م�سئولية الفريق يف هذه اخلطوة يف البحـــث يف الأفكار التي مت التفاق على تطويرها ولن 
يكون هناك قبول وتنفيذ للمقرتحات بدون حتديد ماهو املطلوب لتحويل هذه الأفكار اإىل مقرتحات 

والتي منها : 
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تقدير الوفر اأو الزيادة. «
تقدير الكميات و�سعر الوحدات. «
مراجعة الأفكار مع اأع�ساء الفريق. ومع اجلهات ذات العالقة. «
حتديد حما�سن وعيوب كل فكرة. «

التنفيذ 
تلخ�س كل فكرة ح�سب النموذج املو�سح يف ال�سكل )2-5-1( املت�سمن على:

�سرح خمت�سر ور�سم تو�سيحي للت�سميم احلايل. «
�سرح خمت�سر ور�سم تو�سيحي للت�سميم املقرتح. «
مربرات الت�سميم املقرتح. «
تفدير الوفر اأو الزيادة املتوقعة من تطبيق الفكرة. «
ملحقات اإن لزم. «

االجتماعات الدورية 
مهمـــة الفريق هـــي اإكمال مرحلة البحث والتطوير يف الفرتة املحـــددة ولتحقيق ذلك يجب اأن تكون 
قنـــوات الت�سال بني جميع الأع�ساء مفتوحة ويتم ذلك من خالل �سل�سلة اجتماعات دورية ق�سرية 
يتـــم التفاق على توقيتها م�سبقـــًا. ويف كل اجتماع يقدم كل فرد يف الفريق تقريرًا موجزًا عن ما مت 

اإجنازه. وبناءًا على هذه التقارير يتم مراجعة وحتديث م�سار العمل.

تعتـــرب املحافظة على الجتماعـــات الدورية اأمرًا �سروريًا يف هذه املرحلة لـــذا يجب كتابة حما�سر 
الجتماعات وطباعتها وتوزيعها على اأع�ساء فريق العمل فور النتهاء من كل اجتماع حيث اأن ذلك 

ي�ساعد فريق العمل والدارة يف معرفة تقدم الدرا�سة وتاليف حدوث اأي تاأخري.

التقرير المبدئي للدراسة القيمية 
يجب توثيق وترتيب جميع الأفكار التي مت تطويرها واإعدادها يف تقرير منظم ومن�سق ي�سهل الرجوع 
اليـــه. هـــذا التقرير هو عبارة عن تو�سيـــات حمددة للجهة التي بيدها القـــرار. عند اإعداد التقرير 
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يجـــب مراعاة الرتكيز على اأهـــداف الدرا�سة التي مت حتديدها يف مرحلة جمع املعلومات.كما يجب 
التاأكـــد من جـــودة الأفكار ومربراتهـــا وتو�سيح اأثرها علـــى التكلفة وعلى الأنظمـــة الأخرى وي�سمل 

التقرير ما يلي :
 ملخ�س عن نتائج الدرا�سة Executive Summary  فيما ل يزيد عن ورقة واحدة. «
 جدول الدرا�سة وقائمة باأع�ساء فريق العمل. «
 نبذه ق�سرية عن مراحل الدرا�سة القيمية. «
 املعلومات التي مت جمعها ولها عالقة بالدرا�سة. «

�سرح خمت�سر عن امل�سروع. «
التكلفة التقديرية للم�سروع. «
حتليل امل�ساحات. «
حتليل الوظائف ور�سم فا�ست. «
جمال عمل الدرا�سة. «

 قائمـــة بجميـــع الأفكار التـــي مت تطويرهـــا مو�سحا الوفـــر اأو الزيادة لكل فكـــرة والوفر  «
الإجمايل.

ملخ�س لكل فكرة ح�سب ال�سكل )2-5-1( مع الر�سومات الالزمة. «
ي�ستح�سن مراعاة الإخت�سار بقدر الإمكان واإتباع اأ�سلوب " ما قل ودل " لأن هذا النوع من التقارير 
تراجـــع عادة من قبل اأ�سحاب قـــرار م�ساغلهم عديدة ولي�س لديهم مت�سع من الوقت لقراءة تقارير 

مطولة.
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الفكرة

امل�سروع

درجات املعايري 
الت�سميم احلايل

الت�سميم املقرتح

مربرات القرتاح

تكلفة الت�سميم احلايل

تكلفة الت�سميم املقرتح 

الوفر اأو الزيادة يف التكلفة الأولية

الوفر اأو الزيادة يف التكلفة الكلية

)ال�صكل 2-5-1( منوذج ملخ�ض فكرة 
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س
ساد

ل ال
مرحلة اإليجاز وعرض التوصياتالفص

الأفكار التي مت تطويرها ما زالت تعترب حرب على ورق ولن ي�ستفاد منها ما مل تطبق. وقبل تطبيقها 
يلـــزم اإقناع امل�ستفيد بقبـــول هذه الأفكار. وللح�ســـول على قبول للمقرتحات، علـــى الفريق اأول اأن 
يتاأكد من منطقية املربرات التي جتعلها مقبولة ومن املهم اأي�سًا اأن يكون الفريق م�ستعدا للرد على 
اأي ت�ساوؤلت ب�ساأن هذه املقرتحات، لذا يلزم عمل عر�س اأويل لنتائج الدرا�سة على فريق العمل قبل 
عر�سهـــا على امل�ستفيد. كما اأنه يجب تو�سيح كل اقرتاح على حده واحلذر من ربط عدة اقرتاحات 
ببع�سهـــا البع�س ذلك اأن جتميع القرتاحات يف اقرتاح واحد قد يزيد من احتمالت رف�سها جميعا 

اإذا اعرت�س �ساحب القرار على واحدة منها.

طريقة عرض االقتراحات 
يف اأغلب الأحيان، ترف�س املقرتحات لي�س لأنها غري جيدة ولكن بناءًا على طريقة عر�سها و�سرحها. 
لذا عند اإعداد العر�س، يلزم التاأكد من اأنك تقدم �سورة وا�سحة وحمددة لقرتاحك، وعادة يكون 

العر�س من ثالثة اأق�سام هي املقدمة، �سلب املو�سوع واخلامتة.

املقدمة 
تكون فيها الإجابة على الأ�سئلة التالية : 

ما هو مو�سوع وجمال الدرا�سة ؟ «
من هم الذين �ساركوا يف اإعداد الدرا�سة ؟ «
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ملاذا مت درا�سة امل�سروع ؟ «
�سرح مب�سط عن حتليل الوظائف ؟ «

�صلب املو�صوع 
ي�ستمـــل هذا على التو�سيات املحـــددة التي يطلب من الإدارة تنفيذها ويجـــب اأن ي�ستمل كل اقرتاح 

على مناق�سة ما هو، ملاذا، متى، و من.
ما هو اقرتاحك ؟ و�سح اقرتاحك ب�سكل �سامل وجتنب الإغراق يف اجلزئيات. ويف حالة  «

احلاجـــة اإىل معلومـــات اإ�سافيـــة اأو تف�سيل اأكرث ميكن تقدميها عـــن طريق الإجابة على 
الأ�سئلة.وبالمكان ال�سارة اإىل اأنه يوجد تف�سيل اأكرث يف التقرير املبدئي.

ملاذا يجب قبول القرتاح ؟ و�سح املزايا احل�سنة والعيوب واآثارها على التكلفة ومربرات  «
قبول القرتاح.

متـــى �ستنفـــذ هذه القرتاحات ؟ قبل اأن توافـــق الإدارة على تنفيذ مقرتح ما، فهي تريد  «
معرفة الزمن الالزم لتنفيذه ويجب يف ذلك اخل�سو�س اإعداد جدول التنفيذ.

مـــن الـــذي �سينفـــذ القـــرتاح ؟ تو�سيـــح مـــن هي اجلهـــة امل�سئولـــة عن تنفيـــذ القرتاح  «
)ال�ست�ساري مثاًل( ومن هي اجلهة امل�سئولة عن التطبيق )مقاول الإن�ساء مثاًل(.

تقدمي التو�صيات 
كمـــا اأ�ســـري اإليه �سابقًا، فاإن قبول املقرتحات ي�ستند لي�س فقـــط على احلقائق املو�سحة يف درا�ستك 

ولكن على طريقة عر�سها اأي�سًا. وميكن اأن حت�سن من طريقة عر�سك باإتباع الآتي :
حتدث بطريقة عادية وغري ر�سمية لأن ذلك يو�سح ثقتك  يف مقرتحاتك وي�سجع النقا�س  «

املثمر.
اأجعل طريقة حديثك �سل�سلة و�سريعة لأن ذلك يزيد الهتمام. «
و�سح النقاط الهامة التي وردت يف اأول العر�س. «
اأدر�س العر�س الذي �ستقدمه نقطة نقطة ولي�س كلمة كلمة. «
لكي تقدم عر�سًا �سل�سًا وفعاًل حتتاج لالإعداد املتاأين والتمرين امل�ستمر. «
كن متحم�سا ملقرتحاتك، فهذا يزيد امل�ستمعني قناعة باأفكارك. «
ا�ستخدم و�سائل العر�س احلديثة)ب�سرية ، �سمعية، ح�سية(. «
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ل ي�ســـرتط الإجابة علـــى كل الأ�سئلة واإمنا تـــرتك الإجابة لع�سو فريـــق العمل الذي طور  «
الفكرة.

تكون الو�سائل التو�سيحية الب�سرية موؤثرة اإذا متكن اجلميع من روؤيتها. لذا يجب عليك  «
فح�ـــس الغرفة ومعرفـــة جتهيزاتها واأماكن جلو�ـــس اأ�سحاب القرار قبـــل بداية العر�س 

والإ�ساءة املالئمة للغرفة.
اإذا كنت �ست�ستخدم اأجهزة عر�س، مترن م�سبقًا على طريقة ت�سغيلها.  «
واجه احل�سور وحتدث اإليهم وجها لوجه. «
ل تركز نظرك على �سخ�س معني فهذه تعترب اإهانة اأو اإهمال للبع�س ويف املقابل ل ت�سبح  «

بنظـــرك مينة وي�سرة فهـــذا دليل على الرتبـــاك، ولكن ركز نظرك علـــى كل الأ�سخا�س 
مبعدل 2-3 ثوان  للنظرة الواحدة.

الوثائق املكتوبة 
بالإ�سافة اإىل العر�س ال�سفهي يقدم اأي�سا م�سودة التقرير الذي مت اإعدادها م�سبقا )ميكن مناق�سة 

التقرير فيما بعد. بالتف�سيل مع الإدارات املعنية(.

اخلامتة 
يتـــم فيها تلخي�س نتائج كل املقرتحات والذي علـــى �سوئه �ستتخذ اجلهة امل�ستفيدة قرارها. وعادة 

تق�سم املقرتحات اإىل ثالث فئات كما يلي :
مقرتحات مت التفاق عليها وتدرج هذه �سمن جدول التنفيذ. « الأوىل : 
مقرتحـــات مل يوافـــق عليها وهـــذه تدر�س فيما بعـــد بوا�سطة فريـــق العمل وبعد  « الثانية : 

الدرا�ســـة يتخـــذ القرار من قبل فريق العمل فاأما اأن تلغـــى اأو تعدل وتعر�س على �ساحب 
القرار اأو امل�ستفيد مرة اأخرى.

مقرتحـــات مل يتخـــذ يف �ساأنهـــا قـــرار ويلزمها بع�ـــس الدرا�سة مـــن قبل اجلهة  « الثالثة: 
امل�ستفيدة قبل عر�سها مرة اأخرى على �ساحب القرار.

تختلف دقة وحجم البحث باختالف نوعية الفكرة فغالبًا ما ي�سطرنا البحث اإىل العودة اإىل املراحل 
ال�سابقة من خطة العمل.
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قد يلزمنا يف بع�س الأحيان طرح اأفكار جديدة بناءًا على طلب امل�ستفيد عند ذلك نعود اإىل مرحلة 
طرح الأفكار ثم التقومي ثم التطوير. قد حتتاج بع�س الأفكار اإىل تقومي اأف�سل، لذا نعود اإىل مرحلة 
التقومي ثم التطوير. بع�س الأفكار قد يلزمها بحث اأكرث بناءًا على اأمور ا�ستجدت، عند ذلك يلزمنا 

اأن نعود اإىل مرحلة البحث والتطوير.

وبطبيعـــة احلـــال يجب اأن تعر�س هـــذه الأفكار على �ساحـــب القرار اأو امل�ستفيـــد، فيما بعد لتخاذ 
القرار. ويف معظم الأحيان تنتهي مهمة فريق العمل بقبول املقرتحات ولكن يجب تعيني �سخ�س من 

قبل اجلهة امل�ستفيدة ملتابعة التطبيق والتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.
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سابع
ل ال

الفص
التطبيق والمتابعة

للتاأكد من تنفيذ التو�سيات وتطبيق املقرتحات يجب اإعداد واتباع خطة تنفيذية متم�سية مع اأ�سلوب 
الإدارة يف التنظيم.

أهداف مرحلة التطبيق والمتابعة 
من اأهم اأهداف مرحلة التطبيق واملتابعة ما يلي : 

و�سع اإجراءات عملية للتاأكد من تنفيذ وتطبيق التو�سيات واملقرتحات القيمية. «
متابعة التطبيق ور�سد النتائج. «
ا�ستمرارية تطبيق الهند�سة القيمية. «

مرحلـــة التطبيق واملتابعة هذه تكاد تكون مهملة يف اأغلب الدرا�سات الفنية رغم اأنها تعترب املقيا�س 
احلقيقـــي لنجاح هذه الدرا�سات. قد يكون هذا الإهمال نتيجـــة عدم وجود تنظيم اأو اأ�سلوب يحكم 

التطبيق.

شروط إدارة القيمة الناجحة 
للح�سول على اإدارة قيمية ذات نتائج مثمرة يلزم ما يلي : 

اللتزام طويل الأمد والهتمام اخلا�س من قبل الإدارة العليا جتاه تطبيق تقنية الهند�سة  «
القيمية.
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تفهـــم ودعم واإ�ســـراك كل التنظيمات الوظيفيـــة الأخرى )كاأق�ســـام الإن�ساء، الت�سميم،  «
ال�سيانة، املالية....الخ( 

تدريب ن�سبة من الأفراد البارزين على تقنية الهند�سة القيمية  «
متابعة تطبيق املقرتحات القيمية مع اجلهات املعنية وفق جدول معتمد. «
ر�سد الوفورات الفعلية الناجتة من تطبيق هذه املقرتحات. «
اإعـــداد قاعدة بيانات باملقرتحـــات التي مت تطبيقها لال�ستفادة منهـــا يف درا�سات قيمية  «

لحقة.
ر�ســـد ميزانيـــة خا�سة للدرا�سات القيمية فقد تكون هنـــاك حاجة لطلب م�سورة خبري اأو  «

عمل اختبارات خا�سة اأو القيام بزيارات ميدانية..الخ.

العناصر الرئيسية في تطبيق المقترحات القيمية 
بالإ�سافة اإىل الدعم املايل للدرا�سات، هناك ثالثة عنا�سر رئي�سية بدونها ل ميكن تطبيق الهند�سة 

القيمية بنجاح. العنا�سر هي : 
جمل�ض اإدارة القيمة : وهي اللجنة امل�سئولة عن توفري الدعم وامل�سورة لفريق العمل  «
مديـــر القيمـــة : اأو ما ي�سمى مبدير درا�سات  الهند�سة القيمية : هو قائد اأو من�سق فريق  «

عمل الدرا�سات القيمية.
فريق العمل : وهو املجموعة املدربة التي تقوم بالدرا�سة. «

جميـــع هـــذه العنا�سر تلعب دورا هامـــا يف اأي درا�سة قيمية ناجحة وفيما يلـــي عر�س لكيفية تداخل 
اأعمال وم�سوؤولية وم�ساركة كل منهم يف اأي درا�سة قيمية كما هو مو�سح يف ال�سكل )1-7-2(.

جمل�ض اإدارة القيمة 
هـــذا املجل�س يكـــون برئا�سة رئي�س املوؤ�س�سة اأو املدير العام وع�سوية مديـــر القيمة ومدراء الإدارات 
الأخرى. املهمة الأوىل لهذا املجل�س هي تقدمي التوجيه وامل�سورة الالزمة لتحقيق الأهداف املن�سودة 
وتعود اإليه �سطلة اتخاذ القرار فيما يتعلق بالتخطيط وتنفيذ الدرا�سات، ومن م�سوؤوليات املجل�س : 

اختيار امل�ساريع املراد درا�ستها. «
املوافقة على جمال عمل الدرا�سات. «
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املوافقة على اأولويات امل�ساريع والدرا�سات. «
اختيار فريق العمل. «
املوافقة على امليزانيات اخلا�سة بالدرا�سات. «
مراجعة تقارير وتو�سيات فريق العمل واملوافقة على تنفيذها. «
حتديد م�سوؤوليات التنفيذ. «
مراجعة الو�سع الكلي لإدارة القيمة ب�سفة دورية. «

Value Manager مدير القيمة
مديـــر القيمـــة هو قائد فريق العمل لذا هـــو اأهم العنا�سر تاأثريًا على الدرا�ســـات القيمية. يجب اأن 
يكـــون مديـــر القيمة حا�ساًل على �سهادة " اأخ�سائي قيمة معتمد" Certified Value Specialist   من 

.Save International قبل اجلمعية الدولية للهند�سة القيمية
لنجاح الدرا�سة القيمية يجب اأن يكون مدير القيمة اأكرث الأع�ساء م�ساركة وحتم�سا للعمل لأنه لبد 
اأن يكـــون هناك بع�ـــس اأع�ساء فريق العمل الذيـــن لي�س لديهم اإملام كاف ببع�ـــس اأ�ساليب وتقنيات 

الهند�سة القيمية.
وينبغي ملدير القيمة اأن يخ�س�س وقتًا حمددًا لالأعمال الإدارية لكي ل تعيقه عن قيادة فريق العمل. 
واإن كان حجم الأعمال الإدارية ي�ستحوذ على اأغلب وقته فعلى مدير القيمة اأن يعني نائبًا له لقيادة 
فريـــق العمل �سريطـــة اأن يكون لديه نف�س املوؤهـــالت التي يحملها مدير القيمـــة. وم�سوؤوليات مدير 

القيمة ت�سمل ما يلي :
اإعداد تقارير�سهرية ملجل�س اإدارة القيمة عن �سري الدرا�سات القيمية. «
اإعداد تقديرات امليزانية اخلا�سة بالدرا�سات. «
رفع التو�سيات واملقرتحات ملجل�س اإدارة القيمة لتخاذ القرار. «
قيادة فريق العمل. «
تقدمي امل�ساعدة الالزمة لالإدارات ذات العالقة بالدرا�سات القيمية. «
م�ساعدة فريق العمل يف التغلب على العوائق التي تواجههم. «
ح�سور الندوات اخلا�سة بالهند�سة القيمية ملواكبة ما ا�ستجد من تقنيات. «
توفري الت�سالت الالزمة لفريق العمل. «
التن�سيق بني جمل�س اإدارة القيمة وفريق العمل. «
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فريق عمل الهند�صة القيمية
اإ�سافة اإىل امل�ستفيد اأو ممثله، قد ي�ستمل فريق العمل على اأفراد من ال�سيانة، الن�ساء، الت�سميم، 
املاليـــة، امل�ستخدم... الخ. يتم اختيار الأع�ســـاء املالئمني من قبل جمل�س اإدارة القيمة بتو�سية من 

مدير القيمة.

ول ي�سرتط اأن يكون جميع اأع�ساء الفريق متفرغني للدرا�سات القيمية ولكن يف�سل اأن يكون ن�سفهم 
قـــد تلقوا تدريب م�سبق على الهند�سة القيمية. لت�سهيل مهمة فريق العمل يتم اختيار اأحد الأع�ساء 
ليكـــون م�سوؤوًل عـــن التن�سيق مع اجلهة امل�ستفيدة وتنظيم وجدولة العمـــل. وم�سوؤوليات فريق العمل 

ت�سمل ما يلي :
الجتمـــاع مع اجلهة امل�ستفيدة وجمل�س اإدارة القيمة ملناق�سة تفا�سيل املهمة املناطة بهم  «

ومراجعة جمال عمل الدرا�سة واحل�سول على فهم كامل لالأهداف.
الجتماعـــات تكـــون وفق جدول معـــد وكتابة حم�سر لهذه الجتماعـــات واإكمال املهام يف  «

الزمن املحدد.
اللتزام بخطة عمل الهند�سة القيمية. «
تقدمي التو�سيات النهائية ملجل�س اإدارة القيمة.  «
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)ال�صكل 2-7-1( تداخل اأعمال اإدارة القيمة

جمل�ض اإدارة القيمة

مدير القيمة

فريق العمل

مدير القيمة

فريق العمل

جمل�ض اإدارة القيمة

اجلهة امل�صتفيدة

قرار

ل

نعم

- حتديد جمال عمل الدرا�سات .
- حتديد الأهداف والأولويات .

- املوافقة على فريق عمل .

- قيادة فريق العمل .
- التن�سيق مع جمل�ض الإدارة .

- توفري الت�سالت لفريق العمل .

- حتديد جمال عمل الدرا�سات .
- حتديد الأهداف والأولويات .

- املوافقة على فريق العمل .
- اإعداد خطة التنفيذ .

- م�ساعـــدة فريـــق العمـــل يف اإعـــداد عر�ض 
عن الدرا�سة .

- التن�سيق مع جمل�ض الإدارة .

اإدارة  جمل�ـــض  علـــى  التو�سيـــات  عر�ـــض   -
القيمة .

-املوافقـــة على التو�سيات وخطـــة التنفيذ 
قبل عر�سها على امل�ستفيد. 

- تنفيذ وتطبيق التو�سيات .
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اأخ���ريًا 
اإذا اأمعنـــت النظر يف مراحل " خطة عمل الهند�ســـة القيمية "فاإنك �ستجدها �سبيهة باملراحل التي 

مير بها اأي خمرتع. انظر اجلدول التايل :
خطة عمل الهند�صة 

القيمية
مالحظاتاملخرتع

مرحلة جمع املعلومات
العمل اجلماعي

جمع املعلومات، الهام، رغبة قوية يف 
جمع اأي معلومات ذات عالقةالعمل يف  حقل ما 

�سوؤال كيف وملاذا وماذاحتليل املعلوماتمرحلة حتليل الوظائف
مرحلة البتكــــار وطرح 

اأفكار، اأفكار، اأفكار اأماًل يف احل�سول تاأمل، توحيد الأفكارالأفكار
على جواب �سايف

مقارنة الأفكار، حتليل البدائل اختيار مرحلة التقومي والختيار
اأف�سل البدائل

يبداأ املخرتع الآن باحلكم على الأفكار 
اأماًل يف احل�سول على احلل

بداأ الآن حتقيق حلم املخرتع لذا يبداأ ت�سميم وتوثيقمرحلة البحث والتطوير
بالت�سميم

عند ف�سل التجربة، ي�سحح اأخطائه اختيارات، جتاربمرحلة العر�س
ويجرب من جديد

طرحها يف الأ�سواقمرحلة التطبيق

انتهى الإخرتاع وبعد ذلك ياأتي عر�سها 
على النا�س، يف البداية قد ُترف�س وقد 

يواجه املخرتع عوائق كثرية لكنه �سيتغلب 
عليها فيما بعد وينجح بيعها.

الفـــرق الوحيد هو : اأن الهند�سة القيمية عمل جماعي بينما املخرتع يف اأغلب الأحيان يعمل لوحده، 
ولكـــن اإذا مت عمـــل الدرا�سة كفريق عمـــل واحد يفكر بطريقة واحدة وبجهـــد جماعي فاإنه باإمكاننا 

حماكاة عمل وتفكري املخرتع بل قد نتفوق عليه.





مفهوم تقدير التكاليف
التحليل القت�صادي يف الهند�صة القيمية

ث
ثال

 ال
ب

با
ال

تقدير التكلفة الكلية
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ل األول
الفص

مفهوم تقدير التكاليف

اإن عبـــارة " تقدير التكاليف اأو تقدير امليزانية " تعني توقع التكلفة احلقيقية لعمل ما عند انتهائه. 
وي�ستخدم يف ذلك ما يلي : 

تكاليف حقيقية معروفة. «
معلومات عن املنتج اأو امل�سروع املراد تقوميه. «
درا�سة وبحث عن معلومات وتكاليف من م�ساريع �سابقة. «
التقدير واحلكم املبني على اخلربة. «

وعنـــد النتهـــاء من تقدير التكلفة تبداأ م�سكلة ال�سيطرة على التكاليف لتبقى �سمن احلدود التي مت 
توقعها. واملطلب الذي ل ينتهي اأبدًا هو دقة تقدير التكاليف مع اأنه ل يوجد يف احلقيقة �سيء يعرف 

." دقيقة  " تقديرات 
التكلفة ال�سحيحة هي التي ل تنطوي على مبالغ زائدة جدًا ول على مبالغ ناق�سة جدًا فاملبالغ الناق�سة 
جـــدًا غالبـــا ًما ينتج عنها التخلي عن بع�ـــس املتطلبات كما تتجلى يف امل�ســـاكل الإدارية التي يواجهها 

القائمون على امل�سروع، واملبالغ الزائدة جدا ت�ستنفذ مبالغ ميكن ا�ستخدامها ب�سكل اأف�سل.

العوامل التي تؤثر على دقة التقديرات 
هناك بع�س العوامل التي توؤثر على دقة تقدير تكاليف امل�سروعات ومنها ما يلي :

عدم معرفة متطلبات �ساحب امل�سروع ب�سكل كامل. «
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عدم دقة اأعمال التخطيط الأولية وبرجمة الت�سميم. «
عدم وجود اأو عدم و�سوح جداول الإن�ساء والت�سميم. «
عدم ح�سول القائمني على التقديرات على جميع املتطلبات يف وقت واحد بل ب�سكل تدريجي. «
» .Lump Sum طرح العديد من املتطلبات ب�سكل اإجمايل
حماولة تكييف التكلفة الإجمالية لتالئم مبالغ م�ساريع �سابقة بغ�س النظر عن املتطلبات  «

اخلا�سة للم�سروع املدرو�س.
عدم اكتمال امل�سروع. «
قلة الوقت املخ�س�س لعمل التقديرات. «
عدم وجود خرائط وموا�سفات مف�سلة. «
عدم وجود معلومات وبيانات موثقة للتكاليف من م�ساريع �سابقة. «
حجم اأو جمال عمل امل�سروع. «
عدم حتديد النظم اخلا�سة يف البداية )نظام حريق، نظام �سوت..الخ(. «
جغرافية املوقع. «
طبيعة الرتبة. «
توفري املواد. «
الأحوال اجلوية الغري متوقعة. «
اأخرى. «

أسباب زيادة التكاليف بعد اعتمادها 
لـــو افرت�سنـــا ال�سيطـــرة علـــى العوامل الآنفـــة الذكر، ولكـــن حتى بعد تقديـــر التكاليـــف وتدقيقها 

واعتمادها قد تربز بع�س املتغريات التي قد ت�سبب، فيما بعد، بزيادة التكاليف ومنها : 
�سوء فهم جمال العمل بني املالك وامل�ستخدم. «
عدم اطالع امل�سمم على املتطلبات ب�سكل وا�سح. «
عدم وجود ان�سجام اأو تكيف مع املتغريات التي يطلبها امل�ستخدم. «
املنازعات. «
عدم التم�سي مبوجب اجلداول. «
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اأحوال ال�سوق. «
حوادث اأخرى خارجة عن الإرادة. «

مـــن هنا يت�سح جليا اأنه من امل�ستحيـــل احل�سول على تكاليف دقيقـــة، لذا فاملطلوب هو احل�سول 
على تقديرات مقبولة ومعقولة  متكننا من التحكم وال�سيطرة على امل�سروفات فيما بعد.

التكاليف بين الحقيقة والتخمين 
طاملا اأن م�ساكل التكلفة الغري مكتملة والأحالم التي ل تتحقق لي�س لها فر�س اأو وقت معني. ف�ستبقى 
م�ساألـــة مراقبـــة التكاليف عملية وهميـــة وخادعة، ذلك اأن مربرات زيـــادة التكاليف عديدة وكثرية 
ومتنوعـــة طاملا كان هناك مـــدراء م�ساريع خمتلفون.وتعترب م�سائل الت�سخم املايل وم�ساكل العمالة 
و�ســـح املـــوارد واملواد الالزمة، وقلة الوقـــت بع�سًا من امل�ساكل التي تتفاقـــم با�ستمرار.لذا فالتحكم 
بالتكلفـــة اأمر لي�س بالي�ســـري لأن اهتمامات النا�س كثرية ومواقفهـــم وت�سرفاتهم تختلف باختالف 

الزمن والظروف.

ويف ال�سنـــوات املا�سية عندما كان املال ل ي�سكل م�سكلة كبـــرية كان عن�سر )التكلفة( يحتل املرتبة 
الثالثـــة بعد " التنفيذ" و"اجلدولـــة " وكان الأمر ال�سائد هو تنفيذ العمل بـــاأي �سعر. وكانت اأعمال 
الإن�ســـاء ال�سريعة هـــي الدارجة يف ذلك الوقت. ومل تكن تكاليف الإن�ســـاء مهمة بقدر اأهمية اإجناز 
العمـــل يف وقت حمـــدد. لذا مت ت�سميـــم الكثري من امل�سروعـــات العمالقة التـــي و�سعت جممدة يف 

الأرفف حال الإنتهاء من اإعدادها.

اأمـــا الآن فقـــد تغريت الأحـــوال. وقد مت ت�سنيف )التكلفـــة( على اأنها م�ساويـــة او يف بع�س الأحيان 
اأكـــرث اأهمية من اأعمـــال اجلدولة والتنفيـــذ فالتكاليف الغـــري مراقبة بداأت توؤثـــر يف جداول العمل 
والتنفيـــذ من خالل التاأخري الناجت عن املناق�سات املرتفعـــة التكاليف، وقلة م�سادر التمويل اأو قلة 
عوائد امل�ساريع، و�سار من املاألوف الت�سحية مبميزات امل�سروع وعنا�سر اجلودة واأ�سباب الرفاهيـــة 
ل�ســـمـــان مراقبة و�سبـــط التكاليف. وقـــد اأ�سبـحت العرو�ـــس البديـــلة وحذف بع�ـــس البنود اأمرًا 
ميار�ســـه امل�سمــمون واملهند�ســـون على حـــٍد �ســـواء ويقبله اأ�سحاب امل�ساريـــع لأنه مل يعد بالإمكان 

تنفيذ كامل امل�سروع �سمن حدود التكلفة التقديرية اأو امليزانية املر�سومة.
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قوانين تقدير التكلفة 
فريـــق عمـــل الهند�سة القيمية يواجـــه با�ستمرار عدة اأنـــواع من تقدير التكاليـــف باختالف مراحل 

الدرا�سة فهناك ثالثة اأنواع رئي�سية من التقديرات : 
تقديرات فنية بوا�سطة مقدر تكاليف حمرتف. «
تقديرات فردية بوا�سطة اأحد اأفراد فريق العمل. «
تقديرات جماعية بوا�سطة بع�س اأفراد فريق العمل. «

ومهما اختلفت هذه الطرق،فاإنه بالإمكان احل�سول على تقديرات معقولة عند اللتزام بالقوانني التالية :
ا�ستخدام نف�س امل�سدر لأ�سعار الوحدة. «
ا�ستخدام نف�س طريقة التقدير وح�ساب كميات. «
توحيد الن�سب املئوية للربح والتكاليف الغري مبا�سرة. «
ا�ستخدام نف�س الطريقة يف ح�ساب تكلفة العمالة. «

التكلفة الكلية 
التكلفـــة الكليـــة اأو مـــا ت�سمى اأحيانًا بــــ " تكلفة دورة احليـــاة " ت�سمل التكلفة الأوليـــة بالإ�سافة اإىل 

تكاليف امللكية ذلك اأن قيمة اأي �سيء ت�سمل �سعر ال�سراء بالإ�سافة اإىل تكاليف ال�ستخدام.
التكلفة الكلية =  التكلفة الأولية + تكاليف امللكية

التكلفة األولية 
هي ا�ستثمـــارات راأ�س املال وت�سمل الت�سميم، التخطيط، الإنتـــاج، تكاليف الإ�سراف، الختبارات، 

ال�سحن، التخزين، تكاليف الإدارة، الإن�ساء... الخ.

تكاليف الملكية 
وهـــي اإجمايل التكاليف التي ت�سرف على امل�ســـروع منذ امتالكه وبدء ا�ستخدامه وت�سمل : الطاقة، 
الوقـــود، الت�سغيل، ال�سيانة، الإ�ســـالح، امل�ساندة، التخزين، الأمـــن، اخل�سارة،ال�ستبدال، التلف، 

ال�سمان، الأرباح... الخ.
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اإذا ن�ستطيع القول اأن " التكلفة الكلية " هي : - جميع التكاليف امل�سروفة منذ طرح فكرة امل�سروع حتى 
انتهاء عمره الفرتا�سي اأو بعبارة اأخرى جميع التكاليف التي ت�سرف " من املهد اإىل اللحد".

وانتهـــاء العمـــر القت�سادي  هنا ل يعني اأن املن�ساأة اأو امل�ســـروع ل ي�سلح لال�ستخدام ولكن يعني اأن 
امل�ستفيد قد اأنهى عالقته بامل�سروع ببيع اأو خالفه. والعمر القت�سادي يختلف من من�ساأة اإىل اأخرى 
حيـــث اأنه يعتمـــد على عمر الت�سميم وعمر بع�ـــس اأجزاء امل�سروع واحتياجـــات امل�ستفيد والظروف 

الزمنية.

تقديـــر التكاليف الكلية ت�ستخـــدم يف مرحلة تطوير الأفكار وتوؤثر هذه التكاليـــف �سلبًا اأو ايجابًا يف 
رف�س اأو قبول البدائل املقرتحة ذلك اأن التكلفة الكلية تعك�س الأداء والإجناز معًا.

عناصر التكلفة األولية 
يف كال القطاعني العام واخلا�س، التكلفة الأولية للم�ساريع تتكون عادة من �ستة عنا�سر رئي�سية هي :

تكلفة الأعمال الإن�سائية )50 – %75(  «
»  )%15- 10( Site Work تكلفة اأعمال املوقع
تكلفة الت�سميم واملراجعة والدرا�سات )2- %5(  «
» )%5-2( Reservation & Contingency الحتياطي
» )%10 – 5( General Overhead تكلفة الإدارة وال�سراف
» )%15-8( Profit الربح

ويلـــزم الرتكيز هنا على الأعمال الإن�سائية لأنهـــا اأكرث العنا�سر تكلفة وتوؤثر على املبالغ املخ�س�سة 
للعنا�ســـر الأخـــرى. كما اأن تكاليف الأعمـــال الإن�سائية هي الأكرث ا�ستئثـــارًا باهتمام املقاولني عند 
فتـــح املظاريف وغالبـــًا ما يبنى عليها احلكـــم النهائي لأنها املرجع يف حالـــة ال�سيطرة والتحكم يف 

التكاليف.
علـــى اأية حال ينبغي بذل جهد م�ساو وتكري�س وقت كاف ملراقبة العنا�سر الأخرى للميزانية فتنفيذ 
الأعمـــال الإن�سائية �سمن تكلفة الأعمال الإن�سائية املحددة مع زيادة يف تكاليف الت�سميم والتمويل 
وتكاليـــف الأعمـــال الإدارية الأخرى جتعل من امل�سروع عماًل واإجنـــازًا ل جاذبية فيه ول ي�سجع على 

املزيد منه.
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تقدير التكاليف األولية 
لأي مقدر تكاليف هناك �سبعة نقاط رئي�سية بجب مراعاتها قبل البدء يف اإعداد التكلفة التقديرية 

وهي كما يلي :
امل�ساحة املطلوبة والتي �سوف تفي بالغر�س الوظيفي للم�سروع. «
عدد الأ�سخا�س الذين �سوف ي�ستخدمون املن�ساأة. «
الأنظمة الإن�سائية )كهربائية، تكييف... الخ( قبل البدء بالت�سميم. «
الأنظمة اخلا�سة )اإطفاء حريق، ات�سالت، اآمن.... الخ(. «
املوقع اجلغرايف وحالة الرتبة. «
جدول زمني لالإن�ساء )يحدد تاريخ البدء والتاريخ املتوقع لالنتهاء(. «

تف�صيل املن�صاأة وت�صمل :
عدد الأدوار وهل هناك قبو اأم ل. «
�سكل املن�ساأة )مربع، م�ستطيل، دائري.... الخ(. «
ارتفاع كل دور حيث اأن لكل ارتفاع ينا�سبه نظام تكييف معني مثاًل. «
�سكل املوقع )ت�سجري، مواقف.....الخ(. «

فهذه النقاظ هي التي حتدد مزايا امل�سروع اأو املن�ساأة والتي بدورها �سوف تلعب دورًا كبريًا يف تقدير 
التكلفة.

لتقديـــر التكلفـــة الأولية للم�سروع يف بدايته يلجـــاأ البع�س اإىل ا�ستخدام التقديـــرات الإجمالية مثل 
التكلفـــة  للمـــرت املربع اإل اأن هـــذا لي�س مقيا�س حقيقي لأن املرت املربع لي�ـــس خا�سية من خوا�س اأي 
نظام، لذا يجب جعل وحدة القيا�س وحدة متثل خا�سية من خوا�س النظام اأو جزء من النظام مثل 

التكلفة لكل �سرير للم�ست�سفى، والتكلفة لطالب للمدر�سة.
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ثاني
ل ال

الفص
التحلي��ل االقتص��ادي ف��ي الهندس��ة 

ECONOMICAL Analysis in VE القيمية

مبادئ في التحليل االقتصادي 
التحليـــل القت�سادي هو خطوات عملية ت�ستخدم يف حتليل التكاليف الكلية، ويتم فيها حتويل جميع 
التكاليف وتوحيدها لتمثل تكاليف وقت معني.)اأما يف امل�ستقبل اأو احلا�سر اأو يف �سنة خمتارة خالل 
العمـــر الإفرتا�ســـي( وذلك كي ت�سهل املقارنة بني بدائل ذات جوهـــر موحد فمثال لي�س من املجدي 

مقارنة التكاليف الكلية بني ال�سيارة والدراجة نظرًا لأن اأدائهما يختلف عن الآخر.

يف الهند�ســـة القيميـــة، ميكن مقارنة جميع الأفكار بناءًا على التكلفة الكلية اإذا كانت جميع البدائل 
تلبـــي نف�س الأداء الوظيفي. حتت هذا ال�ســـرط، اإذا كان املطلوب هو نقل 10 كجم م�سافة 200 مرت 

اإذًا بالمكان مقارنة ال�سيارة بالدراجة.

ورغـــم اأن الأداء الوظيفي هو القاعـــدة الأ�سا�سية ملقارنة البدائل اإل اأنه بالإمكان املقارنة بناًء على: 
الوقـــت، اجلودة، والنوعية،احلالـــة القت�سادية، و�سع ال�سوق،كيفية الت�سغيـــل، الكمية، اخلدمات، 
اجلمـــال.... الـــخ ويجب اأن يكون احلـــد الأدنى للمقارنة متوفـــرا يف جميع البدائـــل وطريقة تقدير 

التكاليف جلميع البدائل موحدة.

المستحق الحالي والمستحق المستقبلي 
اإذا ا�ستثمـــر مبلـــغ معني من املال ا�ستثمـــارًا جيدًا فاإنه بعد مدة معينة مـــن الزمن �سوف يكون لدى 
امل�ستثمـــر عائـــد مايل ي�سمى الربح اأو ن�سبة الربح ويف املقابل قد يخ�سر امل�ستثمر وتكون هذه الن�سبة 
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ن�سبة خ�سارة. يف تلك احلالتني يخ�سع حتديد الربح اأو اخل�سارة اإىل القيمة املادية اأو القوة ال�سرائية 
للعملة.

لتو�سيـــح ذلـــك لنفرت�س اأن لدينا مبلغ من املـــال )ح( وا�ستثمر بن�سبــة ربـــح )ر( يف ال�سنة فاإنه يف 
بداية ال�سنة الأوىل املبلغ = ح 

الربح يف نهاية ال�سنة الأوىل = املبلغ )ح( م�سروبًا يف ن�سبة الربح )ر(

)1(                 = ح × ر 

= ح + الربح  اإذًا املبلغ يف نهاية ال�سنة الأوىل )م 1( 

= ح + ح × ر      

)2(  )م1( = ح )1+ر(

وهذا يعني اأن م 1  هو امل�ستحق امل�ستقبلي Future Worth.FW للمبلغ ح 

واإن ح هو امل�ستحق املايل present Worth .PW للمبلغ م1 

)م2( = م1 + م1ر =م1)1 +ر(        املبلغ يف بداية ال�سنة الثانية 

)م2( =ح)1+ر( )1+ر( = ح )1+ر(2 من املعادلة )2(  

وبنف�ض الطريقة ميكن اإثبات اأن :
=  ح )ا+ ر(3 م 3 

= ح )1+ر( 4... وهكذا  م4 

اإذا بامكاننا القول اأن :
)3(  من   = ح )1 + ر( ن

)1 + ر(ن   = معامل امل�ستحق ال�ستقبلي    

من  = هو امل�ستحق ال�ستقبلي اأو القيمة امل�ستقبلية للمبلغ ح يف نهاية ال�سنة )ن(
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اإذًا امل�ستحق املايل للمبلغ )م( يف ال�سنة )ن( بواقع ربح )ر( هو : 
1

)1+ر(ن
)4(ح = م ن

1
= مبلغ امل�ستحق املايل)1+ر(

مثال 1 
لـــدى عبـــد العزيز مبلغ مقـــداره 1000 ريال الأن ويريـــد اأن ي�ستثمره بواقع ربـــح 7% يف ال�سنة. فكم 

�سيكون لديه يف نهاية ال�سنة العا�سرة ؟ 
اأي اأن     ح = 1000 ريال 

ر= 7% اأي = 0.07  
ن= 10  

م 10  = ؟  
احلل 

= )1 + ر( 10 م10  من املعادلة )3(  : 
10 )0.07 +1(1000 =    

= 1967.15 ريال     

مثال 2 
يريـــد ريان اأن يكون لديه مبلغ 100 ريال بعـــد خم�س �سنوات من الآن فكم يجب اأن ي�ستثمر الآن اإذا 

كانت ن�سبة الربح = 7% ؟

ح = ؟ ن = 5   ر = %7   م5= 1000 ريال   اأي اأن  

من املعادلة )4( : 
م5

)1+ر(5
1000

= 712.96ريال)1.07(5 =ح=
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وهـــذا يعنـــي اأن القـــوة ال�سرائية للريـــال الواحد بعد خم�س �سنـــوات ت�ساوي 71.2 مـــن قيمته الآن. 
)هناك عوامل اأخرى حتدد القوة ال�سرائية اأكرث دقة(.

المستحق الحالي للدفعة السنوية 
)Present Worth of Annuity. PWA(

لنفرت�س اأننا ن�ستثمر مبلغ )ع( يف نهاية كل �سنة بواقع ربح )ر(.

يف نهاية ال�سنة الأوىل اأي يف بداية ال�سنة الثانية �سن�ستثمر املبلغ )ع(.

من املعادلة )3( عند نهاية ال�سنة )ن(.
الدفعة الأوىل = ع )1+ر( ن -1

لحـــظ اأن الدفعـــة الأوىل دفعـــت يف نهاية ال�سنـــة الأوىل اأي يف بداية ال�سنة الثانيـــة فعدد ال�سنوات 
املتبقية = ن - 1 

ن = ع )1 +ر( ن - 2  والدفعة الثانية �ستكون يف نهاية ال�سنة  

ن = ع )1 +ر( ن-3..... وهكذا  والدفعة الثالثة �ستكون يف نهاية ال�سنة  
ع  = )1+ر( ن - )ن-1( اإذًا الدفعة ما قبل الأخرية �ستكون   

         = )1+ر(ن -ن+1(

         = )1+ر( 

والدفعة الأخرية         = ع )1+ر(ن-ن  

         = ع 

لأنها دفعت يف نهاية ال�سنة الأخرية ومل ت�ستثمر

اإذًا فامل�صتحق امل�صتقبلي لهذه الدفعات �صيكون 
)5(  م= ع )ا+ر(ن-1  + ع)1 +ر(ن-2  +........ + ع )ا+ر( + ع 
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 اإذا �سربنا طريف املعادلة )5( يف )1+ر(

)6(  م)1+ر( = ع )1 +ر(ن + )1 +ر(ن -1+.. + ع)1 +ر(2 + ع )ا+ر(

واإذا طرحنا معادلة )6( من )7( ي�سبح لدينا 
)1+ر(ن-1

ر )7(اإذا   م= ع

م هي امل�ستحق امل�ستقبلي للدفعة ال�سنوية )ع( بواقع ربح )ر( يف نهاية ال�سنة )ن( 

اإذا افرت�سنا اأن 
)1+ر(ن-1

ر )8(�س = 

اإذا م = ع �س 

من املعادلة )4( 
1

)1+ر(ن ح = من  

1
)1+ر(ن ح = ع �س 

اإذا عو�صنا بقيمة �ض من املعادلة )8( ي�صبح لدينا : 
)1+ر(ن-1

ر×)1+ر(ن )9(ح = ع 

ح هي امل�ستحق املايل للدفعة ال�سنوية )ع( بواقع ربح )ر( دفعت )ن( مرات.
ر×)1+ر(ن
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مثال 5 
حممـــد ي�ستثمر مبلغ 500 ريـــال يف نهاية كل �سنة بواقع ربح = 6 % كم �سيكون املبلغ يف نهاية ال�سنة 

العا�سرة ؟

م 10 =؟ ر = 6 %،   ن = 10 �سنوات،    احلل : ع  = 500 ريال، 

من املعادلة )7(
1-10)0.06+1(

0.06 = 6590.4م10 = 500 

مثال 6 
ماهو امل�ستحق احلايل ملبلغ 500 ريال وفر يف نهاية كل �سنة وملدة ع�سر �سنوات بواقع ربح 6 %.

ح = ؟ ر= 6%،     ن = 10 �سنوات،     احلل : ع = 500 ريال، 

من املعادلة )9( 
1-10)0.06+1(

10)0.06+1(0.06 = 3680 ريالم10 = 500 

مثال 7 
ماهو امل�ستحق امل�ستقبلي ملبلغ 3680  بواقع ربح 6% بعد ع�سر �سنوات من الآن.

ن = 10، م 10 = ؟ ر = 6 %،   احلل :    ح = 3680 ريال، 
من املعادلة )3(     

 م 10  = ح )1 + ر( 10 = 3680 )1 + 0.06( 10 = 6590.4 ريال 
لحظ اأن هذا اجلواب ي�ساوي جواب املثال )5(... كيف ؟ 
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مقارنة التكاليف الكلية 
كمـــا اأ�سرنـــا يف البـــاب الأول، التكاليـــف الإن�سائيـــة ل متثـــل اإل ن�سبة ب�سيطـــة من التكلفـــة الكلية. 
فالتكاليـــف الكلية كما �سبق �سرحـــه يف الف�سل ال�سابق ت�سمل العديد من التكاليف التي حت�سل بعد 
انتهاء امل�سروع ك�سيانة وت�سغيل واإ�سالح.... الخ، وللمقارنة بني عدة خيارات فال بد من اأخذ جميع 

التكاليف الكلية يف عني العتبار.

كما هو معروف، التكاليف، عادة، مق�سمة اإىل ثالث فئات.
م�سروفات وعائدات يف احلال. «
م�سروفات وعائدات يف �سنة معينة اإما اإ�سالح اأو تبديل اأو نحوه. «
م�سروفات وعائدات ب�سفة دورية )�سهرية . �سنوية.... الخ(. «

ولتحقيـــق مقارنـــة مو�سوعية ي�ستخدم منـــوذج التكاليف الكليـــة املو�سح يف ال�ســـكل )3 – 2 – 1( 
يتبـــع يف هذا النمـــوذج حتويل جميع املبالغ التي �سرفت على فـــرتات خمتلفة اإىل امل�ستحق احلايل. 

النموذج مق�سم اإىل ثالثة اأق�سام :
الق�سم  الأول : التكاليف الأولية امل�سروفة وهي قيمة حالية. «
الق�سم الثاين : م�سروفات اأو عائدات ح�سلت يف �سنة معينة. «
الق�سم الثالث : م�سروفات اأو عائدات �سنوية. «

ول�ســـرح ا�ستخدام هذا النموذج لنفرت�س اأن لدينا 3 خيـــارات مل�سروعات توؤدي نف�س الغر�س اإل اأن 
تكاليفها خمتلفة ح�سب اجلدول الآتي :

م�صروع )ج(م�صروع ) ب (م�صروع )اأ(
55.00070.00090.000تكاليف اأولية

5000اإ�سالح وقطع غيار، �سنة 7
7000اإ�سالح وقطع غيار،�سنة 11
8000اإ�سالح وقطع غيار،�سنة 13

400060008000�سيانة كل 10 �سنوات
50002000035000قيمة الرجيع
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م�صروع )ج(م�صروع ) ب (م�صروع )اأ(
500040004000�سيانة وت�سغيل �سنوية

3700800013000عوائد مالية �سنوية
)�صكل 1-2-3( 

با�ستخدام النموذج ت�ستطيع و�سع كل نوع من التكاليف يف خانة خم�س�سة به. 
التكاليف الأولية يف الق�سم الأول وهي تكاليف م�ستحقة حاليا. «
تكاليـــف الإ�ســـالح والرجيـــع يف الق�ســـم الثاين وحتول جميـــع هذه املــبالـــغ اىل امل�ستحق  «

احلايل.
قيمـــة الرجيع هي قيمـــة املادة التي تعي�س اأكـــرث من عمرها املقـــرر اأو تعطلها قبل العمر  «

املقرر وح�ساب هذه القيمة تــــ�ساعد على دقة الخــتيار. عالقة  الفرتة املتبقية من العمر 
باآخـــر تبديل وقبل انتهاء عمر البديل. مثاًل : ملنتج عمره 10 �ســـنوات بدلت يف ال�سنة 17 
علـــى مدى عمر افرتا�ســي  مقداره 20 �سنـــة ن�ستـطيع القول اأنه ا�ستغل 30 % من تكاليف 

ال�ســتبدال يف ال�سنة 20 اأو اأن قيمـته يف ال�ســـنة 20 تعادل 70% يف هذا الق�ســـم 
ن�صتخدم املعادلة رقم )4(.

التكاليـــف ال�سنوية يف الق�سم الثاين وحتول اإىل امل�ستحق احلايل حيث اأن  هذه التكاليف  «
متثل الدفعات.. ون�ستخدم هنا املعادلة رقم  )9(. 

اأنظر اإىل ال�سكل )3-2-3( حيث يت�سح اأن التكلفة الكلية : 
مل�سروع اأ « 71.670 ريال  
مل�سروع ب « 36.803 ريال  
مل�سروع ج  « 9.743 ريال  

اإذا م�سروع )ج( هو اأقلهم تكلفة وهو اخليار الأف�سل.
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املو�صوع
3 م�ساريع

العمر الفرتا�صي 
30 �سنة

خليار الأول
ا

ين
خليار الثا

ا
خليار الثالث

ا
ن�صبة ال�صتثمار

%10
التقدير

يل
حلا

ا
التقدير

يل
حلا

ا
التقدير

يل
حلا

ا

التكاليف الأولية
55.000

55.000
70.000

70.000
90.000

90.000
التكلفة الإن�سائية

55.000
70.000

90.000
املجموع

ف ح�صلت يف �صنة معينة
تكالي

�صنة
معامل

اإ�سالح للم�سروع الأول
7

0.513
5.000

2.565
ين

اإ�سالح للم�سروع الثا
11

0.350
7.000

2.453
اإ�سالح للم�سروع الثالث

13
0.290

8.000
2،317

�سيانة دورية
10

0.386
4.000

1.542
6.000

2.313
8.000

3،084
�سيانة دورية

20
0.149

4.000
594

6.000
891

8.000
1،189

الرجيع
30

0.057
5.000

286
20.000

1.146
35.000

2،005
املجموع

4.415
4.511

4،585
ف ال�صنوية

التكالي
زيادة

معامل
�سيانة وت�سغيل �سنوية

0
9.427

5.000
47.135

4،000
37،708

4،000
37،708

عوائد مالية
0

9.427
3.700-

34.880
8،000

75،415
13،000

122،550
املجموع

12.255
37،708

84،842
التكلفة الكلية

71.670
36،803

9،743

)�صكل 3-2-3( 
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نبذة عن المؤلف

المهندس عبدالعزيز سليمان اليوسفي
رئيس مكتب اليوسفي إلستشارت الهندسة القيمية  

املهند�س عبد العزيز هو �ساحب اأول مكتب هند�سي عربي متخ�س�س وم�سرح له مبزاولة مهنة الهند�سة القيمية 
با�ســـم "مكتب اليو�سفي للهند�ســـة القيمية" وحا�سل على �سهادة اأخ�سائي هند�ســـة قيميه معتمد )مدى احلياة( 
  SAVE International وهي اأعلى �سهادة متنح يف جمال الهند�سة القيمية من قبل اجلمعية الدولية للهند�سة القيمية
وهـــو املهند�س العربـــي الوحيد احلا�سل على زمالة يف الهند�سة القيميـــة SAVE International Fellow املهند�س عبد 

العزيز هو الرئي�س ال�سابق لفرع اخلليج العربي للجمعية الدولية للهند�سة القيمية. 

وهـــو ع�ســـو جمل�س التاأهيل للهند�سة القيمية يف اجلمعية الدولية للهند�سة القيمية . وع�سو �سابق يف جمل�س اإدارة 
الهيئـــة ال�سعوديـــة للمهند�سني. عمل يف ال�سابق اأمينا عاما للهيئة ال�سعودية للمهند�سني وكذلك نائبا لرئي�س معهد 
اإدارة امل�ساريع  PMI-AGC، فرع اخلليج العربي . وهو ع�سو جمل�س ال�سعودية للجودة وع�سو اللجنة الوطنية للجودة 
وع�سواللجنة العامة جلائزة امللك عبدالعزيز للجودة . قام بتاأليف اأول كتاب باللغة العربية عن الهند�سة القيمية 
يف عـــام 1991 ، بعنـــوان " الهند�صة القيمية: املفهوم والأ�صلوب " كذلـــك قام املهند�س عبد العزيز بابتكار 

  . Total Value Management وتطوير اأ�سلوب اإداري جديد لتح�سني اجلودة و�سماه " اإدارة القيمة ال�ساملة

لدى املهند�س عبدالعزيز اأكرث من 25 �سنة خربة يف الهند�سة القيمية واإدارة ودرا�سة ومراجعة امل�ساريع الإن�سائية 
وال�سناعيـــة والإدارية. �سارك واأدار اأكرث من 250 درا�سة هند�سة قيميه مل�سروعات عدة يف معظم الدول العربية. 
اإ�سافـــة اإىل قيامـــة بتقدمي العديد من الأبحـــاث يف موؤمترات دولية عن الهند�سة القيميـــة واإدارة اجلودة وتقدير 
التكاليف و تطبيقات احلا�سب الآيل يف اإدارة امل�ساريع الهند�سية. كما انه در�س الهند�سة القيمية يف اأكرث من 200  

ندوة ودورة تدريبية يف الهند�سة القيمية داخل وخارج اململكة. 

حا�ســـل علـــى درجتـــي البكالوريو�ـــس يف الهند�ســـة الكهربائيـــة عـــام 1982م،  واملاج�ستريعـــام 1987م يف اإدارة 
امل�سروعات الهند�سية من الوليات املتحدة الأمريكية. 

وهـــو متخ�س�س بتطبيقـــات احلا�سب الآيل يف اإدارة امل�ساريـــع الإن�سائية والهند�سة القيميـــة ويعمل الآن مع فريق 
 SAVE لعمـــل " نظام خربة " خا�ـــس بالهند�سة القيمية. املهند�س عبدالعزيز ع�سو يف عـــدة جمعيات مهنية ومنها
International وPMI وIEEE   وASQ و ASHRM جمعيـــة احلا�سبـــات ال�سعودية واجلمعية ال�سعودية لعلوم العمران والهيئة 

ال�سعودية للمهند�سني .
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Foreword 

This Standard was originally drafted in May 1997. It has been 
updated periodically to address changes in the business 
environment and technology and to meet future integration 
with the International Standards Organization. The Value 
Standard is intended to provide a practical guide for applying 
the principles of the value methodology in a consistent manner. 
It may be used by both practitioners and management. 

The value methodology can be applied to a wide variety 
of applications, including industrial or consumer products, 
construction projects, manufacturing processes, business 
procedures, services, and business plans. 

The value methodology is commonly applied under the 
names Value Analysis (VA), Value Engineering (VE), and Value 
Management (VM). These terms can be used interchangeably 
with value methodology throughout the standard and this 
document. Other value improvement processes also qualify as 
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value studies as long as they adhere to the Value Standard’s Job 
Plan and perform Function Analysis as part of their total process.

This Standard has been prepared by the SAVE International 
Standards and Resources Director, a member of the SAVE 
International’s Vice President of Education’s team. It is approved 
by the SAVE International Certification Board and the SAVE 
International Board of Directors. It seeks to state the minimum 
that clients and providers should expect when the value 
methodology is applied to a project. 

This Standard will assist managers, value program managers, 
practitioners, and trainers in applying value methodology in 
their organizations in a consistent, standard manner. It may also 
assist those who procure value methodology services to develop 
proposal requests that ensure they receive complete and useful 
value methodology services. 

The nomenclature used throughout this Value Standard and 
Body of Knowledge is as follows: 

Value Study -- The overarching objective of a value study is to 
improve the value of the project. 

Job Plan – Provides the structure for the Value Study which is 
part of a three-stage process (see Figure 1, page 28): 

 » Pre-Workshop preparation 
 » Value Workshop which applies the Six Phase Job Plan 

(see page 6) 
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 » Post-Workshop documentation and implementation 

Value Methodology – Provides the process and structure that is 
used to apply the Value Job Plan used in the Workshop. 

Value Standard – Establishes the specific six-phase sequential 
Job Plan process and outlines the objectives of each of those 
phases. It does not standardize the specific activities that are 
used to accomplish each phase.





Value Standard
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Purpose and Scope of the Standard 

The purpose of this document is to: 

1. Define the steps and components that constitute a valid 
Value Study. 

2. Document supporting information that defines a 
generic methodology, common terminology, and 
standard practice to guide practitioners and managers in 
effectively applying value methodology to improve the 
value of their projects. 

3. Guide the practitioner and manager in determining at 
what point to apply value methodology to a project in 
order to maximize: 

a. the benefits of team innovation skills and 

b. implementation of alternative(s) that add value to the 
project. 

This document may be used by both practitioners and managers 
as a guide for applying value methodology. 

The Value Standard allows for the tailored application of 
value methodology and related practices to suit the intended 
application. 

The Value Standard has not been prepared as a legal document. 
If the user intends to use the Value Standard for procurement 
purposes the user should consult expertise familiar with contract 
language, including seeking legal guidance.
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Users of the Value Standard should be aware that some 
governing bodies require that value engineering facilitator hold 
specific licenses or other credentials not identified by the Value 
Standard. If so, the user should identify such considerations 
when soliciting and contracting for value methodology services.

A Value Study is the formal application of a value methodology 
to a project in order to improve its value. This application is also 
referred to as value engineering, value analysis, value planning, 
or value management. For purposes of this standard, the subject 
of a Value Study whether it is a product, process, procedure, 
design, or service will be referred to as the “project.”
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The Value Standard 

The value methodology is a systematic process that follows the 
Job Plan. A value methodology is applied by a multidisciplinary 
team to improve the value of a project through the analysis of 
functions. 

The Job Plan consists of the following sequential phases. 
(See Figure 1, page 28): 

1. Information Phase 

The team reviews and defines the current conditions of the 
project and identifies the goals of the study. 

2. Function Analysis Phase 

The team defines the project functions using a two-word active 
verb/ measurable noun context. The team reviews and analyzes 
these functions to determine which need improvement, 
elimination, or creation to meet the project’s goals. 

3. Creative Phase 

The team employs creative techniques to identify other ways to 
perform the project’s function(s). 

4. Evaluation Phase 

The team follows a structured evaluation process to select those 
ideas that offer the potential for value improvement while 
delivering the project’s function(s) and considering performance 
requirements and resource limits. 
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5. Development Phase 

The team develops the selected ideas into alternatives (or 
proposals) with a sufficient level of documentation to allow 
decision makers to determine if the alternative should be 
implemented. 

6. Presentation Phase 

The team leader develops a report and/or presentation that 
documents and conveys the adequacy of the alternative(s) 
developed by the team and the associated value improvement 
opportunity. 

In order to qualify as a Value Study, the following conditions 
must be satisfied. 

 » The Value Study Team follows an organized Job Plan that 
includes, at a minimum, the six phases identified in this 
standard. Function Analysis, as defined in this document, 
is performed on the project. 

 » The Value Study Team is a multidisciplinary group of 
experienced professionals and project stakeholders. 
Team members are chosen based on their expertise and 
experience with the project. Sometimes individuals who 
have relevant expertise; but are not directly involved with 
the project are added to provide a different point of view. 

 » The Value Team Leader is trained in value methodology 
techniques and is qualified to lead a study team using 



Value Managment Concept & Techniques

 SECTION 4 : VALUE STANDARD & BODY OF KNOWLEDGE 13

the Job Plan. The SAVE International Certification Board 
certifies, with the designation Certified Value Specialists 
(CVS), those individuals who have met specified training 
requirements and have demonstrated competency in 
the application of the Job Plan. The Team Facilitator shall 
be a CVS, or a VMP serving under the guidance of a CVS 
as defined by SAVE Certification criteria, or shall be the 
holder other active certification recognized by SAVE 
International. 





Body of Knowledge

The information contained in this 
body of knowledge is a general 
giudline and is not meant to be 
either fully inclusive or exclusive of 
all possible techniques. differances in 
the application of techniques used to 
accomplish VE phases will be based 
on the nuture of the project and the 
preference of the value practitioner.
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History of the Value Methodologies 

Value Analysis was conceived in the early 1940s by Lawrence 
D. Miles while he was employed by General Electric, a major 
defense contractor which was facing the scarcity of strategic 
materials needed to produce their products during World War II. 

Mr. Miles realized that if value and related innovation 
improvements could be systematically “managed,” then General 
Electric would have a competitive advantage in the marketplace. 
With that in mind, Mr. Miles accepted the challenge and devised 
the function analysis concept, which he integrated into an 
innovative process he later termed value analysis. 

Mr. Miles understood that products are purchased for what they 
can do—either through the work they perform or the pleasing 
aesthetic qualities they provide. 

Using this as his foundational information, he focused 
on understanding the function of the component being 
manufactured. He questioned whether the design could be 
improved or if a different material or concept could achieve the 
function. 

To focus on the function itself, he used an active verb and a 
measurable noun in combination to characterize the benefit 
that a part’s function provides. He then searched for other ways 
or methods to achieve the benefit of that intended function. 
From this research, function analysis, the key foundation of value 
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methodologies, was developed and has become a tool to help 
individuals and teams manage the way a concept is understood. 

These specialized teams typically address project-related issues 
such as increased sales revenue, improved product performance, 
and reduced resource usage. 

The U.S. Army and Navy, and other companies, soon realized 
the success of Larry Miles’ methods. As the application of value 
analysis expanded, there was also a change in context—from 
review of existing parts to improving conceptual designs. This 
was one of two factors that marked the emergence of value 
engineering. The other was a desire by the U.S. Navy to use the 
Value Analysis techniques for project improvement in the early 
1950s when there was a moratorium on hiring “analysts.” Since 
engineering positions were available, individuals practicing this 
new discipline were employed as “Value Engineers.” 

As the value methodology gained in popularity, a group of 
practitioners formed a learning society to share insights and 
advance their innovative capabilities. Thus, in 1959, the “Society 
of American Value Engineers” was incorporated in Washington, 
DC. 

Soon, the value methodology was used to improve the 
value of projects in government, the private sector, and the 
manufacturing the construction industries and value concepts 
spread worldwide. 
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Concurrent with this growth, a number of other value improving 
tools, techniques, and processes emerged, many of which were 
complementary to and were integrated with the value concepts. 
In an effort to attract the developers and practitioners of these 
emerging methods to our membership, the name of the society 
was changed to “SAVE International” in 1996.
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Overview 

The value methodology is a systematic process used by a 
multidisciplinary team to improve the value of a project 
through the analysis of its functions. Value is defined as a fair 
return or equivalent in goods, services, or money for something 
exchanged. Value is commonly represented by the relationship: 

Value ≈ Function/Resources 

Where function is measured by the performance requirements 
of the customer and resources are measured in materials, 
labor, price, time, etc. required to accomplish that function. A 
value methodology focuses on improving value by identifying 
alternate ways to reliably accomplish a function that meets the 
performance expectations of the customer. 

Function Analysis is the foundation of a value methodology and 
is the key activity that differentiates this body of knowledge 
from other problem-solving or improvement practices. During 
the Function Analysis Phase of the Job Plan, functions are 
identified that describe the work being performed within the 
scope of the project under study. These functions are described 
using two word, active verb/measurable noun pairings, for 
example one function of a hammer is to apply force. The team 
reviews the project’s functions to determine those that could 
be improved. These may be project functions that seem to be 
performed inefficiently or with more than expected cost. These 
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functions become the focus of the value methodology team in 
their endeavor to improve the project.

Value is defined as a fair return or equivalent in goods, services, 
or money for something exchanged.

The identification and naming of project functions enables clear 
thinking by limiting the description of a function to an active 
verb that operates on a measurable noun to communicate what 
work an item or activity performs. This naming process helps 
multidisciplinary teams build a shared understanding of the 
functional requirements of the project and, as a result, it allows 
them to identify where opportunities for value improvement 
exist in the project. 

Function analysis can be enhanced through the use of a 
graphical mapping tool known as the Function Analysis System 
Technique (FAST), which allows team members to understand 
how the functions of a project relate to each other. 

A fundamental tenet of a value methodology is that basic functions 
(the necessary purpose of the project) must be preserved. This is 
because the basic function reveals the usefulness of the project 
and the reason for its existence. For example, the basic function 
of a wristwatch could be “indicate time.” Other secondary 
functions support the basic function. These secondary functions 
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typically provide esteem, dependability, or convenience value 
for the user. An example is a gold watchcase that performs an 
aesthetic function which pleases both customer.

The value methodology is applied using a process known as the 
“Job Plan.” The purpose of the Job Plan is to guide the Study team 
through the process of identifying and focusing on key project 
functions in order to create new ideas that will result in value 
improvements.

While a Value Study is guided by the function-based Job Plan, 
it can be further supported by many commonly used business 
improvement techniques (See Activities section for examples).
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Applicability 

Value methodologies can be applied during any stage of a 
project’s development cycle, although the greatest benefit and 
resource savings are typically achieved early in development 
during the conceptual stages. At this point, the basic information 
of the project is established, but major design and development 
resources have not yet been committed. The reason this is the 
best time to apply a value methodology is because the manner 
in which the basic function of the project is performed has not 
been established, and alternative ways may be identified and 
considered. 

Examples of these applications are: 
 » Construction projects could benefit by identifying 

improvements for various project phases: concept 
development, preliminary design, final design, 
procurement and construction. 

 » Manufactured products, whether consumer, industrial, or 
defense, may be studied with a focus on either the design 
or manufacturing process of that product. A product 
may be the subject of a value study at any time during 
the product’s life. A value study can be applied at the 
onset of the product development to better understand 
the customer’s needs, identify the functions necessary 
to satisfy those needs, and develop the initial concept. 
Throughout the design development, value methodology 
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can be used to refine and enhance the concept, based on 
the latest facts. Even after a product has been introduced 
and is in production, a Value Study can be used to further 
enhance the product and respond to changing customer 
and economic conditions. 

A value methodology can be used to either develop new ways 
to manufacture a product or change an existing process. 

 » Business systems and processes may also be the subject 
of Value Studies. Many elements of a business or an 
organization may be improved through the application of 
a value methodology. This may be from the development 
of business plans and organizational studies to improving 
existing business processes. 

 » Service organizations can benefit from the use of value 
methodologies. In the past value methodologies have 
been used to improve processes and procedures in the 
medical industry (operating rooms, emergency rooms, 
etc.) and the legal system (police systems). 

Value methodologies may be applied more than once during the 
life of the project. Early application of a value methodology helps 
to get the project started in the right direction, and repeated 
applications help to refine the project’s direction based on new 
or changing information. The later a Value Study is conducted 
in project development, more likely implementation costs will 
increase. 
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A value methodology may be applied as a quick response 
study to address a problem or as an integral part of an overall 
organizational effort to stimulate innovation and improve 
performance characteristics. Value methodologies may be 
used to enhance an organization’s quality programs, new 
product development activities, manufacturing processes, and 
architectural and engineering design.
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Study Duration 

A value study generally encompasses three stages. (See Figure 
1, page 28): 

 » Pre-Workshop (Preparation) 
 » Workshop (Execution of the six phase Job Plan) 
 » Post-Workshop (Documentation and Implementation) 

The duration for executing the Job Plan in a value study depends 
on several factors: the size and complexity of the project, the 
stage of project development, the estimated cost of the project, 
etc. 

A typical duration for the Workshop Stage is five-days, which 
does not include the Pre-Workshop and Post-Workshop efforts.

Projects with a concise scope or a low level of complexity may 
be performed in less time. Sufficient time should be allotted to 
adequately apply the value methodology process and document 
the team’s findings. Shortening the time needed to execute the 
Job Plan phases may result in a less-than-optimal result. 

Projects of very large scope or complexity may require 10-15 
days or more to achieve the study’s objectives. Consideration 
of these factors is important to ensure that the proper time 
is allocated and needs to be addressed as part of the upfront 
planning for a value study.
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Job Plan Techniques 

The value methodology is a structured, disciplined procedure 
aimed at improving value. That procedure is called the Job Plan. 
The Job Plan outlines sequential phases to be followed which 
support team synergy within a structured process, as opposed 
to a collection of individual opinions. The activities conducted 
during each phase of the Job Plan will stimulate the team to 
identify ideas and develop them into alternatives to the original 
concept or design. 

The team and the project stakeholders should identify and 
understand the project’s basic and secondary functions. Basic 
functions must be maintained, otherwise the intended study 
goals will not be accomplished.

Secondary functions are analyzed and evaluated with 
regard to their contributions to the project objectives. By 
making functionality explicit (via function analysis and FAST), 
organizations can manage innovation to provide a sustainable 
competitive advantage that leads to success. 

Figure 1 illustrates the Job Plan process flow. Each of the Job 
Plan phases must be performed in sequence because each 
phase provides information and understanding necessary for 
the successful execution of the next phase. As the team gains 
additional knowledge about the project, a previous phase may 
be revisited.
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Workshop Activities 

The standard Three-Stage of Pre-Workshop, Workshop and 
Post-Workshop; and Six-Phase Workshop Job Plan Activities; 
are described on the following pages with related activities and 
suggested tools and techniques. 

Pre-Workshop Activities 

Purpose: 

Plan and organize the Value Study 

Fundamental Question: 

What has to be done to prepare for a Value Study? 

Common Activities: 
 » Obtain senior management concurrence and support of 

the job plan, roles, and responsibilities. 
 » Develop the scope and objectives for the Value Study 
 » Obtain project data and information 
 » Obtain key documents such as scope of work definition, 

drawings, specifications, reports, and project estimate 
 » Identify and prioritize strategic issues of concern 
 » Determine the scope and objectives of the study 
 » Develop the study schedule 
 » Undertake competitive benchmarking analyses 
 » Identify Value Team members 
 » Obtain commitment from the selected team members to 
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achieve the project objectives 
 » Review the project costs 
 » Gather appropriate customer/user information about the 

project 
 » If appropriate, invite suppliers, customers, or stakeholders 

to participate in the Value Study 
 » Distribute information to team members for review 
 » Develop informational models and diagrams about the 

project 
 » Determine the study dates, times, location and other 

logical needs 
 » Clearly define, with senior management, the requirements 

for a successful Value Study results 

Typical Outcome: 

The desired outcome is a clear understanding of what senior 
management needs to have addressed, what the strategic 
priorities are, and how improvement will increase organizational 
value. It is during this phase that a view is formed as to whether 
subsequent phases are likely to yield sufficient value to justify 
the cost of the study within the terms set. It may be appropriate 
to increase or decrease study parameters at this time. Team 
members are knowledgeable of and committed to achieve the 
project’s objectives.
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Workshop (Job Plan) Activities 

Information Phase 

Purpose: 

Understand the current state of the project and constraints that 
influenced project decisions. 

Fundamental Question: 

What is really going on in the tactical and operational contexts? 

Common Activities: 
 » Obtain project data and information and key documents 

such as scope of work definition, drawings, specifications, 
reports, detailed project cost information, quality data, 
marketing information, process flow charts, etc. 

Tools: Quality Function Deployment, Voice of Customer 

 » Identify and prioritize strategic issues of concern. 
Further define the scope and objectives (management 
expectations) of the study 

Tools: SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and 
Threats); Project Charter 

 » Project Team presents the original and/or present design/
product/process concepts 

 » Perform competitive benchmarking analysis 

Tools: Benchmarking, Tear Down Analysis, Pareto Analysis, 
Design for Assembly 
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 » Determine the study schedule; dates, times, location and 
other logistical needs 

 » Distribute information about the project for team 
member review 

 » Understand project scope, schedule, budget, costs, risk, 
issues, non-monetary performance. 

 » Confirm the most current project concept 
 » Identify high-level project functions 
 » Visit site or facility 
 » Confirm success parameters 

Typical Outcome: 

This phase brings all team members to a common, basic level 
of understanding of the project, including tactical, operational, 
and specifics of the subject. The functional understanding 
establishes the base case to identify and benchmark alternatives 
and mismatches and set the agenda for innovation. 

Function Analysis Phase 

Purpose: 

Understand the project from a functional perspective; what 
must the project do, rather than how the project is currently 
conceived. 

Fundamental Question: 

What are the functions and how are they related? 
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Common Activities: 
 » Identify the project functions (team format strongly 

encouraged) 

Tools: Random Function Identification 

 » Classify project functions 
 » Develop function models 

Tools: Function Analysis System Technique (FAST), Function Tree 

 » Dimension the model with cost drivers, performance 
attributes and user attitudes to select value mismatched 
functions to focus the creativity phase

 Tools: Cost to Function Analysis (Function Matrix), Failure 
Measurement Error Analysis (FMEA), Performance to Function 
Analysis, Relate Customer Attitudes to Functions 

 » Estimate worth of functions to select value-mismatched 
functions on which to focus the creativity phase. 

Tools: Value Index (function cost/function worth) 

Typical Outcome: 

This phase focuses the team on validating that the project 
satisfies the need and objectives of the customer. It provides a 
more comprehensive understanding of the project by focusing 
on what the project does or must do rather than what it is. The 
team identifies value-mismatched function(s) on which to focus 
in order to improve the project. 



Value Managment Concept & Techniques

SECTION 4 : VALUE STANDARD & BODY OF KNOWLEDGE34

Creative Phase 

Purpose: 

Generate a quantity of ideas related to other ways to perform 
functions 

Fundamental Question: 
How else may the functions be performed? 

Common Activities: 
 » Conduct creative warm-up exercises 
 » Establish rules that protect the creative environment 

being developed 

Tools: Creativity “Ground Rules” 

 » Employ group idea stimulation techniques 
 » Generate alternate ideas that may improve value. 

Tools: Brainstorming, Gordon Technique, Nominal Group 
Technique, TRIZ, Synetics

Typical Outcome: 
The team develops a broad array of ideas that provide a wide 
variety of possible alternative ways to perform the function(s) to 
improve the value of the project. 

Evaluation Phase 

Purpose: 

Reduce the quantity of ideas that have been identified to a short 
list of ideas with the greatest potential to improve the project 
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Fundamental Question: 

Of all these ideas, which are worth spending quality time to 
further develop? 

Common Activities: 
 » Clarify and categorize each idea to develop a shared 

understanding 
 » Discuss how ideas affect project cost, and performance 

parameters. 

Tools: T- Charts 
 » Select and prioritize ideas for further development 

Tools: Pugh Analysis, Kepner-Tregoe, Life Cycle Costing, Choosing 
by Advantages (CBA), Value Metrics 

 » Explain how ideas are to be written as stand-alone risk-
reward investment proposals 

Typical Outcome: 

The team produces a focused list of concepts that warrant 
quality time to develop into value-based solutions that can be 
implemented into a project or a project feature.

Development Phase 

Purpose: 

Further analyze and develop the short list of ideas and develop 
those with merit into value alternatives. 
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Fundamental Questions: 

What is an informed description of each selected idea? What is 
the rationale for making this change? Which ones are mutually 
exclusive and are independent? 

The selected ideas are developed into value alternatives that are 
clearly written so that the owner and other project stakeholders 
understand the intent of the alternative and how it benefits the 
project. Write-ups also identify any potential negative factors 
associated with the alternative. The alternative should include 
text, sketches, diagrams, assumptions, supporting calculations, 
vendor information, cost comparison work sheets, and other 
information which may be necessary to convey the intent of 
the alternative. The text should also identify other alternatives 
which may be enhanced or complemented by acceptance of 
an alternative. Issues addressed include reliability, customer 
convenience, quality control, capital cost, O&M cost, life 
cycle cost, schedule, risk, availability, political ramifications, 
and perception. Ideally, an action plan is developed for each 
alternative. The action plan should, at a minimum, include what 
needs to be done, who will do it, and when it will get done. 

Common Activities: 
 » Compare the study conclusions to the success 

requirements established during the Information 
and Function Analysis Phases. Prepare a written value 
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alternative for each idea selected for further development 
 » Assess and allocate risk judgments and costs, where 

appropriate 
 » Conduct cost-benefit analysis 
 » Generate sketches and information needed to convey 

the concept 
 » Confirm that an alternative should be further developed 
 » Finish initial alternative development 
 » Develop an action plan to define implementation steps, 

dates, and responsibilities for each value alternative 

Typical Outcome: 

The Value Study team creates alternatives and low-, medium-, 
and high-risk scenarios and offers these alternatives to senior 
management as options that address the Pre-Workshop strategic 
objectives. 

Presentation Phase 

Purpose: 

Present value alternatives to management team and other 
project stakeholders or decision makers. 

Fundamental Question: 

How can we help the project team and senior managers make 
more informed decisions so that they can select ideas that fit 
their strategic plans? 
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Common Activities: 
 » Prepare presentation and supporting documentation 
 » Compare the study conclusions to the success 

requirements established during the Information and 
Function Analysis Phases 

 » Offer to management “risk-reward” innovation scenarios 
to select value alternatives for implementation 

 » Exchange information with the project team 
 » Ensure management has full and objective information 

upon which they can make decisions 
 » Outline an anticipated implementation plan 
 » Prepare formal report 

Common Value Study products include a briefing document, 
risk analysis; cost vs. worth comparisons; Present worth analysis; 
advantages vs. disadvantages

Typical Outcome: 

Ensure management and other key stakeholders understand 
the rationale of the value alternatives. Also generate interest to 
sanction implementation.
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Post-Workshop Activities 

Implementation Activities 

Purpose: 

Ensure accepted value alternatives are implemented and that 
the benefits projected by the Value Study have been realized. 

Fundamental Question: 

What are the program changes, and how will the project team 
manage them? 

Following delivery of the value study preliminary report, 
management and the project team should consider and 
agree upon the value alternatives to be implemented and 
then how and by when the implementation will occur. In 
some instances, additional study and information may be 
required. Implementation of alternatives is the responsibility of 
management with assistance from the project and value teams. 

Common Activities: 
 » Review the preliminary report 
 » Conduct an implementation meeting to determine the 

disposition of each value alternative. 
 » Establish action plans for those alternatives accepted and 

document the rationale for the rejected alternatives 
 » Obtain commitments for implementation 
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 » Set a timeframe for review and implementation of each 
value alternative 

 » Track value achievement resulting from implemented 
alternatives 

 » Sign off deliverables 
 » Validate benefits of implemented change 
 » Ensure that new practices become embedded by 

establishing and managing an implementation plan 

Typical Outcome: 
The project stakeholders determine what will be changed in the 
project as a result of the Value Study. These are changes to the 
original concept or base case of a study, resulting from the value 
alternatives, that the project development will incorporate in 
future design or product development activities. 

Value Study Follow-Up Activities 
Purpose: 
Follow up on implementation of the Value Study results and 
improve the application of a value methodology for future 
studies. 

Fundamental Question: 
What have we learned about how best to create or improve 
value of the subject under study? 

Common Activities: 
 » Prepare a report of the results of the study, lessons 



Value Managment Concept & Techniques

 SECTION 4 : VALUE STANDARD & BODY OF KNOWLEDGE 41

learned, or other items to be recorded and/or tracked 
through implementation 

 » Identify where opportunities were missed 
 » Identify roadblocks to innovation and understand why 

they existed 
 » Debrief and record lessons learned 
 » Integrate Value Study results into organization’s lessons 

learned or program reporting 
 » Reflect on the value study and consider how the 

experience has developed new capabilities 

Typical Outcome: 

Individuals become better value creators by reflecting on 
theories they held before

the value study, comparing the way things turned out, and 
ascertaining how that knowledge affects the way they believed 
their own theories in the first place. This is a key step in learning 
what will help the organization become better at managing 
innovation.
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Roles and Responsibilities 

Management 

The aim of a value methodology is to increase organizational 
value through a union of strategy, tactics, and operations 
with emphasis on “customer need,” cost effectiveness, and/
or profitability. The link between the Value Study and the 
organization is the role of management in value improvement. 
Two key management roles exist: Senior Management and the 
Value Manager. 

Senior Management responsibilities are to provide clear 
leadership and make strategic expectations explicit in a 
purposeful and prioritized manner. Senior management should 
understand the potential benefit from a Value Study, approve 
the expenditure of resources necessary to support the study, 
and guide the implementation for approval of required funding 
necessary to realize the recommendations. 

The roles and responsibilities of the Value Manager (an 
organization’s designated manager of value) vary throughout 
the life of the project. At all times the Value Manager should 
confirm that value methodology activities are coordinated and 
performed effectively in order to meet the goals and objectives of 
the organization. A value methodology can be used throughout 
project development with a different focus at each stage. 
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At the conceptual stage, a value methodology can be used to 
determine the cost versus the worth of basic project functions. 
At this early stage it is the Value Manager’s responsibility to 
ensure that all parties who have a vested interest in the project 
participate in the Value Study, including suppliers, customers, 
clients, end users, and possibly outside interests, in order to gain 
the total perspective of real ‘needs’ vs. ‘wants’ so as to provide 
the maximum value for the project being studied.

The roles and responsibilities of the Value Manager vary 
throughout the life of the project.

As the project approaches the design phase, a value methodology 
focuses more on the functions of each element or component 
within the detailed design, with the results of function analysis 
and creativity being more limited since resources have been 
allocated and money spent. It is senior manager’s responsibility 
during a Value Study at this stage of the project to assess which 
value alternatives are economically feasible based upon the 
requirements of the customer or client. 

As a project moves into the implementation phase (construction 
or production), a value methodology process works to ensure 
changes are made. Although many projects can still benefit from 
a Value Study at this stage of a project, it is the responsibility 
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of the Value Manager to encourage early involvement of the 
organizations that are affected by the changes to ensure the 
maximum benefit for any Value Study. For any given project, 
it is important that the senior management team be made 
aware that the earlier a Value Study can be performed, the more 
potential benefit there will be for the client or customer.

Another role of the Value Manager is to ensure that the proper 
amount of Pre-Workshop activities take place prior to any Value 
Workshop. These Pre-Workshop activities may not need the 
attention of the whole team. However, a successful Value Study 
is unlikely without proper planning and information sharing so 
all interested parties have a clear understanding of the purpose 
and details of the project. This, again, is the responsibility of 
the Value Manager in charge of the project. If these details are 
properly communicated with the clients and customers involved, 
the potential for a successful Value Study is greatly increased. 

Executive Review Board: Senior managers set the initial strategic 
goals for the Value Study and, at a later date, decide which 
outputs will be invested so they can be implemented. These 
managers do not always participate in the day-to-day working 
of the Value Study but are part of the overall value program. 

Sometimes managers are designated as Sponsors or Champions 
to support a value study and/or the value program within an 
organization. 
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Technical Champions: Those members of the Value Study team 
who are selected because of their technical expertise. 

Value Team Members 

Value Team members are expected to participate in a Value 
Study in the following ways: 

 » Participate in all meetings 
 » Gather information as requested 
 » Analyze information 
 » Identify functions 
 » Contribute ideas 
 » Evaluate ideas using their experience and expertise 
 » Develop alternatives 
 » Present results 

Team Members’ Responsibilities 
 » Keep accurate notes as assigned by team leader 
 » Consult with team leader on any problem that may 

handicap progress 
 » Show respect through timely attendance 
 » Share workload equally whenever possible 
 » Be willing to admit if they don’t know; but strive to get 

the answer. Don’t be    afraid to make mistakes 
 » Stay focused - avoid tangents - follow the basic problem-

solving steps and get help from Value Team Leader on 
what techniques may be most suitable for the particular 
problem 
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 » Don’t waste time discussing whether or not a step should 
be used; do it and evaluate it all after the entire workshop 

 » Understand the approach being taught and its purpose, 
including the reason for each step and the technique 
being applied 

 » Do the job together as a team. Don’t force individual 
solutions - sell them! Remember, there can be more than 
one solution to a problem 

 » Be a good listener; don’t cut people off and don’t second 
guess that other people are going to say and what they 
are thinking

 »  Bring all data that bears on the problem – some objective, 
some subjective. Keep an open mind and don’t be a 
roadblock 

 »  Be enthusiastic about the project and what it is that you 
are doing 

 » Do not attempt to take over as a Team Leader – be as 
helpful as possible. Remember, the leader already has a 
difficult job in trying to guide, control and coordinate the 
overall effort

 » Team Leader

 The Value Team Leader will plan, lead, and facilitate the Value 
Study. Other key responsibilities are noted below. 

This individual is also expected to have numerous skills and 
experience that are listed in Key Competencies for Value 
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Practitioners (See Key Competencies for Value Practitioners). 
To ensure that the Team Leader is trained and qualified to lead 
the team, that person shall be a CVS (Certified Value Specialist) 
as certified by SAVE International, or equivalent, as defined 
elsewhere in this Standard.

Team Leader’s Responsibilities 
 » Ensure proper application of a value methodology and 

follow the Job Plan 
 » Guide the team thorough the the activities needed to 

complete the pre-study, the Value Study and the post 
study stages of a Value Study. 

 » Delegate responsibilities as appropriate 
 » Schedule follow-up team meetings and prepare the 

agenda 
 » Keep team focused on specific topic 
 » Keep team members involved in the discussion and the 

work that needs to be done 
 » Keep all team members together whenever possible. It 

is desirable that everyone breaks together, to maintain 
team continuity 

 » Be a catalyst to keep team moving and motivated. Be 
diplomatic; not  dictatorial         
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Standard Revision Process 

The SAVE International Value Standard is intended to provide a 
practical guide to apply the principles of a value methodology 
in a consistent manner. It may be used by both practitioners and 
management. 

The Value Standard, originally drafted in May 1997, has been 
through a process of periodic updates to address changes in 
the business environment and technology, and to meet future 
integration with the International Standards Organization. 
Prior to 2007, a formal process for reviewing and updating 
the Standard did not exist. As part of the 2007 Value Standard 
update, the following process was developed and adopted to 
address future updates. 

Standard Responsibility 

The SAVE International Director of Standards has the primary 
responsibility for managing the review process and updating 
the Value Standard and Body of Knowledge. The Director of 
Standards appoints and maintains a Standards Review Team 
of experienced practitioners, one member of which (excluding 
the Director) should be a Fellow of SAVE International who is 
actively practicing a value methodology full time. Another 
member will be a member of the Certification Board. The 
team shall have a minimum of three members (including the 
Director of Standards) and a maximum of seven members. This 
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team will perform a review of the document and recommend 
improvements/changes to the Board of Directors

The Standard and Body of Knowledge will be reviewed for 
possible updating every four years, concurrent with the 
installation of a new SAVE International President. The Director 
of Standards and the Standards Review Team will review the 
current Standard and report to the Executive Board any actions 
necessary to update the Standard. This action will be completed 
by the fall Board of Directors Meeting following the installation 
of the new President. 

SAVE International members in good standing can, at any time, 
provide the Director of Standards with a written request to modify 
or update the Value Standard or Body of Knowledge. When this 
occurs, the Director of Standards and the Standards Review 
Team will review the request and provide a recommended plan 
of action to the Board of Directors. 

Once the Board of Directors approves an action to update the 
Value Standards and Body of Knowledge, the following process 
will be used to amend the wording or content of this document: 

 » The Board of Directors approves the specific areas of the 
Value Standards and Body of Knowledge to modify. 

 » The membership of SAVE International is notified of 
the scope of changes under review via Interactions, 
a magazine published by SAVE International. The 
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membership will direct all comments to the Director of 
Standards. 

 » The Director of Standards may add up to a total of seven 
members to the Standards Review Team in order to 
ensure the proper expertise is present on the team to 
develop the changes. 

 » The Director of Standards and the Standards Review 
Team will: 

a. Develop specific changes to the Standards to address the 
areas approved by the SAVE Board. 

b. Review the rest of the Standard to ensure that the changes do 
not conflict with the rest of the document. 

 » A Board of Director’s Oversight Team comprised of the 
President, Executive Vice President, and VP of Education 
will review, provide comments, and issues a preliminary 
approval of the change. 

 » Once the Oversight team has approved the changes, the 
changes will be submitted to the Certification Board, 
whose members will review, provide comments, and 
approve the changes. 

 » Any changes recommended by the Certification Board are 
to be agreed to by the Director of Standards, Standards 
Review Team, and Board Oversight Team before the 
changes are taken to the SAVE International Board for 
final approval 
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 » The SAVE International Board of Directors will review, 
provide comments, and issue the final approval of the 
change after any comments are addressed. Any changes 
made by the SAVE International Board of Directors will be 
resubmitted to the Certification Board for approval. 

 » If, after going through this process, full agreement has 
not been reached, a special committee will be formed 
to resolve this issue. This committee, chaired by the 
President and comprised of the Certification Board Chair, 
the Executive VP, the VP of Education, the Dean of the 
College of Fellows, and the Director of Standards, will 
resolve any disputes. 

 » Final revision will be posted on the SAVE International 
website followed by membership notification of the 
change.
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Key Competencies for Value Practitioners 

A Value Practitioner should understand the following principles 
and be able to effectively communicate them to management 
and team members. Mastery of these competencies will help 
ensure effective leadership of a wide range of multidisciplinary 
Value Study teams. 

Value Principles 
 » Historical development of the Value Methodologies 
 » The relationship between an organization's strategies 

and a value methodology 
 » Fundamental value principles, methods, and job plans 
 » The relationship between value, functions, and solutions 
 » Function analysis 
 » Types of value 
 » Value drivers (e.g., cost, schedule, quality, risk, user 

attitudes etc.) 
 » Investment appraisal techniques 
 » Key thought-provoking questions 

Value Job Planning 
 » Major phases and activities in a Value Job Plan 
 » Purpose and objectives of each phase of the job plan 
 » Overview of techniques in a typical job plan 

Strategic Problem/Opportunity Framing 
 » Reviewing the business case 
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 » Discounted cash flow modeling 
 » Analysis through key financial ratios 
 » Strategic models, decisions, choices, and uncertainties 
 » Identification of causal relationships and their modeling 
 » Identification of attributes and value drivers 
 » Analysis of performance attributes (non-monetary factors 

that affect value) 
 » Defining the base case and benchmarking 
 » Determining whether the remaining phases of the value 

study can justify the client’s investment or whether what 
they have is good, as understood within the terms and 
references used 

Function Analysis 
 » Purpose and need 
 » A “thing”, “process”, “product” or “project” and their 

functions 
 » Defining functions with active verb and measurable noun 

context 
 » Function classification 
 » Levels of abstraction 
 » Function Analysis System Technique (using how-why 

logic) 
 » If-Then and Caused-By logic flows of classical and 

technical FAST models, often termed “When” 
 » The differences among various FAST diagrams and 

models (customer, technical, classical, hierarchical) 
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Function, Performance, Worth, Cost and Customer 
Attitude 

 » Purpose and need 
 » Cost as resource expenditure 
 » Performance-to-cost relationships hitchhiking 
 » Cost-to-worth relationships 
 » Cost-to-function allocation 
 » Function worth identification and understanding 
 » Cost-value relationships 
 » Cost-value mismatches 
 » Pareto analysis of major cost drivers 

Creativity 
 » Purpose and need 
 » Managing divergent thinking 
 » Brainstorming techniques 
 » Unrestricted idea generation 
 » Large quantity of ideas is the goal 
 » Suspending judgment until the evaluation phase 
 » Other idea generation techniques 

Evaluation 
 » Purpose and need 
 » Managing convergent thinking 
 » Building greater understanding of other people's ideas 
 » Evaluation methods and techniques 
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VM Study Recommendation Documentation 
 » Document the key information related to a Value Study 

recommendations 
 » Original Concept 
 » Proposed Change 
 » Discussion of benefits of the change 
 » Cost impact analysis 
 » Sketches 
 » Implementation considerations 
 » Follow-up actions 
 » Investment appraisal 
 » Technical implementation feasibility 
 » Political implementation feasibility 
 » Initial and subsequent revenue impacts 
 » Initial and subsequent cost impacts 
 » Initial and subsequent schedule impacts 
 » Life cycle cost analysis 
 » Initial and subsequent impacts on other key attributes 
 » Sketches and other communication aids 

Presentation 
 » Purpose and need 
 » The relationship between a value methodology and the 

needs of senior management decision makers 
 » Presentation skills 
 » Content organization 
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 » Implementation plan 
 » Change management strategies 
 » Explanation of value tracking process 

Management of Value Programs 
 » Management roles and responsibilities 
 » Reporting responsibilities 
 » Establishing links between Value Study outcomes and 

organizational results 
 » Value training 
 » Facilitation skills training 
 » Organizing and implementing Value programs 
 » Team Leader skill development 
 » Strategic diagnosis and problem/opportunity 

identification techniques 
 » Selecting and leading Value Studies 
 » Coordinating Value Study logistics 
 » Facilitator skills 
 » Tracking Value Study implementation results and other 

reports as necessary 
 » Coordinating with other organization or client quality 

improvement programs 
 » Educating the organization in the value methods 
 » Recognizing Value success and failures and how to learn 

as a team 
 » Sharing value insights with the community and 

stakeholders 
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 » Periodic Value Program review for continuous 
improvement

VM Glossary 

In 1985, the Lawrence D. Miles Foundation created the College 
of Fellows of the Society of American Value Engineers (SAVE), 
now SAVE International, with the specific intent of developing 
a Glossary of Terms related to value. Over a two year period, 
approximately 10 Fellows worked individually and in teams 
to define, refine and finalize a glossary of value related terms. 
In 2006, the Glossary was reviewed by the Certification Board 
and those definitions most essential to the current application 
of value methodologies were identified and refined where 
necessary.

ASSOCIATE VALUE 
SPECIALIST (AVS)

AVS is a recognition designed for individuals who are new to 
the value methodology. An AVS is encouraged to progress to 
VMP or CVS certification. 

CERTIFIED VALUE 
SPECIALIST (CVS)

CVS is the highest level of certification attainable through 
SAVE International. Designation is reserved for Value 
Specialists and Value Program Managers who have 
demonstrated expert level experience and knowledge in the 
practice of the value methodology. 

COST: The expenditure of resources needed to produce a product, 
service, or process.

COST, LIFE CYCLE: The sum of all development acquisition, production or 
construction, operation, maintenance, use, and disposal 
costs for a product or project over a specified period of time.
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COST MODEL: A financial representation such as a spreadsheet, chart, 
and/or diagram used to illustrate the total cost of families 
of systems, components, or parts within a total complex 
product, system, structure or facility.

FUNCTION: The original intent or purpose that a product, service or 
process is expected to perform. It is expressed in a two-word 
active verb/measurable noun structure.

FUNCTION ANALYSIS 
SYSTEM TECHNIQUE 
(FAST):

A graphical representation of the dependent relationships 
between functions within a project. 

 »   Classical FAST Model: A function displaying the 
interrelationship of functions to each other in a 
“how-why” logic. This was developed by Charles 
Bytheway. 

 »    Hierarchy Function Model: A vertical “hierarchical” 
chart of functions. This places the basic function 
at the top. The function of each major system is 
placed beneath the basic function. The functions 
that support each of these functions are then 
placed on the next row. This process is continued 
until the team feels the level of detail is sufficient 
for the intent of the study. 

 »   Customer-Oriented FAST Model: This variation of 
the FAST diagram was developed to better reflect 
that it is the customer that determines value in 
the function analysis process. Customer-oriented 
FAST adds the supporting functions: attract users, 
satisfy users, assure dependability, and assure 
convenience. The project functions that support 
these customer functions are determined by using 
the how-why logic.

FUNCTION ANALYSIS: The process of defining, classifying and evaluating functions.
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FUNCTION, BASIC: The specific purpose(s) for which a product, facility, or 
service exists and conveys a sense of ‘need’. In ‘continuous 
innovation’ projects the basic function must always exist, 
although methods or designs to achieve it may vary. In 
‘discontinuous innovation’ projects, which seek to create 
new industries, the existence and persistence of the basic 
function is itself the focus of challenge. 

FUNCTION COST: The expenditure of resources to perform the function.

FUNCTION, HIGHER 
ORDER:

The specific goals (needs) for which the basic function(s) 
exists.

FUNCTION, LOWER 
ORDER (ASSUMED or 
CAUSATIVE):

The function that is selected to initiate the project and is 
outside the study scope.

FUNCTION, 
SECONDARY:

A function that supports the basic function and results from 
the specific design approach to achieve the basic function.

FUNCTION, SELL: A function that provides a subjective expression of something 
that is to be achieved. In Function Analysis, sell functions are 
qualitative and are described using a passive verb and a non-
measurable noun. Sell functions are also sometimes referred 
to as “aesthetic” functions.

FUNCTION, WORK: A function that provides an objective expression of 
something that is to be accomplished. In Function Analysis, 
work functions are quantitative and are described using an 
active verb and a measurable noun. Work functions are also 
sometimes referred to as “use” functions. 

FUNCTION WORTH: The lowest overall cost to perform a function without regard 
to criteria or codes.

JOB PLAN: A sequential approach for conducting a value study, 
consisting of steps or phases used to manage the focus of a 
team’s thinking so that they innovate collectively rather than 
as uncoordinated individuals. 

PERFORMANCE: The capacity of a product to fulfill its intended function. 
Factors such as reliability, maintainability, quality and 
appearance are some examples.
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PROJECT: A temporary endeavor undertaken to create a unique 
product, service, or result. For the purpose of Value Studies, 
a project is the subject of the study. It may be a physical 
product such as a manufactured item, or a structure, system, 
procedure, or an organization.

PROCESS: A sequence of activities that delivers a product or project. 

SAVE 
INTERNATIONAL 
CERTIFIED 
PROFESSIONAL:

For the purpose of a Value Study, the Job Plan shall be 
facilitated by a Certified Value Specialist (CVS), or a Value 
Methodology Practitioner (VMP) working under the 
supervision of a CVS. SAVE International Certification 
requirements are identified by the SAVE International 
Certification Board, which maintains a list of currently 
certified individuals.

SCOPE: The portion of the overall project that is selected for the 
value study. The analysis accepts everything within the 
defined scope in order to focus attention on the functions 
within those limits.

VALUE: An expression of the relationship between function and 
resources where function is measured by the performance 
requirements of the customer and resources are measured in 
materials, labor, price, time, etc. required to accomplish that 
function.

VALUE ANALYSIS: The application of value methodology to an existing project, 
produce or service to achieve value improvement. 

VALUE ANALYST: See VALUE PROFESSIONAL. 

VALUE ENGINEER: See VALUE PROFESSIONAL.

VALUE ENGINEERING: The application of a value methodology to a planned or 
conceptual project or service to achieve value improvement. 

VALUE INDEX: A ratio that expresses function cost ÷ function worth. 
This ratio is used to determine the opportunity for value 
improvement, which is usually identified in the Function 
Analysis Phase.

VALUE 
MANAGEMENT:

The application of value methodology by an organization to 
achieve strategic value improvement.
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VALUE 
METHODOLOGY:

A systematic process used by a multidisciplinary team 
to improve the value of projects through the analysis of 
functions. See Value Engineering, Value Analysis and Value 
Management.

VALUE 
METHODOLOGY 
ALTERNATIVE (or 
ALTERNATIVES):

An alternative or alternatives prepared by the value study 
team and presented to management to provide financial 
and/or performance improvements and which is within 
acceptable terms and conditions of the Value Study.

VALUE 
METHODOLOGY 
PRACTITIONER 
(VMP):

VMP recognizes individuals with basic value training and 
some experience in the application of the methodology. 
Value methodology practitioners participate in or lead Value 
Studies. 

VALUE 
PROFESSIONAL:

One who applies the value methodology principles to study 
and search for value improvement. Synonymous with value 
analyst, value engineer, value practitioner, or value specialist. 

VALUE PRACTIONER: See VALUE PROFESSIONAL. 

VALUE STUDY: The application of a value methodology by SAVE International 
certified professionals using the Value Job Plan.
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