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چڪیده
هدف :مطابقتسازی شاخصهای مهندسی ارزش با فرایندهای موجود در خطمىش فراهمآورى
منابعدرکتابخانههاست.
روش/رویکردپژوهش :روشپژوهشتحلیلمحتواست.ابتدافازهایمهندسیارزش(فازجمعآوری
اطالعات ،فاز تحلیل کارکرد ،فاز خالقیت ،فاز ارزیابی ،فاز توسعه ،و فاز ارائه) معرفی شد .در گام بعد،
مراحل کار در بخش مجموعهسازی بیان و در پایان فازهای مهندسی ارزش در فرایندهای مختلف
بخش فراهمآورى منابع و تجهیزات ،تشکیل کمیته انتخاب و فراهمآوری ،تعیین خطمشی تهیه و
سفارش ،انتخاب منابع و تجهیزات ،انتخاب کارگزار ،تخصیص بودجه ،بخش سفارش و بخش خرید ،یا
فراهمآورى منابعو تجهیزات تعدیلومطابقت دادهشد.
یافت هها :فازهای مهندسی ارزش با فرایندهای موجود در خطمىش کتابخانه  -فراینــدهای انتخاب،
گـــردآوری،سازماندهی،ارزیابی،فراهمآورى،ومدیریتزنجیرهتأمینمنابعکتابخانهایمطابقتدارد
و میتوان آن را در کتابخانهها اجرا کرد.
نتیجهگیری :اگر این فن بهصورت علمی در همه بخشها و طرحهای کتابخانهها بهکار گرفته شود،
رصفهجویی در بودجه ،نیروی انسانی و حداکرث بهرهوری با حداقل هزینه محقق خواهد شد.
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کتابخانهها در هر کشوری کانون اصلی تأمین منابع اطالعاتی پژوهشگران محسوب
میشوند ،به همین دلیل باید منابع خود را از لحاظ ک ّمی و کیفی با نیازهای کاربرانشان
هماهنگ کنند .کتابخانهها صرف ًا با داشتن مجموعهای روزآمد میتوانند به وظیفه اصلی
که پاسخگویی به نیازهای کاربران است ،دست یابند .کتابخانهها بهعنوان کانون پژوهش
در هر کشور رسالتی خطیر در فراهمآوري منابع اطالعاتی برعهده دارند .لذا موظفاند با
برنامهریزی و تهیه خطمشی ،به مجموعهسازی و فراهمآوري منابع خود اهتمام ویژهای
داشته باشند و در اين مسير به بودجه ،نیازهای اطالعاتی کاربران ،و منابع اطالعاتی موجود
توجه کافی نشان دهند .البته این مسئولیت با تغییر محملهای اطالعاتی از شکل سنتی
بهشکل جدید و چندرسانهای سنگینتر شده است .از سوی دیگر ،رشد نمایی تولید
انتشارات و منابع اطالعاتی سبب شده است که مراکز اطالعاتی با تمامی امکانات خود در
مواجهه با این رشد سرسامآور عقب بمانند .با توجه به محدودیتهای مراکز اطالعاتی
از لحاظ منابع مالی و انسانی ،و افزایش و گسترش حجم انتشارات و تغییر محملهای
اطالعاتی ،لزوم استفاده از خطمشي و برنامهریزی خاص برای فراهمآوری منابع روز به
روز بیشتر احساس ميشود.
ساالنه بخش زیادی از اعتبارات و منابع مالی کشور صرف خرید و تهیه منابع و
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تجهیزات مراکز اطالعرسانی و کتابخانهها ميشود .با این حال ،با توجه به رشد تصاعدی
اطالعات و منابع اطالعاتی ،کتابخانهها (بهمنظور برابری با این رشد) همواره با کمبود
بودجه و منابع مالی رو به رو بو دهاند .از سوی دیگر ،کتابخانهها در دنیای متکی بر اقتصاد
و اطالعات ،برای عقب نماندن از کاروان علم و دانش که با سرعت سرسامآوری در حال
حرکت است ،ناگزیر به حداکثر بهرهوری با استفاده از روشها و فنون خاص از منابع و
امکانات موجود است.
بهطور کلی ،عصر معاصر دارای چهار مشخصۀ اصلی تغییرات سریع ،رقابت تنگاتنگ،
کمبود منابع ،و افزایش دانش است .چالش جدیدی که امروزه با آن روبرو هستیم تأمین
نیازها بهصورت مؤثر و کاراست .این امر مستلزم اقدامات پیچی دهای است که برای انجام
موفق این وظایف و نیل به هدف الزم است ای دهها و روشهای جدید بهجود آیند (نظری،
شاهرخی ،و صفایی .)1387 ،مهندسی ارزش 1یکی از مؤثرترین این فنون و روشهاست.
مهندسی ارزش ،یکی از موفقترین روشهای حل مسئله ،کاهش هزینه ،و بهبود عملکرد
و کیفیت است .رویکرد کارکردگرای مهندسی ارزش ،سرعت باالی به نتیجه رسیدن
آن ،و راهحلهای اجرایی که ارائه میکند از وجوه تمایز آن در مقایسه با دیگر فنون و
روشهای مهندسی است .مهندسی ارزش رویکردی است گروهی ،نظاممند ،کارکردگرا ،و
دارای کاربرد حرفهای که برای ارزیابی و بهبود ارزش یک محصول ،طراحی یک وسیله،
یک نظام و یا اجرای طرحهای صنعتی عمرانی و خدماتی بهکار گرفته ميشود (سلیمی و
کریمی.)1387 ،
واژۀ مهندسی ارزش مترادف با مدیریت ارزش ،تحلیل ارزش ،و کنترل ارزش است.
بعضی از این واژهها برای کاهش ابهام در بهکارگیری واژۀ مهندسی است .برای استفاده
از روش مهندسی ارزش الزم نیست مهندس باشیم .گاه از مهندسی ارزش بهعنوان
روششناسی ارزش نیز تعبیر میشود .از این روش ساختیافته در سازمانهای تجاری
و سایر سازمانها ،برای ارزیابی محصول یا پارامترهای راهبردی استفاده میشود .در
این روش ،فرمولی فراهم شده است که توانایی ارزیابی ،رتبهبندی ،و مقایسه گزینهها
را با همدیگر دارد .روششناسی ارزش در مدیریت طرح و برنامههای مهندسی صنایع
آموزش داده میشود .در مدیریت کیفیت فراگیر ،در فرایندهای تجاری از مهندسی مجدد
استفاده میشود (مندلبوم و رید ،2006 ،2ص  .)8مهندسی ارزش یک رویکرد نظامند برای
تجزیه و تحلیل عملکرد نظامها ،تجهیزات ،امکانات ،خدمات ،و تدارکات برای رسیدن
به عملکردهای ضروری سازمان در پایینترین هزینه چرخۀ حیات و متناسب با کارکرد،
اعتبار ،کیفیت ،و سالمت سازمان است .اجرای فرایند مهندسی ارزش اساس ًا عملکرد،

1. Value Engineering
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اعتبار ،کیفیت ،سالمت ،سودمندی و سایر ویژگیهای طرح یا عملکرد سازمان را افزایش
یدهد (مندلبوم و رید ،2006 ،ص  .)2-1به دلیل ک ّمی بودن هزینهها ،تنها معیار کاربردی
م
مهندسی ارزش ،کاهش هزینه قلمداد شده است و در این تعریف نیز کاهش هزینه در
اولویت قرار داده شده است .به هر حال ،مهم است بدانیم که بهبود ارزش ،هدف واقعی
مهندسی ارزش است ،ولی منجر به کاهش فوری هزینه نمیشود .در تعاریف مقدماتی،
مهندسی ارزش تفکر و توجه نظاممند به یک واحد یا فرایند بهواسطۀ رویکرد عملکردی
آن است .مهندسی ارزش ارزیابی هدفمند عملکردهایی است که توسط بخشها ،واحدها،
محصوالت ،تجهیزات ،فرایندها ،خدمات و هر چیز هزینهبر دیگر انجام میشود .هدف
از اجرای مهندسی ارزش ،حذف یا اصالح هر عاملی است که به افزایش هزینههای کلی
بدون داشتن ارزش متناسب با عملکرد کلی کمک میکند.
این مفهوم بر حوزۀ خاصی از علوم فیزیکی تأکید ندارد ،بلکه همه فناوری موجود و
همچنین اصول اقتصادی و تجاری را با هم ترکیب میکند ،از همه منابع موجود در سازمان
برای رسیدن به اهداف کالن مدیریتی استفاده میکند .بنابراین ،مهندسی ارزش رویکردی
نظاممند و خالق برای دستیابی به مبلغ سرمایهگذاریشده در جهت بهبود تولید یا انجام
خدمت در رابطه با هزینه صرفشده است .چنین رویکردی در تمام جنبههای مربوط
به نظامها ،تجهیزات ،امکانات و فرایندها و در چرخه حیات سازمان قابل استفاده است
(مندلبوم و رید ،2006 ،ص .)7
1
در سال  ،1947یکی از مدیران ارشد شرکت جنرال الکتریک بهنام هنری ارلیچر
ب هدنبال رویکردی سازمانیافته برای بهبود کیفیت محصوالت و کاهش ضایعات و نیز
پایین آوردن هزینههای تولید از طریق یافتن مواد اولیه و روشهای تولید جایگزین بود .او
الرنس مایلز 2جوان را که با پشتوانه علمی و عملی مهندسی برق از مدیران خرید شرکت
بود مأمور عملیاتی کردن این ایده کرد .ثمرۀ این مأموریت ،به ابداع فن تحلیل ارزش
انجامید (سلیمی و کریمی.)1387 ،
در ایران ،از سال  ،1378موضوع مهندسی ارزش در برخی دانشگاهها ،وزارت نفت ،و
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مطرح گردید و سمینارهایی در این زمینه برگزار شد.
تدوین دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی ارزش توسط
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در سال  ،1379دورنمای روشن و امیدوارکنن دهای را
برای توسعۀ فرهنگ و بهکارگیری مهندسی ارزش و تدوین الزامهای قانونی و رفع موانع
در این زمینه ترسیم نمود .در قانون برنامه سوم ،مصوب سازمان مدیریت و برنامهریزی
آمده است " :طرحهای عمرانی کشور باید با هدف سا دهسازی و ارزانسازی با روش
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مهندسی ارزش مورد بازنگری قرار گیرند" (حاجی زینالعابدینی.)1385 ،
در مطالعات پیشین پژوهشی با عنوان "استفاده از فنون مهندسی ارزش برای تعیین
حقوق برابر در کتابخانههای دانشگاهی هند" انجام شده است که نشان داد که مهندسی
ارزش در دانشگاه هند میتواند بهخوبی عملکند ،حتی اگر برای آن استفاده یا محیط خاصی
طراحی نشده باشد (کروتولیس .)1996 ،1بیک و سیها )1991( 2دریافتند که مهندسی ارزش
در تشخیص ارزش نشریات برای اشتراک و همچنین تصمیمگیری برای حذف بعضی از آنها
مفید است .همچنین گشنسون 3و همکاران ( )2002با استفاده از مهندسی ارزش در توسعه و
داوری برنامههای آموزشی دریافتند که با این روش میتوان فرایندی رسمی برای حلقههای
بازخوراند در همه سطوح برنامهریزی درسی از سطح تولید درسنامه تا رسیدن به هدف نهایی
فراهم کرد .بوک و شاو )2007( 4در پژوهشی با عنوان "استفاده از مهندسی ارزش در ارزیابی
و انتخاب طرحهای رقومیسازی کتابخانهها" نشان دادند که مهندسی ارزش با فراهم کردن
دا دههای ک ّمی و واقعی ،ابزارها و فرایندهایی را فراهم میکند که برای مدیران و تصمیمگیران
امکان انتخاب طرحهای رقومیسازی را بهوجود میآورد .آنها دریافتند که مهندسی ارزش با
تفکری ساختیافته به مدیران در انتخاب محتوای ارزشمند و خاص دیجیتالی کمک میکند
و استفاده از معیارهای رتبهبندی ایجادشده توسط مهندسی ارزش برای انتخابکنندگان،
اطالعاتی را راجع به چگونگی ارزیابی مجموعه پیشنهادی فراهم میسازد.
نظری ،صفایی ،و قاسمی ( )1387با امکانسنجی کاربرد فناوری اطالعات وارتباطات
در فرایند مهندسی ارزش نشان دادند که مهندسی ارزش یکی از راهکارهایی است که
با روشی نظاممند و با تکیه بر خالقیت و کار تیمی ،ضمن بررسی موشکافانه طرح،
فرصتهایی را برای اصالح و بهبود طرح در ابعاد زمان ،هزینه ،و کیفیت فراهم میآورد.
در انجام این مهم ،اطالعات و ارتباطات بهعنوان مبنای انجام هرگونه اصالحی و ارائه هر
پیشنهادی نقش قابل توجهی را ایفا نموده و بهعنوان پایۀ عملیاتی این روش مورد توجه
خاص بوده است .مسعو دیفر ( )1387در پژوهش دیگری به تحليل مراحل مطالعات
مهندسي ارزش با نگاهی برگرفته از مديريت دانش پرداخت و مراحل ايجاد زيرساختهاي
مناسب براي مديريت دانشي را كه در مراحل مطالعات ارزش جريان دارد طراحي کرد.
با توجه به تعاریفی که از مهندسی ارزش شده است و با توجه به پیشینههای پژوهش
و تغییراتی که فناوریهای اطالعاتی ایجاد کرده میتوان از مهندسی ارزش در چرخۀ
حیات یک سازمان بهره گرفت .آنجاییکه بخش انتخاب 5و فراهمآوری در کتابخانهها
فقط یکسری فرایند نیست و مدیریت زنجیره تأمین را نیز شامل میشود که در آن
تولیدکنندگان ،کارگزاران ،توزیعکنندگان ،و استفا دهکنندگان منابع جزو این زنجیره بهشمار
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میروند ،چنانچه مهندسی ارزش در این حرفه ب هدرستی و بهصورت علمی پایهگذاری
شود میتواند از زمان تهیه خطمشی تا ورود منابع به کتابخانه را دربرگیرد.
به همین دلیل ،هدف اصلی پژوهش حاضر مطابقتسازی شاخصهای مهندسی
ارزش در فراهمآوری منابع و تجهیزات کتابخانههاست و اینکه آیا فازهای مهندسی ارزش
میتواند با خطمشی فرایند انتخاب و فراهمآوری منابع کتابخانه مطابقت داشته باشد.

ششناسی
رو 

پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوا انجام شده است .برای مطابقتسازی مراحل
مهندسی ارزش با مراحل انتخاب و فراهمآوری کتاب در خطمشی مجموعهسازی
کتابخانه ،ابتدا مراحل مهندسی ارزش معرفی شدند و سپس مراحل انتخاب و فراهمآوری
از خطمشي مجموعهسازي استخراج و یکبهیک با فرایندهای مهندسی ارزش تحلیل
و تعدیل شدند.

یافت هها

 .1فازهای مهندسی ارزش

در جدول  ،1شش فاز برنامة کاری مهندسی ارزش به پیشنهاد انجمن بینالمللی مهندسان
ارزش امریکا 1ارائه شده است:

جدول  .1برنامۀ کاری پیشنهادی انجمن بیناملللی ( SAVEسلیمی و کریمی)1387 ،
مطالعهارزش
فاز اطالعات
تکمیلمجموعهاطالعات،تعیینمحدودهمطالعه
فاز تحلیلکارکرد
تعریف کارکردها ،دستهبندی کارکردها ،ایجاد مدل کارکردها ،تعیین بهای کارکردها ،محاسبه هزینههای کارکردها،
محاسبه شاخص ارزش ،محاسبه شاخص ارزش ،انتخاب کارکردها برای ادامه مطالعه

1. SAVE International
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فازخالقیت
طرح تعداد زیادی ایده برای انجام هر کارکرد
فاز ارزیابی
رتبهبندی و وزندهی اید ههای پیشنهادی ،انتخاب اید ههای مناسب برای بسط دادن
فازتوسعه
تحلیل سودمندی ،تکمیل اطالعات فنی ،تهیه طرح پیا دهساز ،تهیه پیشنهاد نهایی
فاز ارائه
تدوین و ارائه گزارش شفاهی ،تدوین و ارائه گزارش مکتوب

 .2فازهای مجموعه سازی منابع کتابخانه

مراحل مجموعهسازي عبارتاند از )1 :تعیین خطمشي )2 ،شناخت جامعة کتابخانه)3 ،
شناخت و ارزشیابی انواع مواد کتابخانه ،و  )4سفارش و تهیه مواد کتابخانهای.
در جدولهای  2تا  5مراحل مجموعهسازي همراه با دستورالعملهای آن تشريح
شده است:

جدول .2خـــطمشــی مجموعهسازی
تعیین فلسفه وجود کتابخانه  +اهداف کلی کتابخانه
شها و
رو 
تهای
سیاس 

تعیین گروههای استفا دهکننده  +نیازهای آنان  +برنامههای کتابخانه برای تأمین این نیازها
تعیینکتابخانههاییکهدربرنامههایاشرتاکمنابعباکتابخانههمکاریدارند+میزانونوعهمکاری

انتخاب و تهیه مواد سانسور و سیاست کتابخانه در این مورد
رشکتکنندگان در کار انتخاب و تهیه مواد
تعیین انواع موادی که باید تهیه شوند
منابعکتابخانه

منابعی که برای انتخاب این مواد مورد استفاده قرار میگیرند
معیارهایانتخاب
موضوعهایی که باید درباره آنها منبع تهیه شود  +اهمیت هر موضوع

روش انتخاب منابع
شیوههای اجرای تصمیامت مربوط به آن
شیوههایانتخاب
روشهایمختلفتهیهمنابع
مسئولیت متصدیان کار سفارش و تهیه
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جدول  .3شناخت جامعه
برنامهها و رشتههای آموزشی دانشگاه در مقاطع مختلف تحصیلی
راههایشناختنیازهایجامعهکتابخانه

شهای مختلف تدریس
رو 
برنامههایپژوهشی
تعداد دانشجویان و اساتید

جدول  .4شناخت و ارزشیابی مواد کتابخانهای
موادعمومی

بها
کتا 
پیاین دها
جزوه
بروشور
بریدهجراید
اسنادچاپیغیرکتابی استاندار دها
پروانه ثبت اخرتاع

موادکتابخانهای

بهایخطی
کتا 

مواداختصاصی

انتشاراتسازما نهایدولتیوبیناملللی
پایاننام هها
فیلم – فیلم اسرتیپ
مواد دیداری و

اسالید

شنیداری

نوار صوتی– ویدئویی
CD- DVD
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جدول  .5واحد سفارش و تهیه مواد کتابخانهای
کسب اطالع درباره مواد کتابخانهای
سفارش مواد انتخابشده
نگهداری سوابق مواد سفارششده
دریافت و بررسی مواد رسیده
کسب مجوز و اقدام برای پرداخت صورتحسابها
شهایانجامشده
پیگیریسفار 
لغو برخی از سفارشها در صورت لزوم
اقدام به تهیه موادی که برای دریافت آنها باید از راههای ویژهای استفاده کرد
بررسی و تجزیه و تحلیل عملکرد واحد تهیه و سفارش
مراجعه بهکارگزار و یا مکاتبه با وی
تهیه و نگهداری لیست انتظار
سیاههبرداری

مــدل پیشنهــادی بهکارگیــری مهندسی ارزش در روند فراهمآوری منابع
کتابخانهای
در کشورهایی مثل ژاپن استفاده از مهندسی ارزش بهخصوص در بخش خصوصی
روالي عادی محسوب میشود و فقط یک میلیون نفر در ژاپن آموزش مهندسی ارزش
دی دهاند که اثرات هر محصول حتی رسانههای خود را با اين روش ارزيابي كنند .با
وجود اینکه  50سال از ارائة فن مهندسی ارزش گذشته هنوز اين فن جزو ده رویکرد
برتر در امریکاست (کیال.)1389 ،
عليرغم تمام مزایای مهندسی ارزش که بدان اشاره شد این فن نه تنها در کتابخانهها
بلکه در سازمانهای دیگر کشورمان نیز بهطور جدی مورد استفاده قرار نمیگیرد .طی
مصاحبهای که با کارکنان بخش فراهمآوری کتابخانههای دانشگاهی در مورد آشنایی با
مهندسی ارزش در شهر کرمان انجام گرفت مشخص شد که كتابخانهها بهطور ناخودآگاه
و غیررسمی از فنون مهندسي ارزش بهره میبرند ،اما بهصورت رسمی آن را نمیشناسند.

31

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره ،26شامره(3پاییز)1394

مژده سالجقـه

در زير ،مراحل فراهمآوری منابع بهعنوان شاخصهای فرعی هریک از فازهای
مهندسی ارزش استخراج و شاخصهای مهندسی ارزش در بخش فراهمآوری منابع ارائه
خواهد شد.
در مرحله نخست مهندسی ارزش ،در مرحله پیش مطالعه به ایجاد تیم مهندسی
ارزش نیاز داریم .این تیم میتواند شامل معاون پژوهشی ،رؤسای کتابخانه ،کارمندان
کتابخانه و بخش مجموعهسازی ،متخصصان موضوعی ،و کلیه کسانی باشد که در کتابخانه
در فراهمآوری منابع دخالت دارند .ابتدا باید از این افراد دعوت بهعملآید و ضمن توضیح
فن مهندسی ارزش ،لزوم استفاده از آن را توضیح داده شود ،سپس دیدگاهها ،بایدها،
مالحظات ،نکات مهم و کلیدی مهندسی ارزش و فراهمآوری برای آنان تشریح شود .بعد
از تشکیل تیم مهندسی ارزش میتوان به مراحل آن در فراهمآوري منابع پرداخت.

جدول  .6تحلیل مراحل مهندسی ارزش و مراحل انتخاب و فراهمآوری منابع
در فاز اول ،تیم به جمعآوری اطالعات کافی نیاز دارد که متناظر با داشنت و تعیین خطميش مجموعهسازی
است .در این فاز ،اعضای تیم مهندسی ارزش باید هر گونه سؤال و ابهامی را برطرف کنند .سؤاالتی مانند:
نوع منابع ،میزان بودجه ،وجود یا عدم وجود کمیته خرید ،مسئول خرید ،زمان خرید ،نوع خرید و ...
در فاز دوم که تحلیل کارکرد است تیم به شناخت جامعه و نیازهای آنان و شناخت مواد و منابع نیازمند
است .در این فاز باید کارکردهایی را که بیشرتین هزینه را بهخود اختصاص م یدهند شناسايي كرد .ابتدا
کارکرد هریک از اجزا را تعریف کرد و سپس به هریک از این کارکردها هزینه و زمان خاصی تخصیص داده
شود و در نهایت مشخص شود که کدام کارکردها بیشرتین هزینه را دارند.
در فاز سوم که فاز خالقیت است باید راههای احتاملی جایگزین را پیدا کرد .ای دهها و راهحلهایی برای
انجام کارکردهایی که بیشرتین هزینه را بهخود اختصاص م یدهند.
در فاز چهارم باید ارزیابی کرد که کدام راهحلهای مرحله قبل اجرایی و قابل قبول هستند .در این فاز ،تیم
وارد بحث میشود و بررسی میکند که کدام راهحلها قابل قبول و مرتبط با طرح ،اجراشدنی ،کمهزینه
و قابل تأیید از سوی مسئوالن خواهند بود.
در فاز پنجم که فاز توسعه نام دارد ،تیم بهرتین گزینهها را برای بهبود ارزش پیدا میکند .به این صورت
که یک یا چند ترکیب مختلف را به رؤسای سازمان یا کتابخانه پیشنهاد م یدهند .گزینههایی با هزینه
کمرت و کیفیت باالتر که نسبت به وضع موجود اولویت باالتری دارند و رؤسا با توجه به رشایط یکی از
گزینهها را انتخاب خواهند کرد.
در نهایت ،در فاز ششم ،تیم به ارائۀ دستاوردهای حاصل از مطالعه مهندسی ارزش در فراهمآوری منابع
میپردازد و گزارش نهایی را بهصورت کتبی و یا شفاهی ارائه خواهد داد.
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براساس فازهای ارائهشده در بخش فراهمآوري ،در جدول زیر ،شاخصهای فراهمآوري
مطابق متن منابع بهتفکیک فازهای مهندسی ارزش بهشکل مبسوط خواهد آمد.

جدول  .7مدل پیشنهادی استفاده از مهندسی ارزش در بخش انتخاب و فراهمآوری منابع
فاز  .1جمعآوری اطالعات در مورد مجموعهسازى
وجود یا فقدان وجود خطمىش مجموعهسازی
نوع تدوین خطمىش (کتبی یا شفاهی بودن آن)
دالیل فقدان خطمىش
وجود یا فقدان بخش مجموعهسازی مجزا
درجه و رشته تحصیلی نیروی انسانی متخصص
وجود یا فقدان کمیته انتخاب
در صورت وجود کمیته انتخاب ،ترکیب اعضای آن
در صورت فقدان کمیته ،مسئول انتخاب منابع
انواع منابعی که باید تهیه شوند
روش انتخاب منابع (انفرادی یا گروهی)
در صورت انتخاب انفرادی ،ابزار انتخاب منابع (کتابشناسیها ،کتابگزاریها ،فهرست نارشان)
میزان توجه به نیاز مراجعان در انتخاب منابع
راههای شناخت نیاز مراجعان
شیوهتهیهمنابعداخلی(منایشگاهها،نارشان،کتابفروشیها)
شیوه تهیه منابع خارجی (مستقیم ،کارگزار ،سفیدمهر ،به رشط بازبینی ،دائم)

فاز .2کارکردهای بخش مجموعهسازی
سفارشمنابع
مشکالت سفارش و دریافت
در صورت همکاری با کارگزار ،روش انتخاب کارگزار
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ویژگ یهایکارگزار
ارزشیابی کار کارگزار
همکاری با کارگزار برای منابع خارجی
همکاری با نارشان و کتابفروشیهای برای منابع داخلی
تخصیصبودجهبهتفکیکنوعمنابع
دریافتمنابع
تطبیقمنابعبافاکتورها
حضور کتابخانه در برنامه اشرتاک منابع با سایر کتابخانهها
ارزیابیمنابع
عوامل مؤثر بر ارزیابی
سیاههبرداری دورهای منابع در سازمان
ارزشیابی دورهای منابع در سازمان
شیوههایارزشیابیسازمان
مشخص کردن کارکردهایی که بیشرتین هزینهها را بهخود اختصاص م یدهند

فاز  .3خالقیت بهکاررفته در روند مجموعهسازى
در صورت نداشنت خطمىش به فکر تدوین خطمىش بو دهاید
در صورت بروز اشکال به فکر تغییر خطمىش بو دهاید
در صورت نداشنت بخش مجموعهسازی به فکر ایجاد بخش مجزایی به این منظور بو دهاید
در صورت کمبود نیروی انسانی به فکر استفاده از نرمافزارهای جایگزین بو دهاید
در صورت نداشنت کمیته انتخاب به فکر ایجاد کمیته بو دهاید
در صورت نارضایتی از شیوه سفارش منابع ،به فکر تعویض شیوه سفارش بو دهاید
در صورت نارضایتی از کارگزاران سال قبل به فکر تعویض کارگزار بو دهاید
برای مواجهه با کارگزارانی که بودجه را دریافت کرده و به تعهدات خود عمل نکردهاند تصمیمی اتخاذ کردهاید
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برای جایگزینی پولی که نزد نارش مانده است به فکر جایگزین بو دهاید
در صورت عدم دریافت منابع به فکر جایگزینی برای آنها بو دهاید
بدیده تصمیمی اتخاذ شده است
در صورت دریافت منابع مخدوش و آسی 
در صورت پاسخگو نبودن منابع چاپی سال قبل به فکر استفاده از نوع الکرتونیک و دیجیتال آنها بو دهاید
در صورت نارضاىتى کاربران از منابع ،تصمیات جدیدی اتخاذ خواهد شد
برای رفع نیاز مراجعان ،به فکر استفاده از برنامههای اشرتاک منابع با سایر کتابخانهها بو دهاید
در صورت قطع پایگا ههای اطالعاتی ،چارهای ان دیشیدهاید
در صورت کم شدن بودجه کتابخانه چارهای اندیشی دهاید
به فکر استفاده از فناوریهای نوین نرمافزاری برای بهرت شدن امور افتا دهاید
چقدر پذیرای اید ههای جدید هستید
چقدر به طوفان فکری معتقد هستید

فاز  . 4ارزیابی ای دههای خالق
ای دههای مرحله قبل مورد ارزیابی قرار میگیرند
در صورتی که پاسخ شام به سؤال قبل مثبت است ،لطفاً مشخص کنید که معیارهای ارزیابی زیر به چه میزان
مورد استفاده قرار میگیرند
اجرایی و عملیاتی بودن ای دهها
سادگی و دشواری اجرای ای دهها
هزینهبر (کم /متوسط /زیاد) بودن ای دهها
احتامل پذیرش ای دهها از سوى رؤسا

فاز  . 5توسعه ایدههای ارزیابیشده
بهرتین ای دههای ارزیابیشده مرحله قبل را با هم ترکیب و بهرتین گزینه را از بین آنها انتخاب میکنید
ای دههای ارزیابی و تأییدشده مرحله قبل را با رؤسا و مسئوالن مطرح میکنید
اید ههای ارزیابیشده مرحله قبل اولویتبندی میشوند
ای دهها عملی و اجرایی میشوند
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از ای دههای دا دهشده در فازهای اول تا چهارم مهندسی ارزش بخش فراهمآوری استفاده میشود
در صورتی که پاسخ شام به سؤال قبل مثبت است ،شیوههای اولویتبندی زیر به چه میزان مورد استفاده قرار
میگیرند
ماتریستصمیمگیریوزنیرتبهای
روش مقایسه زوجی

فاز  . 6شیوه ارائه ای دههای جدید
در کتابخانه شام امکان ارائه پیشنهادهاى جدید به رؤسا وجود دارد؟
شیوۀ ارائۀ راهکارهای جدید به چه صورت خواهد بود؟
تعداد ای دههایی که فرد یا سازمان م یدهند چقدر میتواند باشد؟
از هرکسی ای دهها پذیرفته میشود یا فقط ای د ه مسئوالن باالدستى پذیرفته میشود؟

نتیجهگیری

همانطور كه مشاهده شد ،مراحل مهندسی ارزش با همة فرایندها و دستورالعملهای
جاري در خطمشي کتابخانهها از انتخاب ،گردآوری ،سازماندهی ،ارزیابی ،فراهمآوری،
تا مدیریت زنجیره تأمین منابع مطابقت دارد .بنابراين ،اگر بهصورت علمی در بخشهای
انتخاب و تهیه منابع کتابخانهها يا در بخش مجموعهسازي دیجیتالی و يا همة بخشهایی
که خدماتی ،عملیاتی ،و تولیدی هستند بهکار گرفته شود ،صرفهجویی در بودجه ،نیروی
انسانی و حداکثر بهرهوری با حداقل هزینه را ب هدنبال خواهد داشت.
فرایند بخش فراهمآوری و تهیه منابع در طرحها و سازمانها فاز اول مهندسی ارزش
و مبتني بر برنامة کاری مهندسی ارزش به پیشنهاد انجمن بينالمللي مهندسان ارزش
ش تهیه و فراهمآوري ،کمیته انتخاب تشکیل شود،
امریکاست .در صورتی که در بخ 
خطمشی انتخاب و فراهمآوري وجود داشته باشد ،و در آن شیوههای انتخاب منابع،
متخصصان و مسئوالن انتخاب و فراهمآوري ،اطالعات مناسب براي انتخاب منابع از
وجوه مختلف مانند توجه به نیازها و ضرورت تهیه آنها ،تکراری نبودن ،نوع منابع ،محل
تهیه ،نحوة تهیه از تولیدکننده یا کارگزار و همه اطالعاتی که زمان انتخاب یک کاال الزم
هست مکتوب و ب هدرستی انجام شود فاز اول مهندسی بهکار گرفته شده است.
فاز دوم ،مطابق برنامۀ کاری مهندسی ارزش فاز تحلیل کارکرد است که در آن
تعریف کارکردها ،دستهبندی کارکردها ،ایجاد مدل کارکردها ،تعیین بهای کارکردها،
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جایگاهمهندسیارزشدرخطمشی
انتخابوفراهمآوریمنابعکتابخانهای

محاسبه هزینههای کارکردها ،محاسبه شاخص ارزش ،انتخاب کارکردها برای ادامه کار
طرح صورت ميگيرد .در بخش فراهمآوری و تهیه منابع ،فعالیتهای این فاز شامل فرایند
انتخاب منابع ،انتخاب کارگزار ،تخصیص بودجه ،محاسبه هزینهها براي تهیه منابع ،تعیین
شدهنده ،تهیه فاکتورها
نرخ ارز برای خرید منابع از خارج ،تعیین وظایف کارگزار و سفار 
و سایر عملیات مرحله انتخاب و سفارش منابع انجام میشود.
فاز خالقیت که طبق برنامۀ کاری مهندسی ارزش فاز سوم معرفی شده است ،در
بخش فراهمآوري ارائه نظرات جدید متخصصان و مسئوالن انتخاب و فراهمآوري در
زمينة انتخاب کارگزار ،تولیدکننده ،مراحل سفارش ،تخصیص بودجه ،نوع منابع ،شیوههای
مصرف بودجه ،کمیته انتخاب ،خطمشي ،و روشهای تهیه و ارزیابی منابع و با توجه به
ارائه راهکارهای جدید ،خالقیت و طوفان فکری در این مرحله اتفاق میافتد.
فاز ارزیابی ،رتبهبندی ،و وز ندهی ای دههای پیشنهادی ،انتخاب ای دههای مناسب برای
بسط دادن برنامۀ کاری مهندسی ارزش فاز چهارم کار است كه در بخش فراهمآوری،
شامل ارزیابی نقطه نظرات همة متخصصاني می گردد که در فاز قبل ارائه شده و از آن
به طوفان فکری یاد شد.سپس از ميان آنها بهترین نظر و راهکار انتخاب و برای اصالح
خطمشيهای قبلی و دستورات کار کمیته آتي استفاده خواهد شد.
در فاز توسعه ،که بر اساس برنامۀ کاری مهندسی ارزش فاز پنجم نامیده شده است،
تحلیل سودمندی ،تکمیل اطالعات فنی ،تهیه طرح پیا دهسازی ،و تهیه پیشنهاد انتخاب
و فراهمآوری انجام میشود .پس از ارزیابی ای دههای خالقانه ،بهترین پیشنهاد انتخاب
و اجرایی میشود .كارهايي از قبيل گرفتن فاکتور خرید ،تحلیل سودمندی بر اساس
فاکتورها ،و قیمتهای دا دهشده از سوي کارگزاران یا تولیدکنندگان کاالها جزو این فاز
قلمداد میشوند.
براساس برنامۀ کاری مهندسی ارزش فاز آخر به ارائه ،تدوین ،ارائه گزارش شفاهی ،و
تدوین و ارائه گزارش مکتوب اختصاص دارد .يعني کارکنان بخش فراهمآوري مسئولیت
ارائه گزارش منابع و تجهیزات تهیه و فراهمآوريشده را از نظر میزان بودجه صرفشده،
منابع دریافتشده ،دوره زمانی ارسال منابع از سوي فروشنده یا کارگزار یا تولیدکننده و
يدهند.
نحوه عملکرد آنها و شیوههای ارتباط آنها بهصورت شفاهی و کتبی را ارائه م 
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