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  چکیده
شود  مهندسی ارزش، تالشی است سازمان یافته که با هدف بررسی و تحلیل تمام فرایندهاي یک فعالیت انجام می

مهندسی ارزش .  صه فعالیتهاي بشر، شناخته شده استترین روشهاي اقتصادي در عرو به عنوان یکی از کارآمدترین و مهم
-کند، هیچ بخشی از کار را قطعی و مسلم نمی در چارچوب مدیریت پروژه، ضمن اینکه به تمام اجزاي فعالیتها توجه می

 ها یا کاهش کیفیتبرداري بدون افزایش هزینه هدف مهندسی ارزش، صرف زمان کمتر براي رسیدن به مرحله بهره. داند
رسانی، محور همه فعالیتها اطالعات است که در حال حاضر بـا فراوانـی تولیـد و     در حوزه کتابداري و اطالع. کار است 

لزوم بازنگري در . ایم از سوي دیگر، با محدودیتهاي منابع ـ اعم از مالی، انسانی و زمانی ـ مواجه. عرضه آن مواجه هستیم
ه کارگیري فنون مهندسی ارزش، عالوه بر اینکه کیفیت فرایندها و خدمات را در رسانی با ب   فعالیتهاي کتابداري و اطالع   

با توجه به واقعیت انفجار اطالعـات، الزم اسـت بـا    . سازدجویی در آنها را نیز مقدور میپی دارد، مدیریت منابع و صرفه  
در این مقالـه، ضـمن      . پرداخته شود ) اضافه و ناخواسته  (گیري از مهندسی ارزش، به مهار بحران اطالعات سرریزي          بهره

رسانی بـا تأکیـد بـر مـدیریت      معرفی و تشریح مهندسی ارزش، نقش و کارکردهاي آن در فعالیتهاي کتابداري و اطالع        
  . اطالعات، تبیین خواهد شد

  رسانی، سرریز اطالعات مهندسی ارزش، مدیریت اطالعات، کتابداري و اطالع: هاکلیدواژه
  
  مقدمه

. رو هـستیم  ور مداوم با گسترش فعالیتها و کاهش منابع ـ اعم از مالی، انسانی و زمانی ـ روبـه   امروزه به ط
تالش براي دستیابی به نتایج با کیفیت، با صرف هزینه و زمان کمتر، از آرزوهاي دیرینـه بـشر بـوده و در ادوار              

رسانی نیز از  هاي کتابداري و اطالعفعالیت. مختلف، بخشی از نیرو و اندیشه انسان را به خود اختصاص داده است         
رسانی بـه دلیـل درگیربـودن بـا اطالعـات، ناخودآگـاه داراي           حوزه کتابداري و اطالع   . این قاعده مستثنا نیستند   

دلیل این امر هم، تولید روزافزون اطالعات در شکلها و قالبهاي گوناگون و فراوان . اي شده استحوزه گسترده
بنـابراین،  . ابـداع و کـاربرد یافتـه اسـت       » انفجار اطالعات « توصیف این موقعیت واژه      اي که براي  است، به گونه  

جوییهـاي الزم  روشها و فنونی باید به کار گرفته شود که ضمن تضمین کیفیت فعالیتهاي این حوزه مهم، صرفه            
 نتایج مناسب با صـرف  مهندسی ارزش به عنوان پاسخی عام به نیاز بشر براي دستیابی به. را نیز در پی داشته باشد  

در مقاله حاضر تالش شـده ضـمن معرفـی و تبیـین مهندسـی ارزش و         . منابع مناسب، رواج و کاربرد یافته است      
هاي مختلـف آن، بـه برخـی از مهمتـرین کاربردهـاي آن در حـوزه فعالیتهـاي کتابـداري و            روشن ساختن جنبه  
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تـر در ایـن    به بحث است و پژوهش و گـزارش مفـصل  رویکرد این مقاله از منظر ورود. رسانی اشاره شود    اطالع
  .خصوص در آینده صورت خواهد گرفت

  
  مهندسی ارزش چیست؟ 

 از  ـ یافته که با هدف بررسی و تحلیل تمام فعالیتهاي یـک طـرح،   ، تالشی است سازمان2مهندسی ارزش
شـود و بـه   داري ـ  انجـام مـی   بـر  اندازي و بهـره  گیري تفکر اولیه تا مرحله طراحی و اجرا و سپس راه زمان شکل

  .ترین روشهاي اقتصادي در عرصه فعالیتهاي بشر، شناخته شده استعنوان یکی از کارآمدترین و مهم
کنـد، هـیچ    مهندسی ارزش در چارچوب مدیریت پروژه، ضمن اینکه به تمام اجزاي فعالیتها توجه مـی          

بـرداري،   زمان کمتر براي رسیدن به مرحله بهره  هدف مهندسی ارزش،    . داندبخشی از کار را قطعی و مسلم نمی       
  .ها یا کاهش کیفیت کار است بدون افزایش هزینه

  
  

ها را که نقشی آوري، حذف آن بخش از هزینههاي اجرایی و توسعه روز افزون فنافزایش پیوسته هزینه
بـه کـارگیري   . خته اسـت باشـند، الزامـی سـا   در ارتقاي کیفیت ندارند و از لحاظ اجرایی نیز غیـر ضـروري مـی           

تواند به  مهندسی ارزش در طرحهاي اجرایی، با توجه به پیچیدگی کارها بویژه در طرحهاي بزرگ اجرایی، می            
هدف این روش، از میان برداشتن یا اصـالح هـر      . ها تبدیل شود  چون و چراي مدیریت در کنترل هزینه        ابزار بی 

شود، بـدون آنکـه آسـیبی بـه کارکردهـاي اصـلی و       میهاي غیر ضروري چیزي است که موجب تحمیل هزینه  
اي متشکل از چندین روش فنی است که با بازنگري و تحلیـل    مهندسی ارزش، مجموعه  . اساسی طرح وارد آید   

هزینه طـرح در  . اجزاي کار، قادر خواهد بود اجراي کامل طرح را با کمترین هزینه و زمان ممکن تحقق بخشد       
بـرداري، تعمیـر و نگهـداري و     هاي مالکیـت شـامل بهـره   هاي طراحی و اجرا، بلکه هزینهاین مقوله نه تنها هزینه 

توانـد  روشـهاي مهندسـی ارزش مـی   . شـود هاي مصرف در سراسر دوره عمر مفید طرح را نیـز شـامل مـی       هزینه
روژه هاي جدید در هر مرحله از یک پ موجب اصالح و ارتقاي کیفیت فرایندهاي تولید صنعتی و انجام طراحی  

تـوان یـک روش اصـالحی را همـواره در     برخالف آنچه در صنایع تولیدي مرسـوم اسـت و مـی     . اجرایی گردد 
-مراحل بعدي تولید یک محصول خاص نیز اجرا کرد، در طرحهاي ساختمانی که هر سازه داراي شرایط ویـژه    

گذشته از این، . ستاي است، حدود به کارگیري یک روش اصالحی مهندسی ارزش، محدود به همان پروژه ا  
با . کندهاي یک پروژه اجرایی نیز در مراحل مختلف آن تفاوتهاي بسیار پیدا می         جویی در هزینه  امکانات صرفه 

توان در تمام مراحل یک پروژه اجرایی بـه کارگرفـت، بیـشترین مزایـاي آن           آنکه روش مهندسی ارزش را می     
هـاي    نـوآوري و جنبـه  . زي و طراحی، به کار گرفته شـود     ری  زمانی حاصل می شود که در نخستین مراحل برنامه        

روشهاي . گرداند ها، متمایز میکاربردي مهندسی ارزش، این روش را از روشهاي سنتی و متعارف کاهش هزینه
ها، عموماً از تجربیات گذشته، نگرشها و عادتهایی که جنبـه تکـرار بـه خـود گرفتـه اسـت،           سنتی کاهش هزینه  

مهندسـی ارزش بـرعکس، اطالعـات، شناسـایی     . اثـري از خالقیـت در آنهـا دیـده نمـی شـود      کند و     تبعیت می 
هاي نو و تلفیق همـه جانبـه     دار، پیشنهاد و تدوین روشها و طرحهاي ابتکاري، پرورش اندیشه           هاي مشکل   عرصه

  .دیدگاههایی را که قرار است توصیه شود، مطرح می سازد
تحلیـل ارزش را   ،»روش هاي فنی تحلیل و مهندسـی ارزش       «ب  در کتا » الرنس مایلز « که   1961از سال   

هاي غیرضـروري ، تعریـف کـرد تـا      همچون دیدگاهی خالق و سازمان یافته در جهت شناسایی و حذف هزینه  
                                                        

1.Value Engineering 

 عملكرد+ كيفيت           
  ارزش= 

 هزينه     



را منتشر نمودند، مهندسـی ارزش  » مهندسی ارزش در مدیریت پروژه« که ساکسنا و کریشنان کتاب  1995سال  
فته شـده در فعالیتهـاي طراحـی و اجرایـی در بیـشتر کـشورها تثبیـت گردیـد و          به صورت یک روش فنی پذیر     

هـاي اجرایـی بـویژه طراحـان ، پیمانکـاران و       کـاران عرصـه   رسمیت یافت ، به طوري که بسیاري از دست انـدر     
  ). 1384، ...مفهوم، تئوري و (کارفرمایان با مفاهیم و روشهاي فنی مهندسی ارزش آشنا شدند 

، آلمـان  ،فرانسه ، ژاپن،  استرالیا، انگلستان ،  کانادا ،آمریکا کشورهاي مختلفی مانند ،الهادر طول این س 
  وعربـستان ، کره ، کشورهاي اسکاندیناوي و حتی برخی از کشورهاي خـاور میانـه از جملـه               هند،  کنگ هنگ
به طور سـاالنه بـه برگـزاري کنفرانـسهاي      اند و ندسی ارزش نمودهسیس انجمنهاي تخصصی مهأاقدام به ت   ایران

. یهاي بـسیارخوبی بـه دسـت آورده انـد      یجو  صرفه ،کارگیري مهندسی ارزش  ه  پردازند و با ب    مهندسی ارزش می  
یهاي حاصل از مهندسی ارزش در برخی از کـشورها در طـول سـالهاي       یجو  میزان صرفه  ةنمودار زیر نشان دهند   

  . )1381اهمیت مهندسی ارزش،  ( می باشد1999 تا 1997
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1999تا 1997هاي حاصل از مهندسی ارزش در برخی از کشورها در طول سالهاي  ییجو میزان صرفه. 1نمودار

  
  

  گیري و توسعه مهندسی ارزشروند شکل
. به صورت یک روش فنی ویژه ، در سالهاي پس از جنگ جهانی دوم صـورت گرفـت        » لیل ارزش تح«

 معاون فنی بخش خریدهاي شرکت جنـرال الکتریـک      3کار طراحی و تدوین این روش به دستور هنري ارلیچر         
هاي وي معتقد بود برخی از مواد و مصالح و طرحهاي جایگزین که به طور ضروري و به علت کمبود  . آغاز شد 

به دسـتور او، در داخـل شـرکت و بـه     . زمان جنگ به کار گرفته می شدند، عملکرد بهتر و هزینۀ کمتري دارند    
منظور ارتقاي کارایی تولید از طریق تأمین مواد، مصالح و روشـهاي جـایگزین بـراي مـواد و مـصالح پرهزینـه،        

 مهنـدس ارشـد شـرکت    4رنـس مـایلز   ایـن وظیفـه برعهـدة ال   1947در سـال  .  به عمـل آمـد      جانبه  کوششی همه 
مایلز در مورد روشـها و فنـون موجـود بـه پـژوهش پرداخـت و از برخـی روشـهاي               . الکتریک نهاده شد      جنرال
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مـایلز کـه مبتکـر و    . مرسوم، به صورت تلفیقی با روش مرحله به مرحله خویش براي تحلیل ارزش بهره گرفـت      
ش رسمی را به اجرا درآورد که در جریان آن چندین گـروه  رود، یک رو شمار می   بنیانگذار مهندسی ارزش به   

آنان به اتکـاي    . کردنداز کارکنان شرکت، عملکرد محصوالت تولیدي شرکت جنرال الکتریک را بررسی می           
روشهاي خالق گروهی و بدون افت کارایی محصول، تغییراتی در محـصوالت شـرکت بـه وجـو د آوردنـد و                

به عنوان یک اسـتاندارد در شـرکت جنـرال الکتریـک            » تحلیل ارزش «روش  . دهاي تولید را کاهش دادن    هزینه
پذیرفته شد و بتدریج شرکتهاي دیگر و برخی سازمانهاي دولتی نیز این روش جدید را به عنـوان ابـزاري بـراي             

 ،5یاونکر (به وجود آمد» مهندس ارزش«نتیجه این شد که روش و تکنیک . هاي خود به کار بستند کاهش هزینه
  .)4، ص2003

مطالعـه  .  به طور رسمی برنامه تحلیل ارزش در شرکت جنرال موتور آمریکـا بـه وجـود آمـد         1947سال  
در آن زمـان نتـایج   . ، میلز اولین سمینار تحلیل ارزش را برگـزار نمـود     1952سال  . ابتدا یک برنامه یک نفره بود     

کـا ایـن مفهـوم را بـراي بهبـود هزینـه          نیروي هـوایی آمری    1954سال  . کار یک موضوع سري براي شرکت بود      
تحـت نظـارت    »  واترویلـت آرسـینال    1956سـال   . به کارگرفت » مهندسی ارزش «طراحی در سازمان خود با نام       

  .)1383مستوفی،  (نیروي نظامی آمریکا، برنامه مهندسی ارزش را در کار خود شروع کرد
اي که نیروي دریایی بـه  هدیه(ریافت نمود  بزرگترین نشان افتخار نیروي دریایی را د       1958میلز در سال    
 درتارخ سیزدهم جـوالي کـه بـه داسـتان           475، گزارش مخصوص شماره     1959سال  ). دهدافراد خدمتگزار می  

 در واشنگتن تأسیس Saveجامعه مهندسین ارزش آمریکا   . پردازد، منتشر شد    موفقیت شرکت جنرال موتور می    
نامـه قـرارداد     بنـدهاي آیـین  1961سال    .  رشد این حرفه تأسیس گردید     این سازمان براي اتحاد مهندسان و     . شد

هاي مشترك در قراردادهـاي   نامه در مورد ایجاد انگیزه این آیین. مهندسی ارزش در ارتش آمریکا تصویب شد     
 وزارت دفـاع آمریکـا بـه کـارگیري مهندسـی ارزش را در      1962سـال  . مهندسی ارزش براي کاهش هزینه بود     

شرکت مهندسی ارزش با مسئولیت محدود، در لنـدن تأسـیس         . ي بیش از صدهزار دالر اجباري کرد      قراردادها
 شرکت کشتیرانی آمریکا استفاده از مهندسی ارزش را در قراردادهاي خـود مـورد توجـه قـرار             1663سال  . شد
 جامعه 1965سال .  نیروي زمینی ارتش آمریکا برنامه مهندسی ارزش را در کار خود شروع کرد       1964سال  . داد

شرکت مهندسی با مسئولیت محدود در استرالیا تأسیس .   یک کمیته داوطلبانه تشکیل داد      JVEمهندسان ژاپن   
  المللـی   وابسته به جوامـع خـارج آمریکـا و همچنـین انجمـن بـین      JVE پنجمین نشست ساالنه 1966سال . شد

JVEتجربه را بـه رهبـري یـک     ن مهندس ارزش با اولی6وزیر دفاع وقت آمریکا آقاي رودي کمپر. تشکیل شد
  .هاي کاري شروع به کارکردند ، کمیته1967سال . گروه منصوب کرد

ــشورهاي      ــکاتلند و ک ــان ارزش اس ــن مهندس ــکاتلند، انجم ــان ارزش، در اس ــه مهندس ــادا، جامع درکان
فعالیتهاي مـدیریت  در جامعه اروپا و آمریکاي جنوبی    .اسکاندیناوي، شامل نروژ، دانمارك و سوئد تشکیل شد       

 در شـیکاگو   SJVEالمللی و هفتمین کنفرانس ساالنه دوازدهمین گردهمایی بین. مهندسی ارزش آغاز گردید
  .برگزار شد
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سال . برنامه آموزش مهندسان ارزش را شروع کرد ) NASA( اداره تسهیالت هوایی آمریکا 1969سال  
اي  برنامهSAVE 1973سال . سی ارزش را شروع کرد    برنامه مهند ) GSA( اداره خدمات عمومی آمریکا      1970

براي تشخیص حقوق متخصصان ارزش یعنی آنهایی که داراي درجـه خاصـی از تخـصص در زمینـه مهندسـی              
حکومت مرکزي آمریکا بالفاصله این موضوع را شناسایی و آن را بـه عنـوان معیـار        . ارزش شده اند، ارایه کرد    

  .مریکا، قانونی کردجدي براي خدمات مهندسی ارزش درآ
 تأسـیس شـد و اولـین کنفـرانس ملـی در      ) INVEST ( جامعه مهندسی ارزش هند1977در اکتبر سال    
مـستقل  ) انجمـن ( را به عنوان یـک جامعـه   SJVE جامعه Miti حکومت ژاپن  1980سال  . دهلی برگزار گردید  

  .مورد شناسایی قرار داد
 درشـهر  1980ه توسعه، از تاریخ دوم تاچهـارم ژوئـن   اولین سمینار مهندسی ارزش براي کشورهاي رو ب    

Jamshedpur   1981سـال  . وري این شهر برگزار گردید     این سمینار تحت نظارت شوراي بهره     .  هند برگزارشد 
 در بنگلـور  INVEST سـومین کنفـرانس ملـی       1982نـو و در سـال        در دهلی  INVESTدومین کنفرانس ملی    

  .برگزار شد
ن ارزش ژاپن آقاي میلز را براي انجـام کارهـاي بـسیار شایـسته در مهندسـی               ، انجمن مهندسا  1983سال  

 بیـست و  1984سـال  .  دردهلی نوبرگزارشـد INVESTارزش، مفتخر به دو جایزه کرد چهارمین کنفرانس ملی     
 شـشمین کنفـرانس   1985  و در سـال  INVESTپنجمین کنفرانس ملی .  برگزار شد SAVEپنجمین سالگرد 

  .هلی نو برگزار شد در دINVESTملی 
 مدیر بخش نظامی در عربستان صعودي، برنامه مهندسی ارزش را در کـار خـود مـورد توجـه     1986سال  

. المللـی خـود را در پـاریس برگـزار کـرد      انجمن مهندسان ارزش در فرانسه، چهارمین گردهمایی بـین  . قرار داد 
 جامعـه مهندسـان ارزش کـره تأسـیس     1987سال . انجمن مدیریت ارزش در هندوستان، در بنگلور تأسیس شد      

الـت  یس مهندسـی ارزش در ا   ن کنفرا 1988سال  . اولین کنگره تحلیل ارزش در میالن ایتالیا برگزار شد        . گردید
  . دردهلی نو برگزار گردید INVEST هفتمین کنفرانس ملی1989هاوایی آمریکا و در سال 

 ایالت ویرجینیا در آمریکا اولین ایالت آمریکا بود که در طول طراحی و ساخت بزرگراهها و 1990سال 
اولـین کنفـرانس اروپـایی در    . طرحهاي بـیش از دو میلیـون دالر، اسـتفاده از مهندسـی ارزش را اجبـاري کـرد         

 APAP  فرانسه،AFAVیا،تالی اAIVAدر این کنفرانس، نمایندگانی از   . مدیریت ارزش در پاریس برگزار شد     
 هـشتمین کنفـرانس ملـی    1991سـال  .   آلمان حـضور داشـتند  ZWAاتریش و  ZWA  بلژیک،AVDپرتغال،

INVEST    بـا  1996سـال  .  فدراسیون جهانی مهندسی ارزش تـشکیل گردیـد        1992سال  .  در بمبئی برگزار شد 
  ).1384، ...مفهوم، تئوري و (رو شد المللی جامعه مهندسان ارزش با تحول جدیدي روب  بینSAVEتغییر نام به 

، وزارت نفت و سازمان مـدیریت  ها موضوع مهندسی ارزش در برخی از دانشگاه   1378در ایران از سال     
تـدوین دسـتورالعمل ارجـاع کـار و     . ریزي کشور مطرح گردید و سمینارهایی در این زمینه برگزار شد           و برنامه 

، 1379ارزش توسـط سـازمان مـدیریت و برنامـه کـشور در سـال       انعقاد قرارداد با واحدهاي خـدمات مهندسـی    
فرهنـگ و بـه کـارگیري مهندسـی ارزش وتـدوین الزامهـاي        اي را براي توسعه دورنماي روشن وامیدوارکننده

سـازمان مــدیریت و  ، مــصوب در قــانون برنامـه سـوم  . قـانونی و رفـع موانــع در ایـن زمینـه ترســیم نمـوده اسـت      



بـا روش مهندسـی   (سـازي   سـازي و ارزان     هاي عمرانی کشور باید با هدف ساده        پروژه «. آمده است  ،ریزي  برنامه
  ».مورد بازنگري قرار گیرند) ارزش

در وزارت راه و ترابـري و  . درحال حاضر، اجراي مهندسـی ارزش جنبـه جـدي بـه خـود گرفتـه اسـت               
ید و مؤثري در بر داشته اسـت  وزارت نیرو، طرحهاي بسیاري مورد بررسی مهندسی ارزش قرارگرفته و نتایج مف      

  ). 1381مهندسی ارزش در ایران، (
  

  مراحل مهندسی ارزش
برنامه کاري مهندسی ارزش، ارائۀ رویکردها و عملکرد الزم براي نیل به پاسخ بهتر و مؤثرتر براي مسئله  

  :باشد برنامه مهندسی ارزش، شامل هفت فاز به شرح ذیل می. است
  فاز عمومی. 1
  اتفاز اطالع. 2
  فاز عملکرد. 3
  فاز خالقیت. 4
  فاز ارزیابی. 5
  فاز بررسی و توسعه. 6
  فاز توصیه. 7
درطول فاز عمومی، روند را باسـازماندهی نیـروي کـار، مـشخص نمـودن تـصمیم گیرنـده، انتخـاب                      . 1

 .دهند دهی به کار گروهی، سامان می محدوده کار، تخصیص عملکرد به هرکدام از اجزا و جهت

تمـامی اطالعـات   . گـردد  گـویی پرهیـز مـی       طالعات، مسئله به اشکال خاص تجزیه و از کلی        در فاز ا  . 2
 .گیري کمک نماید شود تا در تصمیم آوري می دار جمع مربوط به طور دقیق و معنا

عملکردهـاي اصـلی و   . گیـرد  فاز عملکرد مشتمل بر کلیه تالشهایی است که براي ارزش صورت می          . 3
اولی بیـانگر عملـی اسـت کـه جـزء      . گردد ل در ترکیب دو کلمه فعل واسم بیان می  عم. شوند  فرعی تعریف می  
 .گیرد دهد و اسم بیانگر شیء مورد عمل و یا چیزي است که عمل روي آن صورت می مورد نظر انجام می

این روش براي خلـق انبـوهی از   . شود هاي جدید به کارگرفته می  در فاز خالقیت، روشهاي خلق ایده     . 4
براي رسیدن به عملکرد و یا عملکردهاي تعریف شـده، بـه   ... ا در رابطه با محصوالت، فرایندها، روشها و    ه  ایده

 .رود کار می

هایی که در فاز خالقیت ایجاد  عقاید و ایده. شود گرا به فعالیت وادار می در فاز ارزیابی، ذهن قضاوت. 5
 .د نظرحاصل شودگردند تا پیشنهاد مور گردید، تصفیه، اصالح و ترکیب می

اقی که در باال تصفیه، ارزیابی و مقایسه شد، در فاز تحقیق و بررسی در معـرض تجدیـد            هاي خلّ   ایده. 6
با کمک گرفتن از مشاوران صنعتی، استفاده از استانداردهاي ملـی کـه مـورد اسـتفاده قـرار               . گیرند  نظر قرار می  

 .گردد نجر میگیرد، به راه حلهاي منطقی و کاهش هزینه عملیات م می



مـورد  ...) منابع، بودجه، زمان، افراد، کمـک و  (هایی ازقبیل چه چیز احتیاج است؟     در فاز اجرا، جنبه   . 7
  ). 1384، ...سازي طرح پیاده(شود  گیرنده، مراحل اجرایی آغاز می نظر قرار گرفته و پس از تأیید تصمیم

  
  مدیریت اطالعات و مهندسی ارزش

). 33-30، ص1370شـاهنگیان،  (رسـانی، مـدیریت اطالعـات اسـت       ري و اطالع  مبناي اصلی کار کتابدا   
تواند حداکثر ارزش افزوده را براي نظامهاي اطالعاتی ایجـاد کنـد    کارکرد مدیریت اطالعات به طور بالقوه می    

و مدیریت اطالعات به عنوان توانایی کلی یک سازمان در مورد ایجاد، حفظ، بازیـابی     ). 47، ص 1384فتاحی،  (
قابل دسترس ساختن فوري اطالعات درست، در مکان و زمان مناسب و در دست افراد شایسته با کمترین هزینه     

توجـه بـه ایـن    ). 1383، ...اهمیـت سیـستم اطالعـات   (گیري، توصیف شـده اسـت      براي به کارگیري در تصمیم    
. آینـد  و نکته مهم به شمار میتعریف، روشنگر این نکته است که در مدیریت اطالعات کیفیت و هزینه پائین د            

رسـانی اسـت،    این مسئله کاربرد مهندسی ارزش را در مدیریت اطالعات که محور فعالیتهاي کتابداري و اطالع     
تر در این زمینه، باید به موضوع مهم سرریز اطالعات ـ کـه    اي مشخص براي دستیابی به نتیجه. سازد ضروري می

 است ـ اشـاره شـود و نقـش مهندسـی ارزش در ایـن خـصوص مـورد         یکی از بحثهاي اصلی مدیریت اطالعات
  .تحلیل قرار گیرد

  
 7سرریز اطالعات

 صـورت گرفتـه اسـت، بـر        8المللی و مستقلی که توسط سازمان اطالعـات تجـاري رویتـرز             مطالعات بین 
کشورهاي  مدیر موجود در 1300در این پژوهشها تعدادي از . کند مشکالت ناشی از سرریز اطالعات تأکید می  

هدف از این پژوهش، بررسـی    . کنگ و سنگاپور، مورد آزمایش قرار گرفتند        انگلستان، آمریکا، استرالیا، هنگ   
  :موارد زیر بود

 )به صورت اطالعات دریافتی و یا غیر از آن(وجود سرریز اطالعات در سازمانها  •

 سطح فشار ناشی از سرریز اطالعات •

 هاي شخصی هزینه •

 تصادي ناشی از سرریز اطالعاتمشکالت اجتماعی و اق •

چاپ و منتشر شد و به دنبال آن » مرگ ناشی از افزایش اطالعات   «، گزارشی تحت عنوان     1996در سال   
این گزارشها بیانگر این واقعیت هستند که بار زیاد اطالعات .  انتشار یافت1997در سال » خیره به رایانه«گزارش 

. شـود  رهـا و آزار کارکنـان از طریـق بیماریهـاي جـسمی و روحـی، مـی             باعث ایجاد موانع بر سر راه پیشبرد کا       
.  در نتیجـه افـزایش بـار اطالعـات اسـت     10»هـا  غرقـه در داده « و یـا    9»معتاد به اطالعات  «استعمال تعبیرهایی نظیر    

وابستگی و عالقه زیاد به اطالعات، موجب هدردادن وقت، به تأخیر افتادن تصمیمهاي مهم کاري، اخـتالل در                
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اي، فشارهاي روحی، نارضـایتی شـغلی، بیمـاري و از بـین رفـتن وابـستگیهاي شخـصی افـراد                   ئولیتهاي حرفه مس
این نسبت تا سال . از مدیران خود را قربانیان سرریز اطالعات قلمداد کردند % 48، حدود   1996در سال   . شود  می

 و بـه طـور   11هـاي شخـصی    که رایانـه دهندگان بر این باور بودند از پاسخ% 76رسید، در حالی که   % 65 به   1997
از طرفداران مشتاق اطالعـات  % 53در این میان، . توانند انسان را به خود معتاد کنند     کلی اینترنت و اطالعات می    

بـا وجـود ایـن،    . برنـد  کردند که از یافتن اطالعات مورد نظر خود، بیشترین لـذت را مـی   نیز ادعا می % 54بوده و   
عقیـده داشـتند   % 6. توانند اطالعات گردآوري شده را کنترل کننـد  کردند نمی    می نیمی از پاسخگویان احساس   

گیریهاي ضعیف، بـا وجـود در      از تصمیم % 54هزینۀ گردآوري اطالعات از ارزش خود اطالعات بیشتر است و           
کـه در  » خـارج از ورطـه  «دو سال بعد، در گزارشی بـا عنـوان        . کردند  اختیار داشتن اطالعات، اظهار نگرانی می     

 منتشر شد، سرریز اطالعات هنوز یک مسئله مهم در زندگی فردي و اجتمـاعی افـراد قلمـداد               1998اواخر سال   
آموزنـد کـه چگونـه بـا آن برخـورد        رسد بسیاري از مردم این مسئله را درك کرده و مـی      گردید، اما به نظر می    

  .نمایند
دهنـد از یـک منبـع اطالعـاتی       کرده و ترجیح میامروزه افراد و اصناف، تنوع در منابع اطالعاتی را رد    «

ها و مطالـب آنهـا بـه     این در حالی است که تعداد رسانه. استفاده کرده و نیازهاي اطالعاتی خود را مرتفع سازند 
. خـورد  سرعت روبه افزایش بوده و در شیوه استفاده از اطالعات و مدیریت آن، تغییرات زیـادي بـه چـشم مـی               

ترین روش را برگزید زیرا همه به اطالعات  ر تنگناي مالی و خطر رکود اقتصادي، باید مناسب     براي مقابله با فشا   
. مناسب و در زمان مناسب نیاز دارند تا بتوانند از قدرت اطالعات براي کسب موقعیـت مناسـب اسـتفاده نماینـد     

ز ایـن اسـتانداردها پیـروي      کـسانی کـه ا    . بنابراین، الزم است استانداردهایی براي مدیریت اطالعات ایجاد شود        
نکنند، همچنان در معرض خطر سقوط به ورطه فشار روحی، سردرگمی و تولیـدهاي کـم و نامناسـب خواهنـد      

  ).2، ص1998، 12اوپنهایم(» بود
رسـانی   ، کشورهاي مختلف در مراحل گوناگونی از چرخه توسـعه اطـالع  »خارج از ورطه«طبق گزارش  

ه مقدماتی عصر اطالعات واقع است و کـشورهاي ایـن منطقـه کمتـر درگیـر       اروپاي شرقی در مرحل   . قرار دارند 
کنگ در میانـه عـصر اطالعـات     سنگاپور و هنگ. فشارهاي ناشی از محدودیت زمانی و سرریز اطالعات هستند  

برند که مربوط به دسترسی به اطالعات و عواملی است که مـانع از      به سر برده و به طور عمده از مسائلی رنج می          
اروپاي غربی، ژاپن و آمریکا بـه مرحلـه جدیـدي از عـصر اطالعـات             . ستیابی آنها به اطالعات مورد نیاز است      د

این کار از طریق معرفی سیاستهاي مدیریت دانش و . وارد شده و در حال غلبه بر مشکل سرریز اطالعات هستند
است، زیرا اطالعات مناسب را در زمـان  اي بسیار مؤثر     گیرد که شیوه    یا راهبرد منبع اطالعاتی واحد صورت می      

گیـرد،   تحقیقها و بررسیهایی که در زمینه جوامع اقتصادي و تجاري صورت می. کند مناسب به کاربران ارائه می 
  ها و سازمانها بوده و بر ضرورت توجه به مدیریت اطالعات  همگی در بردارندة هشدارهایی براي تمامی مؤسسه

 ). 67-64، 1384الکین؛ الو، (ید نما و دانش بشري تأکید می
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آید، نقش مهندسـی ارزش   بررسی این یک مورد که از محورهاي اساسی موضوع اطالعات به شمار می            
کشورهاي توسعه یافته با به کارگیري فنون مهندسی ارزش در فراینـدهاي اطالعـاتی خـود،              . کند  را آشکار می  

 اطالعاتی که متناسب با هدف نباشـد، نـه تنهـا ارزش بـه شـمار      .اند مسئله سرریز اطالعاتی را حل نمایند   توانسته
شود، زیرا باعث هدر رفتن یکـی از مهمتـرین منـابع در اختیـار      آید، بلکه ضد ارزش اطالعاتی محسوب می        نمی

باید با به کارگیري مهندسی ارزش، اطالعات با کیفیت مناسب تشخیص داده شـده و      . شود  انسان یعنی زمان می   
مهندسی ارزش با تعیین روشـهایی کـه جـزء جـدایی ناپـذیر مـدیریت اطالعـات             . کاربران قرار گیرد  در اختیار   

جوییهاي  هستند، از به کارگیري روشهاي زاید و فرایندهاي غیر الزم جلوگیري کرده و بدین وسیله باعث صرفه
  . شود کالنی در منابع می

ن تمـامی فعالیتهـا و خـدمات کتابـداري و     تـوا  با توجه به مزایاي مطرح شده بـراي مهندسـی ارزش، مـی       
 مناسـبی  13رسانی را در چارچوب معیارهاي مهندسی ارزش مورد ارزیابی قرار داده و به هزینه سـودمندي               اطالع

توانند بـا معیارهـاي مهندسـی ارزش مـورد      رسانی که می   از جمله فعالیتهاي مهم کتابداري و اطالع      . دست یافت 
، نـشریات  14هـاي رقـومی    سازي، سازماندهی اطالعات، اشاعه اطالعـات، کتابخانـه         ارزیابی قرار گیرند، مجموعه   

الزم است در آینده پژوهشهایی در هـر  . را نام برد  15الکترونیکی، پایگاههاي اطالعاتی، خدمات تحلیل مدرك       
و ها انجام شود و هـر یـک از فعالیتهـا بـر اسـاس معیارهـاي مهندسـی ارزش، مـورد بـازنگري           یک از این حوزه 

  .بازاندیشی قرار گیرند
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