
 

 

 

 

  

  مهندسي ارزش ساده ولي قدرتمند
  المللي مهندسان ارزش آمريكاگفتگو با نايب رييس انجمن بين

  
ها و محصوالت  ح ها و بهبود كيفيت و عملكرد طر هاي بسيار قدرتمند حل مساله، كاهش هزينه مهندسي ارزش، از تكنيك

مردان و متوليان ند سالي است كه مورد توجه دولتتوجه به اين تكنيك چ. هاي مختلف صنعت، خدمات و عمران است رسته
محور اين گفتگو، مفهوم . ها قرار گرفته است و بكارگيري آن تاكنون دستاوردهاي چشمگيري در پي داشته است طرح

  .هاي بكارگيري آن در ايران و جهان است مهندسي ارزش و قابليت
نونا ميرخاني در دفتر موسسه مطالعات  حمود كريمي و سيده توسط م1383وگوي دو ساعته، اوايل مهرماه سال  اين گفت

در صفحه دانش ) شنبه سه (1383 مهرماه 14متن اين گفت و شنود، در تاريخ .  انجام شده است نوآوري و فناوري ايران،
  .جم به چاپ رسيده است روزنامه جام

 SAVEلي مهندسين ارزش آمريكا موسوم به المل  نخستين عضو غيرآمريكايي انجمن بين(Donald Hannan)دونالد هنان

International   2002وي سال . كند اي كار و تحقيق مي طور حرفه  مهندسي ارزش بهي سال است كه در زمينه30بيش از 
اين نايب رييس . دريافت كرده است SAVEرا از  Presidential Citation ي جايزه2003 سال و سال ي بهترين مقالهيجايزه
در تاريخ مذكور به كشور ما سفر اي مهندسي ارزش براي آموزش و انجام چند طرح در اين زمينه  برترين انجمن حرفهمعت

  .1نمود
  

هاي كارآمد در حل مساله مطرح است، توصيف شما از اين روش  عنوان يكي از روش مهندسي ارزش به  
  چيست؟

پذير و   قدرتمند، انعطافيرآيند حل مساله يك ف(Value Engineering)زبان امروزي، مهندسي ارزش به
 بلكه قدرت و توانايي ،يافته نه تنها در حل مساله است اين تكنيك، يك فرآيند نظام. خالق است

مهندسي ارزش يك تكنيك خالق و نوآور براي حل مساله . را نيز دارد تشخيص مساله و فرموله كردن آن
 با  است جديد، براي كارهايي كه قبال، روشييهارائ ارزش بيان ساده، مهندسي به. هاست در تمامي بخش

  .داديم هاي سنتي و قديمي آنها را انجام مي شيوه
  

اند، جايگاه مهندسي  هاي مختلف ديگري نيز براي نوآوري و حل مساله ابداع شده كه تكنيك  با توجه به آن
  ارزش در ميان آنها كجاست و وجه تمايز آن چيست؟

                                                           
   هايش را نظر شخصي او بدانيم نه ديدگاه انجمن ارزش داشت كه گفته هنان تاكيد -1

 



. حال قدرتمندي آن است سادگي و در عين تمام زيبايي آن به. ك سوپرتكنيك نيستمهندسي ارزش ي
آنچه . ه دهدهاي ساده و ممكني را ارائ حل  راهتواند براي مسايل سخت و پيچيده، مهندسي ارزش مي

.  مستقل و خوداتكا بودن آن است كند، ويژگي ها متمايز مي ها و تكنيك مهندسي ارزش را از ديگر روش
البته بايد . هيچ استراتژي و تكنيك جانبي ديگري نياز نخواهيم داشت ن معنا كه براي كاربرد آن، بهبدي

  . سيگما نيز بسيار توانمند هستند6 يا TRIZها و ابزارهايي مثل  اشاره كنم كه تكنيك
اكتفا حل براي مساله   راهيههاي نوآوري، تنها به ارائ ز تكنيك ديگر اين است كه بسياري اينكته

كه مهندسي ارزش در ابتدا مساله را فرموله و سپس  شان در حل مساله است، در حالي كنند و توانايي مي
  .كند را حل مي آن

گيرم و   فاز بكار مي8را طي  هاست كه آن البته من سال.  فاز استاندارد دارد6 ،فرآيند مهندسي ارزش
آوري اطالعات، تحليل  جمع: اندارد عبارتند از فاز است6اين . كار دارم داليل مشخصي هم براي اين

شناسيم و بعد  درستي مي ترتيب ابتدا مساله را به بدين. هتوسعه و ارائكاركرد، خالقيت، ارزيابي، 
  .كنيم اي را براي مساله پيدا مي حل خالقانه قدم با نفوذ در آن، راه به قدم
  

  دانيد؟ نقاط قوت و ضعف مهندسي ارزش را در چه مي  
پذيري  اول انعطاف.  بارز توانمندي مهندسي ارزش اشاره كنمي نكته3توانم به  ر پاسخ به اين پرسش، ميد

هاي نوآوري و خالقيت و   تكنيكي كليهيشدهكه مهندسي ارزش در واقع، ويرايش بازنگري زياد آن، دوم اين
تواند مشكل   گفتيم، ميور كه قبال،ط ستماتيك دارد و همانكه رويكردي سي سوم آن. دار است فرآيندي ادامه

  .را حل كند را تعريف و بعد آن را تشخيص دهد، مساله آن
هاي اين تكنيك وجود دارد، نياز است تا  دليل ديد نادرستي كه نسبت به قابليت به: ضعف آن اما نقطه

 ترويج فرهنگ گرها،  اين تسهيليوظيفه. گر مهندسي ارزش حضور داشته باشند عنوان تسهيل اي به عده
سازي سيستم براي  ها و نحوه كاركردش و آماده مهندسي ارزش و جا انداختن مفهوم آن، تشريح توانايي

  .استفاده به گروه حل مساله است  اطالعات صحيح و قابليهئارا
كه بايد و الزم  كساني: مشكل بزرگ ديگري كه سر راه اجراي مهندسي ارزش وجود دارد اين است

را  اش اطالع داشته باشند و آن سازي هاي آن و نيز چگونگي پياده ه مهندسي ارزش و قابليتاست راجع ب
مند  دانند و عالقه را مي در عوض، آنها كه هيچ قدرت اجرايي ندارند آن. دانند بشناسند، چيزي از آن نمي

ارزش، ابتدا مديران رو، الزم است براي اجراي مهندسي  از اين. به يادگيري بيشتر و بكارگيري آن هستند
هاي آن آگاهي ندارند، بايد به  كند و چون از توانايي  را متقاعد كنيم كه اين تكنيك مشكل شما را حل مي

در . مسازي اين متدولوژي را يادآوري كني هاي مالي پياده جويي آنها چگونگي كاهش هزينه و صرفه
 كاهش هزينه نيست، بلكه كاهش هزينه يكي از محصوالت جانبي و كه ديدگاه مهندسي صرفا، حالي

  .فرعي اجراي آن است
  

  كيد بر كاهش هزينه دارند؟د هستيم كه همه در مهندسي ارزش تااما ما شاه  
عنوان يك ابزار كاهش هزينه نگريست، بلكه بايد  نبايد به مهندسي ارزش به. كيد، ناقص استاين تا

حاال با اين .  براي بهبود سطح زندگي مردم و نفع عمومي، مورد توجه قرار دادرا با نگرش استفاده آن



ل گذشته كه من به ايران آمدم، شود، مثال، سا ها هم فراهم مي ن كاهش هزينهدانيم كه امكا تفكر، مي
 ريزي ايران و جلساتي داشتيم با مديران سازمان مديريت و برنامه] همراه با دكتر سليمي[طور مجزا به

مند به استفاده از مهندسي  مديران سازمان مديريت، عالقه. مديرعامل يك كارخانه بزرگ خودروسازي
دنبال توليد   ساله بودند و مدير ارشد آن شركت خودروسازي نيز به5 استراتژيك يارزش در يك برنامه
 كارها  در اين. عه بوددرآمد جام قيمتي براي افزايش تعداد دارندگان خودرو از قشر كم خودروهايي ارزان

  .سود شخصي و كاهش هزينه توجه كرد توان فقط به نمي
 سال 2 سدسازي را با مهندسي ارزش، حدود يدر يك مورد ديگر، ما موفق شديم زمان يك پروژه

 مهم نبود؛ اما براي من مهم اين بود كه ما موفق ي اين پروژه براي كارفرما اصال،كاهش دهيم، هزينه
كرديم، كار بزرگي  جويي مالي نمي  زودتر به مردم آب برسانيم، حتي اگر يك ريال صرفه سال2شديم 

  .جويي هم محاسبه شد كه در همين پروژه به پول ايران، چند ميليارد تومان صرفه جالب اين. كرده بوديم
  
 صنعت نفت و هاي مختلف چون ساختمان و سدسازي و  پروژه در زمينه7ما اطالع داريم كه شما در ايران   

با اين وصف، وضع . رو داريد  پروژه در صنعت فوالد را پيش2در اين سفرتان نيز . ايد پتروشيمي انجام داده
  بينيد؟ ايران را در زمينه مهندسي ارزش چطور مي

 سال 40 آن در دنيا حدود ي ابداع شده و از آغاز بكارگيري و توسعه1946ببينيد مهندسي ارزش سال 
ران تازه شروع به استفاده از آن كرده است و مزيت بزرگي كه دارد اين است كه ما در اينجا اي. گذرد مي
در . اي از دنيا كه باشند، استفاده كنيم هاي مشابه و ارزشمند ديگران، در هر نقطه توانيم از تجربه مي

شما . ا سازگاري ندارداستراليا ما از مدل انگليس استفاده كرديم، ولي بعدها ديديم كه با فرهنگ استرالي
 مهم ديگر اين است كه ييك مساله. اين فرصت ارزشمندي است. هاي رفته را اگر موفق بودند برويد راه

هاي  اينها بايد تربيت شوند و آموزش. در ايران، هنوز به تعداد كافي متخصص مهندسي ارزش نداريم
سازي و بازسازي صنايع شما بسيار مفيد استفاده از مهندسي ارزش در نو. كافي در اين زمينه ببينند

  .است
  

  .كارگيري مهندسي ارزش نيز برايمان بفرماييد هاي به  خود و زمينهموفقهاي  از تجربه  
مهم . برم را در زندگي روزمره نيز بكار مي من آن. هاي زندگي كاربرد دارد مهندسي ارزش در تمام زمينه

عنوان  هاي آموزشي به هايي كه در كارگاه ح جز طر به. دخوبي درك كني را به اين است كه مفهوم آن
 است   جالب اينينكته. ام  طرح بزرگ را مهندسي ارزش كرده400ام، بيش از  هاي واقعي انجام داده مثال

از .  سالگي، اغلب در سفرم67من هنوز در سن . اند ها در خارج از استراليا بوده  كه بسياري از اين پروژه
با . طور ديگر كشورهاي دنيا يت، از كويت به چين، از چين به كانادا، از كانادا به ژاپن و همينايران به كو

  .ام ام و چندين هزار نفر را آموزش داده  كارگاه آموزشي داشته350اين سفرها بيش از 
يكي از . اند جويي مالي داشته  درصد صرفه60 تا 40ام بين  هايي كه انجام داده طي چند سال  اخير، پروژه

 ياي در يك كارخانه  ام، مربوط به پروژه ترين تجربه جالب.  درصد كاهش هزينه داشت68هايم  آخرين پروژه
 90در آن مطالعه . اين كارخانه يكي از سه شركت بزرگ دنيا در اين زمينه است. بزرگ مواد شيميايي است

اين نتيجه را براي من گواهي كند، گفت وقتي از مديرعامل شركت خواستم . جويي مالي كرديم درصد صرفه
 تايپ 90 را به اشتباه 9/0 يا 0/9كنند نامه غلط تايپي دارد و ما  اي را امضا كنم همه فكر مي اگر چنين نامه



را تشخيص داديم و حذف   وجود داشت، آن بر در آن پروژه يك كاركرد غيرضروري بسيار هزينه. ايم كرده
-برنامه.  دالر از قيمت واحد يك محصول كم كرديم9 ديگر يدر يك تجربه. دگيهمين سا كرديم، البته نه به

 اين تجربه را محاسبه يخودتان كاهش هزينه.  ميليون و پانصدهزار واحد محصول بود2 توليد اين كاال ي
  .هاي اجتماعي، صنعتي و خدماتي قابل بكارگيري است مهندسي ارزش در همه زمينه. كنيد


