
  

  

  

  

  درك مهندسي ارزش
  دونالد هنان

  المللي مهندسين ارزش آمريكا نايب رييس انجمن بين
  

دانند  ها اين است كه بسياري از افراد نمي مشكل اصلي اجراي مهندسي ارزش در بسياري از سازمان
VEقبولي  ابلچه در گذشته براي همه ارزش ق امروزه، آن. را باور ندارند كند و قدرت آن  براي آنها چه مي

  .داشت، ديگر ارزشمند و قابل استفاده نيست
عنوان يك ابزار  در ژاپن از روش قديمي و سنتي مهندسي ارزش، به. اند نيازها و شرايط تغيير كرده

هاي  كشورهاي بلوك شرق، مثل چين، ژاپن، تايوان و تايلند، در پي يافتن روش. كنند نوآوري استفاده مي
  . هستندجديدي براي انجام كارها

دنبال نوآوري هستند و مهندسي  آنها به. نظر من چين در آينده، دنيا را با تحول مواجه خواهد كرد به
ي مهندسي ارزش در آينده. گيرند نه با هدف سودآوري و كاهش هزينه خاطر نوآوري بكار مي ارزش را به

  .چين با پارادايم بزرگي همراه خواهد بود
عنوان  ترين نقش وي به مهم. ها بكار گيرد  را در همه زمينهVEتواند  يك متخصص مهندسي ارزش، مي

همه  را به هاي آن عنوان ابزاري كارآمد جا بياندازد و كارايي يك راهنما اين است كه مهندسي ارزش را به
ي پروژه يا محصولي كه با آن مواجه هستيد، مهم نيست، مهم هاي قبلي شما در زمينه تجربه. نشان دهد

اين غلط است كه . خوبي هدايت كنيد  چيست و سيستم مهندسي ارزش پروژه را بهVEن است كه بدانيد اي
. را حل كند ي آنتواند مساله اي تخصص نداشته باشد، نمي  در زمينه پروژهVEفكر كنيم اگر متخصص 

  .هاي ديگر است تخصص او استفاده از تخصص
خوبي تشخيص دهد  اري يكپارچه كه بتواند مساله را بهكدر مهندسي ارزش، در اختيار داشتن يك تيم

. حل نهايي را ارائه كند، بسيار سخت است آوري اطالعات الزم، راه را فرموله كند و بعد هم با جمع و آن
  .چنين متخصصاني معموال، در جاهاي مختلف سرشان شلوغ است

را  هر دردي درمان باشد و بتوانند آنگردند كه بر  دنبال يك نسخه حاضر و آماده مي متاسفانه همه به
كاربرد .  چنين نيستVEكه  در حالي. طور يكسان استفاده كنند جا و در مواجهه با هر مشكلي به در همه

پاسخ آن بستگي مستقيم . اش اهميتي بسيار در يافتن پاسخ نهايي دارد سازي آن در محل و فضاي پياده
 براي يك VEبه اين معنا كه از يك نسخه تجويز شده . به فرهنگ سازماني و اجتماعي سيستم دارد

گي متفاوت پاسخ واحدي دريافت سيستم، نبايد انتظار داشت كه در سيستمي مشابه ولي با بستر فرهن
  .شود

اي در چين، من سه كتاب مفصل در مورد بودا و طرح تفكر و فرهنگ مردم چين  براي انجام پروژه
شان بيشتر آشنا حتي پيش از پروژه به معابد آنها رفتم تا از نزديك با پيشينه و مرام و مسلك. خواندم



من  اي نفيس از قرآن دارم كه به نسخه. روم ه نيامدم و نميمطالع به ايران و كشورهاي اسالمي نيز بي. شوم
رفتيم، مدتي طوالني با  در صحرايي بين كويت و عربستان با اتومبيل مي. كند بسيار كمك مي

شناخت فرهنگ . ها را بشناسم كردم تا فرهنگ و تفكر مسلمان هايي كه همراهم بودند بحث مي مسلمان
  .شان به آنها كمك كني، بسيار مهم است ر مشكل و پروژهخواهند د هايي كه از تو مي آدم

تكنولوژي اطالعات، بيمارستان، هتلداري، فضانوردي، توليد تانك، آموزش و پرورش و زندگي زنان 
هايي است كه من در حل مشكالت آنها، از  اند، برخي از زمينه داري كه شوهرشان را از دست داده بچه

  ها با هم مشابه است؟ يك از اين شرايط فرهنگي و تخصصي كدام. ام مهندسي ارزش استفاده كرده
كل جامعه   در جهتي است كه منافعش بهVEچه امروز بايد بسيار موردتوجه قرار گيرد، بكارگيري  آن

  .برسد و نه فقط به افرادي كه در پي سود شخصي بيشتر هستند
ت كه اهميت بيشتري پيدا كرده است و در دوران حاضر، پول ديگر معنايي ندارد، بلكه اين زمان اس

اي در ايران، از ضايعات شيميايي  عنوان مثال، در پروژه به. طور استفاده بهتر از منابع در اختيار ما همين
تا پيش از اجراي مهندسي ارزش، اين مواد دور . عنوان يك منبع مفيد استفاده كرديم يك كارخانه به

  .ها حاصل شد د قابل توجهي از همين دورريختنيشد، اما پس از پروژه، سو ريخته مي
المللي مهندسين  ي ديدگاه شخصي من است، نه نايب رييس انجمن بيناين يادداشت دربرگيرنده

ام در زمينه مهندسي ارزش را به شما  در اين مجمل سعي كردم، بخشي از تجربه سي و چند ساله. ارزش
   .منتقل كنم

  
 


