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  :چكيده
در  هاي اخيـر  در دههدر  )ريزي و مديريت ارزش تحليل، مهندسي، برنامه(متدولوژي ارزش شامل 

سـاله   13ي  در يـك دوره براي نمونه . كشورهاي پيشرفته اثربخشي و كارآيي چشمگيري داشته است
هـاي فـدرال آمريكـا همـواره نـرخ بازگشـت        در مطالعات ارزش در بزرگراه)  2009تا  1997از سال (

گـزارش شـده و منـافع    ) 325تا حداكثر ( 100 باالي) ي مطالعه جويي به هزينه نسبت صرفه(سرمايه 
 انجـام شـده   تحقيقـات بـر اسـاس   در اين مقاله  .است بودهميليارد دالر  18از  شيكل اين مطالعات ب

  :شود ارائه ميكليد موفقيت متدولوژي ارزش به عنوان  "افزايي هم"
 ليلحليل و تخافزايي ت هم •

 مديريت و مهندسيافزايي  هم •

  گرا افزايي تفكر واگرا و هم هم •
ي چپ و راست  دار پروفسور اورنشتين  استاد دانشگاه استنفورد دو نيمه براساس تحقيقات دامنه

كنش مغزِ چپ بيشتر معطوف به كالم و كنش  .ارندهاي فكري متفاوتي را به عهده د مغز فعاليت
و  يشتر تحليلي و منطقي و مغـزِ راسـت بيشـتر خـالق    مغزِ چپ ب. مغزِ راست بيشتر بصري است

طـور انحصـاري از يـك     اند به او همچنين پي برد افرادي كه كم و بيش عادت كرده. استنگر  كل
تـر   زماني كه قسـمت ضـعيف  : ي مهمتر تحقيقات اين بود نتيجه. طرف مغز خود استفاده نمايند

العـاده در مجمـوع    ق ي نهايي افزايش فـو  نتيجهشد،  تر مي مغز تحريك به همكاري با بخش قوي
محـور   تـرين  مهـم از طـرف ديگـر   ). برابر كارآيي يك بخش 10تا  5(ها بود  توانايي و كارآيي آن

هاي جديد براي حـل   دست يافتن به رهيافت( همخواني خالقيت با تفكر واگرا ،ي گيلفورد نظريه
ي كـار   بـا مطالعـه برنامـه    .اسـت ) دست يافتن به پاسـخ صـحيح  ( در مقابل تفكر همگرا) مسائل

شده كـه بتـوان    تنظيمي كار به نحوي  توان دريافت كه چارچوب اين برنامه ، ميمطالعات ارزش
در يـك كـار   را  مديريت و مهندسيافزايي  همو ) گرا تفكر واگرا و هم( ليلحليل و تخت افزايي هم

    .رقم زدتيمي همه برنده 
  



  : مقدمه
اي برخـوردار اسـت كـه ايـن      يكم از جايگاه خاص و ويژه و در تاريخ طوالني بشر، قرن بيست

در اين قرن بـراي اولـين بـار در تـاريخ بشـر جمعيـت       . كند هاي ديگر متمايز مي قرن را از دوره
بسياري از دانشمندان بر اين اعتقادنـد كـه   . شود جهان ثابت شده و رونـد كاهشي آن آغاز مـي

يكـم دوبـاره در    و پس از آغاز روند كاهش جمعيت، بيشينه جمعيـت در قـرن بيسـت    بعيد است
هـا، در پايـان قـرن     ي زمينـه  هاي فناوري در همـه  با توجه به پيشرفت. هاي بعد تكرار شود قرن

توان اميد داشت كه حـداقل رفـاه قابـل قبـول      يكم و با شروع روند كاهشي جمعيت، مي و بيست
توانـد بسـيار    ولي گذار از اين قرن از ديدگاه درد و رنج انساني مـي . رددبراي آحاد بشر فراهم گ

اكنون درصد قابـل تـوجهي از جمعيـت جهـان در وضـعيت بسـيار اسـفبار و         هم. پرهزينه باشد
 6يكـم از   و كنند و محدوديت منابع و افزايش جمعيت در قرن بيست قابل تصوري زندگي مي غير
   [4] .بارتري را براي بشريت رقم زند اريوهاي بسيار فاجعهتواند سن ميليارد نفر مي 10به 

  
  يكم و بيني جمعيت در قرن بيست ساله و پيش 1000ي  جمعيت جهان در يك دوره -1شكل 

  ها  پذيرترين گروه عنوان آسيب كودكان به
در مورد وضـعيت كودكـان در قـرن    ) يونيسف(در گزارش بنياد كودكان سازمان ملل متحد 

هاي مشترك متحد شـده و صـلح و    ي جهاني براي دنيايي كه با ارزش يكم، آمال جامعه و بيست
حداقل استاندارد زندگي را براي تمامي آحاد بشر فراهم كرده، ترسيم گرديده است، دنيايي كـه  

هـا را در تحقـق    لم بوده و از گزند مصائب روزگار حفاظت شده و والـدين، آن ي كودكان سا همه
دهد كه براي نيمي  ولي گزارش يونيسف نشان مي. كنند هايشان ياري مي هر چه بيشتر پتانسيل



ها بسـيار فاصـله    آل كنند، دوران كودكي از آن ايده ميليارد كودكي كه در جهان زندگي مي 2از 
ــترده، ك . دارد ــر گس ــتعدادها و     فق ــق اس ــانع از تحق ــرده و م ــد ك ــدت تهدي ــه ش ــان را ب ودك

كنـد   يكـم تهديـد مـي    و سه خطر اصلي كه كودكان را در قرن بيسـت . شود هايشان مي پتانسيل
به نوعي شـايد گسـترش بيمـاري ايـدز و     . هاي مسلحانه فقر، بيماري ايدز و درگيري: عبارتند از
اي از آمــار  خالصــه. شــي از فقــر نســبت دادهــاي مســلحانه را بتــوان بــه عــوارض نا درگيــري

. ارائـه شـده اسـت     -1 در جـدول ) يونيسـف (ي گزارش بنياد كودكان سازمان ملل  دهنده تكان
نمايد، ايـن اسـت    كننده مي اي كه فقر حاكم بر نيمي از كودكان جهان را اين چنين منزجر نكته

 120ي  ي آموزش ساالنه ط هزينهمتوس. ي زيادي براي بهبود اين وضعيت الزم نيست كه هزينه
ميليـارد دالر   5رونـد، حـدود    ميليون كودكي كه در كشورهاي در حال توسعه به مدرسـه نمـي  

، تمـامي كودكـان   2015تمامي كشورهاي جهان توافق كردند كه تا سال  2000در سال . است
رد دالر برآورد ميليا 100ي تحقق اين امر، كمتر از  هزينه. جهان از حق تحصيل برخوردار شوند

ميليـارد   1000كه حـدود   2003هاي تسليحاتي جهان در سال  در مقايسه با هزينه. شده است
تواند رؤيـاي مدرسـه    هاي تسليحاتي در يك سال مي جويي در هزينه درصد صرفه 10دالر بوده، 

. بنابراين مشخص است كه بشريت پتانسيل محو بيسوادي را دارد. را براي هر كودك عملي كند
) ميليـون دالر در سـال   200(هـاي تسـليحاتي جهـان     هزينـه  دو صدم درصـد از طرف ديگر با 

ي نوبل  ي جايزه ، برنده1آقاي استيگليتز. توان تمامي كودكان را براي يك دهه واكسينه نمود مي
مدت بشر را  گيرد كه منافع دراز اقتصاد اعتقاد دارد كه اختصاص منابع بشر به صورتي انجام نمي

  [23] .مين كندتأ

  2004ي آمار گزارش يونيسف در مورد وضعيت كودكان جهان در سال  خالصه-1جدول
  ميليارد نفر 2/2  تعداد كودكان در جهان

  ميليارد نفر 9/1  تعداد كودكان در كشورهاي در حال توسعه
  ميليارد نفر 1  كنند تعداد كودكاني كه در فقر زندگي مي

در حال توسعه فاقد پناهگاه و مسكن تعداد كودكاني كه در كشورهاي 
  )يك سوم كودكان جهان(ميليون نفر  640  مناسب هستند

  ميليون نفر  400  تعداد كودكاني كه دسترسي به آب آشاميدني سالم ندارند
  ميليون نفر  270  گونه امكانات بهداشتي دسترسي ندارند تعداد كودكاني كه به هيچ

  ميليون نفر  121  روند نميتعداد كودكاني كه به مدرسه 

سال  5معادل كودكان زير(ميليون نفر  6/10  از دنيا رفتند 2003تعداد كودكان زير پنج سال كه در سال 
  )كشور فرانسه، آلمان، يونان و ايتاليا 4

  كودك در روز 3900  ميرند تعداد كودكاني كه به علت آب آشاميدني غيربهداشتي در دنيا مي

                                                 
1. Stiglitz 



هـايي كـه شـفاف بـودن و      در گزارش يونيسف به اين موضوع اشاره شده است كـه مكـانيزم  
رفتن منابع  پاسخگويي خدمات دولتي را افزايش دهند، موجب بهبود كيفيت و جلوگيري از هدر

بنياد كودكان سازمان ملل بايد اين نكته نيـز  » كودكي در تهديد«در رابطه با گزارش . شوند مي
 2004ر گيرد كه موارد طرح شده مربوط به وضـعيت كودكـان جهـان در سـال     مورد تأكيد قرا

بـارتر   تواند بسيار فاجعه ي زمين، شرايط مي ميليارد نفر به جمعيت كره 4تا  3است و با افزايش 
هـا و   از امروز باشد، جز آنكـه تغييـرات بنيـادي در اختصـاص منـابع صـورت پـذيرد و انقـالب        

  . جديدي را براي استفاده از منابع طبيعي موجود رقم زنند هاي علمي و فني چارچوب جهش
  

  يكم  و هاي بشر در قرن بيست ترين چالش مهم
 :ويكم قـرار دارد بـدين شـرح اسـت     هايي كه پيش روي بشر در قرن بيست ترين چالش مهم

[18] [16] [4] [3]  
  ي كشورهاي فقير كردن فقر و توسعه  كن ريشه  •
  زيست ي پايدار و حفظ محيط تضمين توسعه  •
  كاهش اثرات بالياي طبيعي  •
  هاي بعدي حفظ ذخاير انرژي تجديدناپذير براي نسل  •
  كردن غذا براي جمعيت جديد كنترل رشد جمعيت و فراهم  •
  كاهش اثرات بحران آب  •
  كاهش تمركز جمعيت در شهرهاي بزرگ  •
  اي و كاهش ابعاد تغيير اقليم كاهش گازهاي گلخانه  •
  هاي تسليحاتي نهتضمين صلح جهاني و كاهش هزي  •
  جلوگيري از اسراف   •
  

  علمي -هاي فني  محور و جهش ي انسان توسعه
هاي قبل آورده شده اسـت و بـا در نظرگـرفتن محـدوديت      با توجه به مواردي كه در بخش

هاي بزرگ قرن  محور بتوان از فاجعه ي انسان رسد جز با تكيه بر توسعه نظر نمي منابع طبيعي، به



در جنوب آسيا اشـاره   2004توان به سونامي دسامبر  براي مثال مي. يري كرديكم جلوگ و بيست
توانسـت   موقـع ابعـاد زلزلـه، مـي     رساني بـه  ي چند نفره در صورت اطالع نمود كه يك تيم خبره

راحتـي نجـات جـان     هشدار الزم را در رابطه با موج سونامي به بسياري از قربانيان برساند و بـه 
برمه كـه منجـر بـه     2008مسأله در مورد توفان  نيهم. يافت ر تحقق ميهزار نف 200بيشتر از 

ي نوبـل اقتصـاد    ي جـايزه  كه برنده طوري همان. كند يصدق م د،ينفر گرد ارهز 130شدن  كشته
تـرين روش بـراي    گذاري بـر روي نيـروي انسـاني بهينـه     مطرح نمود، سرمايه) آقاي استيگليتز(

محـور در شـرايط مناسـب     هاي انسـان  ي توسعه به هزينهتخصيص منابع است، زيرا نسبت سود 
هاي عظيم چنـدين ميليـارد    توان به شركت براي مثال مي. شدبسيار چشمگيري با  تواند رقم مي

درصدي سـهام   5كاهش . اشاره نمود كه از يك گاراژ شروع شدند Appleو  HPدالري مانند 
گيري آقاي جابز از مديريت اجرايي ايـن شـركت،    ، بعد از كناره2011در سال  Appleشركت 

  ..مصداق بارزي از محور بودن نيروي انساني در توسعه است
  

  محور ي انسان توسعه راهكارهاي
ي  كه شرايط مناسب فراهم شـود يـك فـرد بـا بهـره      صورتي شده در تحقيقات انجام براساس

تـوان انتظـار داشـت كـه      را را اخـذ كنـد، بنـابراين مـي    توانـد مـدرك دكتـ    هوشي متوسط مـي 
هاي بشر در قرن  ي اميد براي مقابله با چالش نيافته بتواند سرچشمه  هاي انساني تحقق پتانسيل
  . يكم باشد و بيست
هـاي   توان برخي از راهكارهاي الزم براي تحقق هـر چـه بيشـتر پتانسـيل     خالصه مي طور به

  :[4] ه نمودشرح زير ارائ انساني را به
  )سازماني، ملي و جهاني(انداز  ايجاد چشم  •
  ايجاد محيط مناسب براي بروز خالقيت   •
  ايجاد انگيزه  •
  دادن منافع فرد و سازمان با منافع ملي و جهاني در يك راستا قرار  •
  ايجاد اعتماد به نفس  •
  گذاري دانش و تجربه با ديگران به اشتراك  •
  مند كردن برخورد نظام فراگيرو  استعدادهاحمايت و پشتيباني از   •



  خالقيت 
اي و  هاي رفيـع علمـي، فرهنگـي، هنـري، سياسـي، حرفـه       هايي كه قله ن دستاوردهاي انسا
در عمل دسـتاوردهاي عظـيم   . ها نفر است اند، موجب حيرت و بهت ميليون تجاري را فتح كرده

دهـد و   ي انسان را نشان مـي  تحقق نيافته هاي ها و پتانسيل اي از قابليت اين نخبگان تنها گوشه
هـاي تحقـق    پتانسـيل «تواند به بقيه يـادآور شـود كـه     قبل از آنكه موجب حيرت بقيه شود مي

برخيـز و از موانـع تكاملـت    . تواند حيرت همگـان را برانگيـزد   ي تو نيز در صورت بروز مي نيافته
اگر به دقت . كند محوري ايفا مي در اين چارچوب، خالقيت و نوآوري نقش كليدي و. »عبور كن

بينيم كه از استعدادهاي پنهان و توان مـديريتي   به اطراف خود توجه كنيم، افراد بسياري را مي
. هـا شـده اسـت    مناسب برخوردارند، ولي موانع ذهني و اجتماعي مانع از تحقـق ايـن پتانسـيل   

انـد و   كار گرفته نشده و رشد نكرده ها به اند و توانايي آن ها به چالش كشيده نشده بسياري از آن
ايـن امـر بـراي كـل جامعـه       [4]. اند دست نياورده نفس الزم را به در نتيجه شجاعت و اعتماد به

شـود و بـرعكس تحقـق     محسـوب مـي   2»بازنـده  سناريوي همه«بار است و در حقيقت يك  زيان
ي غيرقابـل   هاست كـه متضـمن ارزش افـزود    3»همه برنده«هاي انساني، يك سناريوي  پتانسيل
محـور   ي انسـان  هـاي خالقانـه   ي فعاليت نسبت سود به هزينه. ها است اي با ديگر فعاليت مقايسه

هـاي عظـيم    يا بيشتر هم باشد، ماننـد شـركت   1به  1000تا  1به  100ي  تواند در محدوده مي
  . Appleيا  HPچندين ميليارد دالري 

ي تـايم در سـال    رن بيستم توسـط مجلـه  عنوان مرد ق در اين چارچوب، انتخاب انيشتين به
وضـوح   هايي باشد كه نقش خالقيت در پيشـرفت بشـريت را بـه     تواند از بهترين مثال مي 2000

ي  المللـي در همـه    ترين كارشناسان بين اين انتخاب كه توسط صد تن از برجسته. دهد نشان مي
شـمند بيشـترين سـهم در    ي اين اجماع اسـت كـه ايـن دان    دهنده ها صورت گرفته، نشان زمينه

  .ها را در قرن بيستم داشته است تحوالت زندگي انسان
ي كائنـات   ي او از بقيه ها و متمايز كننده اقبال الهوري نيز به زيبايي خالقيت را فروغ انسان

  :داند مي

زه ی ز  د                                            ت               کاری  وغ آدم خا د ه شیپ از آن  ند آ تاره     و 

  
                                                 

1. Lose All 

2. Win All 



  تفكر واگرا در مقابل تفكر همگرا
تحقيق در مورد خالقيت، از اوايل قرن بيستم ميالدي توسـط دانشـمندان علـوم اجتمـاعي     

. حاصـل گرديـد   4تـرين دسـتاوردها در اواسـط آن قـرن و توسـط گيلفـورد       ولي مهـم . آغاز شد
هاي  دست يافتن به رهيافت( 5همخواني خالقيت با تفكر واگراي گيلفورد  ترين محور نظريه مهم

  [2] .است) دست يافتن به پاسخ صحيح( 6در مقابل تفكر همگرا) جديد براي حل مسائل
هـاي فكـري انسـان را     گيلفورد براساس تحقيقات گسترده به اين نتيجه رسيد كـه توانـايي  

هاي  او با استفاده از روش. گر ناميدتوان در يك بعد خالصه كرد و آن را هوش يا هر چيز دي نمي
عامل مجزا كه هر يك  150توان به بيش از  ي آماري دريافت كه قواي فكر انسان را مي پيشرفته

ها  بر طبق نظر اين دانشمند برخي از اين خصيصه. گيري است، تقسيم كرد تنهايي قابل اندازه به
  :عبارتند از ها اين ويژگي. به طور مستقيم در ظهور خالقيت مؤثرند

  رواني تفكر •
  پذيري و قواي فكر انعطاف •
  گيري اصالت انديشه و تصميم •

ي گيلفـورد، تشـكيل تفكـر واگـرا يـا تفكـر غيرمتعـارف را         اين خصوصيات، براساس نظريه
افرادي كه تفكر واگرا دارند، در فكر و عمل خود با ديگران متفاوتند و از عرف و عادت . دهند مي

  .برند كار مي نوآورانه را به -هاي خالقانه  روش دور شده و در نتيجه
از خـالف  "در نگـاه اول عبـارت   . حافظ اين مفهوم را به زيبايي در بيت زير بيان كرده است

رسـد ولـي در    مصـراع دوم متنـاقض بـه نظـر مـي      "كسب جمعيـت "مصراع اول با  "آمد عادت
  . است "جمع بودن خيال يا آسودگي خاطر"حقيقت منظور حافظ از جمعيت 

دم شان  ف رپ ت از آن ز ب  ن                   ط کام   د عادت    از خالف آ
برعكس، كساني كه از اين خصوصيات برخوردار نيستند، تفكري همگـرا دارنـد و در فكـر و    

ي  شـدن از يـك ناحيـه    پس تفكـر واگـرا يعنـي دور   . كنند عمل خود از عرف و عادت پيروي مي
شـدن بـه آن    ن رسم و سنت و عرف اجتماع است و تفكر همگرا يعنـي نزديـك  مشترك كه هما

                                                 
1. Guilford 

2. Divergent  Thinking 
1. Convergent Thinking 



هـاي كالسـي تكيـه     براي مثال دانشجويي كه براي آمادگي در امتحان تنها بر يادداشـت . ناحيه
هايي ارائـه دهـد كـه در     كند، داراي تفكر همگراست ولي اگر براساس مطالعات جنبي پاسخ مي

  . ود تراوش كرده، واگرايانه رفتار كرده استكالس مطرح نبوده و فقط از ذهن خ

  ) هاي جديد براي حل مسائل يافتن به رهيافت دست(ي گيلفورد در مورد تفكر واگرا  نظريه -2شكل 

نيـروي  . يابد داند كه در محيط مساعد مجال بروز مي گيلفورد خالقيت را نيرويي طبيعي مي
را بـا   تـوان آن  هـاي ژنتيكـي او ارتبـاط مسـتقيم دارد و بنـابراين مـي       خالقيت هر فرد با ويژگي

در اين نظريه فرآيند خالقيت از تعامل دو نوع تفكـر  . گيري كرد شده اندازه هاي استاندارد آزمون
كنـد و   هاي نامتعارف تبـديل مـي   تفكر واگرا اطالعات را به انواع صورت. شود باين حاصل ميمت

  . [4] تفكر همگرا در پي نتايج متعارف است
  

  ساختار مغز
ي چـپ و   دار پروفسور اورنشتين  استاد دانشگاه استنفورد دو نيمـه  براساس تحقيقات دامنه

  [2] ).-3شكل(ارند هاي فكري متفاوتي را به عهده د راست مغز فعاليت
  رياضيات   تخيل و تجسم
  زبان و تركيب عبارات  شناخت رنگ
  بررسي، تجزيه و تحليل  وزن و آهنگ

  نويسندگي  سنتز
  هاي مشابه ديگر فعاليت  هاي مشابه ساير فعاليت

  راست مغزهاي چپ و  كاركردهاي نيمه -3شكل 



طور انحصاري از يك طرف مغـز   اند به او همچنين پي برد افرادي كه كم و بيش عادت كرده
ي  نتيجـه . ي كمتر از سمت ديگـر مغـز خـود دارنـد     طور نسبي استفاده خود استفاده نمايند، به
تـر   تر مغز تحريك به همكاري با بخـش قـوي   زماني كه قسمت ضعيف: مهمتر تحقيقات اين بود

برابـر   10تـا   5(ها بود  العاده در مجموع توانايي و كارآيي آن ق ي نهايي افزايش فو نتيجهشد،  مي
 2008در سال  گيتس ليب ي به گفته توان يم ريعنوان مصداق موضوع اخ به). كارآيي يك بخش

 بيـ رق يهـا  مايكروسافت را ضـعف شـركت   تيموفق ليدال نيتر از مهم يكي شانيا. اشاره نمود
 ايـ  يمهندسـ  يهـا  دگاهيـ ها به طـور عمـده يـا د    شركت نيدر ا تس،يگ بيل ي دهيبه عق. دانست

بـود كـه مهندسـان ارشـدش      نيا كروسافتيما تيمز كهيحاكم بود، در حال يتجار يها دگاهيد
كامالً بـر مسـائل    زين اش يابيبازار رانيهم داشتند و مد يانداز تجار چشم ،يفن دگاهيعالوه بر د

 نيـ ا يمنجـر بـه رشـد بـاورنكردن     يو تجار يمهندس هاي دگاهيد ييافزا مسلط بودند و هم يفن
     [4] .ديگرد يدالر ارديليم شركت چند صد

  [8] :گويد اين رابطه استفان كاوي در كتاب هفت عادت مردمان مؤثر چنين مي در
مغـزِ چـپ   . كنش مغزِ چپ بيشتر معطوف به كالم و كنش مغزِ راست بيشتر بصري اسـت "

مغـز چـپ معطـوف بـه     . يشتر تحليلي و منطقي و مغزِ راست بيشـتر خـالق و شـهودي اسـت    ب
ي مغـز را احتيـاج    هر دو نيمـه  ما. زماني است هاي زماني و مغز راست معطوف به بي محدوديت

گاه اين تعادل در يك نفر وجود ندارد، چـه برسـد   . اين دو است نداريم؛ كليد، ايجاد تعادل ميا
  ".واهيد اين تعادل را ميان دو نفر يا تعداد بيشتري از افراد ايجاد كنيدخ به زماني كه مي

مكرر نشان داده است كه به صاحبان مغزهاي بزرگ به خطا برچسب هنرمند يا  هاي ررسيب
اينكه بيشتر افراد . هاي هر دو را در خود جمع كرده بودند كه ويژگي حالي دانشمند زده شده، در

دليـل نارسـايي و نـاتواني طـرف ديگـر       كنند، به غز خود استفاده ميفقط از كارآيي يك طرف م
ي  مانـده و بـه انـدازه    نيست، بلكه به اين علت است كه طرف ديگر بدون تمرين و استفاده بـاقي 

  .كافي مجال و فرصت تكامل و پيشرفت به آن داده نشده است
  

  مهندسي ارزش 
كنـد كـه    هاي جديد آماده مـي  ايده ي ارائه را برايما مهندسي ارزش روندي است كه ذهن 

داريـم براسـاس تجـارب    مـا تمايـل    .يابـد  هاي تخيل تحقـق مـي   اين امر با شكستن محدوديت
. دهد در آينده هم خوب جواب مي ،آنچه در قبل خوب جواب داده. خويش عمل كنيم ي گذشته



. كشـاند  مـي ، مايـ   ها ما را به مسيري كه هميشـه رفتـه   ولي اين چرخه ،اين موضوع درست است
هـا و   كنـد از چـارچوب   مهندسي ارزش به معناي كامل كلمه روشي است كه به مـا كمـك مـي   

    [5]. هاي ذهني بازدارنده رها شويم مدل
هاي پرانگيزه، كار تيمي و خالقيـت، عناصـر كليـدي     كارگيري علوم ارتباطات انساني، تيم به

بلكـه   ،دهند ي بزرگ را ارائه ميها موفقيت از آن كساني نيست كه ايده. مهندسي ارزش هستند
خالقيـت  . و آنها را اجرايي كننـد  ها را به دنيا بفروشند توانند اين ايده از آن كساني است كه مي

چنـان غـرق مشـكالت حـال      اما در بيشـتر مـوارد آن   ،راند نيرويي است كه تمدن را به جلو مي
دانش و امنيت خود  ي وسيله به در نتيجه خالقيت خود را. كنيم هستيم كه آينده را فراموش مي

ي بنيـادي مهندسـي ارزش محسـوب     فلسـفه  "هميشه راه بهتري وجود دارد" .كنيم در بند مي
هاي خالقانـه، اثـربخش و كـارآ را     ي ايده نفس الزم براي ارائه و اعتماد به  تواند انگيزه شده و مي
     [20]. ايجاد نمايد

  

  تحليل ارزش ي نگاهي به توسعه
تحليـل ارزش   ي جنرال الكتريك توسط توماس اديسون تأسيس گرديد و توسـعه  ي كارخانه

تنها يكي از ابداعات مهمي بـود كـه    ،كه بعدها مهندسي ارزش و مديريت ارزش هم ناميده شد
  [24]  [4] [5] [10] [20] .بشري ارائه نمود ي اين كارخانه به جامعه

جنـگ  . دگـرد  هاي پاياني جنگ جهاني دوم باز مي مفاهيم مهندسي ارزش به سال ي توسعه
جنرال الكتريـك مجبـور شـد از مـواد      ي جهاني دوم موجب كمبود مواد اوليه گرديد و كارخانه

افـت كيفيـت را پذيرفتـه     بـه اجبـار  مديران كارخانه . تر استفاده كند تر و ارزان جايگزين فراوان
 بلكـه بهبـود كيفيـت هـم مشـاهده      ،برخالف انتظار در اكثر موارد نه تنها كاهش هزينـه . بودند
پس از جنگ، مدير بخش تداركات اين كارخانه براساس تجارب متعدد در دسـتيابي بـه   . گرديد

هـاي   تر و با كيفيت باالتر در طول جنگ به اين نتيجه رسيده بود كه هزينه هزينه محصوالت كم
غيرضروري در تمام محصوالت كارخانه وجود دارد و بايد روشي براي شناسايي و حـذف هزينـه  

كه مهندس برق بـود و يـك    7اين مأموريت به آقاي الري مايلز. شناسايي شودري هاي غيرضرو
هـاي خـدمت خـود     آقاي مايلز در سال. مدرك دانشگاهي هم در علوم تربيتي داشت محول شد

. نمـود  هاي غيرضروري در محصوالت كارخانه ابراز مـي  هميشه نارضايتي خود را از وجود هزينه
                                                 

1. Larry Miles 
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شود و تـيم را   اين امر موجب كاربرد تحليل و خالقيت در مقاطع مناسب در فرآيند مي. كند مي
  [20]. كند هدايت مي) مغز راستي  نيمه(و خالقيت ) مغز چپي  نيمه(در كاربرد تحليل 

ايـن موضـوع   . را اجرا نمود ي كار، بايد دقيقاً آن به حداكثر منافع از برنامهمنظور دستيابي  به
كار، نهايت  ي ولي تعهد دقيق به اجراي برنامه ،نظر برسد ممكن است در نظر اول يك پارادايم به

آورده شـده   -5شـكل  در ي كار نمونـه   يك برنامه. دست خواهد داد پذيري در تفكر را به انعطاف
 [20] [4] [13] .است

  ابزاري كارآمد براي اعمال دستاوردهاي محققان خالقيت و نوآوري مديريت ارزش،
از طرف ديگر نقـش بنيـادي   . تشريح گرديد هاي قبل در بخشنقش تفكر واگرا در خالقيت 

در مهندسي ارزش . وضوح شناسايي شده استتفكر همگرا و تحليلي نيز در مهندسي و علوم به
ي كـار   شـايد بتـوان برنامـه   . گيـرد و همگرا مورد استفاده قرار ميدر فازهاي مختلف تفكر واگرا 

در فازهـاي اوليـه مخصوصـاً تحليـل كـاركرد و      . مهندسي ارزش را به يك لـوزي تشـبيه نمـود   
حركت از مصـداق بـه كـاركرد، فكـر را بـه      . شودخالقيت، تفكر واگرا بر حركت تيمي حاكم مي

فشار ذهني كه در فاز تحليـل  . يابداگرا تحقق ميسازد و تفكر وچندين راه متفاوت رهنمون مي
  ).-5شكل( .كندزمينه را براي شكوفايي خالقيت فراهم مي ،شودكاركرد به اعضاي تيم وارد مي

  
  ارزش ي كار مهندسي برنامهافزايي تفكر واگرا و همگرا در هم -5شكل 



افزايـي  موجب هـم ) تفكر تحليلي و خالقيت(چپ و راست مغز  ي توأم از دو نيمه ي استفاده
رشـته كارگيري يك تيم چندمايلز با تلفيق دستاوردهاي مهندسي و علوم انساني و به. گرددمي

كه تفكرا واگرا موهبتي طوريهمان. افزايي رقم زد هم ي وسيلهاي، موفقيت مهندسي ارزش را به
هنر شود، تفكر همگرا كمك مهمي براي كارشناسان علوم انساني و ن محسوب ميابراي مهندس

  [5] .كندها را بيشتر ميشده و احتمال تحقق افكار واگراي آنمحسوب 
  

  مطالعات ارزش ي باال نرخ بازگشت سرمايه
در مطالعــات ارزش در بزرگراههــاي )  2009تــا  1997از ســال (ســاله  13ي  در يــك دوره

 100 بـاالي ) ي مطالعـه  جويي به هزينه نسبت صرفه(فدرال آمريكا همواره نرخ بازگشت سرمايه 
ميليارد دالر بـرآورد شـده    18از  شيگزارش شده و منافع كل اين مطالعات ب) 325تا حداكثر (

ترين  ي ارزش در كشوري كه پيشرفته مطالعه 4663موفقيت پيوسته در  ينا). -2جدول (است 
فناوريها را بهكار ميگيرد، كمترين شـكي در مـورد كـارآيي و مناسـبت مهندسـي ارزش بـاقي       

جـويي مطالعـات، صـرف ديگـر مطالعـات       اگر در اين چارچوب فرض شود كه صرفه. دگذار نمي
ركورد سود به هزينه در دست خواهـد   جاگذاشتنارزش شود، پتانسيل غيرقابل تصوري براي بر

منظـور   بـه ! بيشتر باشد) 1به  3500(اي  ي كيمياي افسانه بود كه ممكن است از سود به هزينه
د دالر، مناسب است مثالي در رابطـه بـا يكـي بزرگتـرين از باليـاي      برآورد اثربخشي يك ميليار

ميليـون نفـر قحطـي زده     10غـذاي   توان با يك ميليارد دالر مي. ارائه شود 2011طبيعي سال 
  [4] !ماه تأمين نمود 12تا  6سوماليايي را براي 

 1بـه   112شود متوسط سود به هزينه در سه سـال اول   كه در جدول مشاهده مي همانطور
سـال   3عالوه منافع اين مطالعات در  به. برآورده شده است 1به  154بوده و در سه سال پاياني 

اين موارد نشـان  . ميليارد دالر بوده است 6ميليارد دالر و در سه سال آخر بيش از  2اول حدود 
پس از يك دهه تجربه، متدولوژي ارزش در صنعت راه و ترابري آمريكـا بـا كـارآيي     هدهد ك مي

كـه مطالعـات مهندسـي     رسد در صورتي در همين حال به نظر مي. بيشتري استفاده شده است
ي اين مطالعات در كشورهاي در حال توسـعه   ارزش به خوبي انجام شوند، نسبت سود به هزينه

  [13] [14]. تواند بيشتر از اين هم باشد مي
  
  



  2009تا  1997ي مطالعات ارزش در بزرگراههاي فدرال آمريكا از سال  خالصه -2جدول

   
وزارت راه و ترابـري آمريكـا را بهتـر     2005ي سال  توان بيانيه توجه به موارد ياد شده مي با

  :درك نمود
مهندسي ارزش، نقش اساسي در تبديل صنعت راه و ترابري آمريكا بـه صـنعت پيشـرو در    "

  ."خالقيت و كنترل هزينه داشته است
ي هواپيما در  ي آشيانه ارزشي كه در مورد توسعهي  توان به مطالعه به عنوان يك مصداق مي

ي احداث شده براي پذيرش هواپيماهـاي   ي آشيانه توسعه. مريلند آمريكا انجام شد، اشاره نمود
نشـان داده شـده   ) -6(طرح مشاور در سمت چـپ شـكل  (بزرگتر در دستور كار قرار گرفته بود 

تـيم مهندسـي ارزش   . كنـد  انه هـدايت مـي  در اين طرح، خلبان هواپيما را به داخل آشي.) است
هاي خاصي به داخل آشـيانه هـدايت شـده و در     پيشنهادي را مطرح نمود كه هواپيما روي ارابه

  [4] )-6شكل . (نتيجه بتوان از فضاي موجود حداكثر استفاده را نمود

جمع1997199819992000200120022003200420052006200720082009سال

تعداد مطالعات  
3694313853883783773443243002423163824274663ارزش

تخمينيهزينه 
مطالعات ارزش   

)ميليون دالر(
57788987108121217118

ارزش پيشنهادات
قبولمورد 

)ميليون دالر(
54076984611288651043101611153180165019702530170018352

نرخ بازگشت  
  مطالعاتهزينه 

ارزش
1:1061:1171:1131:1451:1191:1161:1201:1451:3251:2401:1571:2051:1001:156



  
  ي هواپيما در مريلند آمريكا ي مهندسي ارزش آشيانه مطالعه -6شكل 

طمينـان حاصـل شـود كـه كـارآيي مهندسـي ارزش منحصـر بـه كشـورهاي          اينكـه ا  براي
ي خلـيج فـارس    اي از مطالعات ارزشي كه در كشورهاي عربي حوزه يافته نيست، خالصه توسعه

سـاله بـدين شـرح     6ي  برخي از اين دستاوردها در يـك دوره . شود صورت گرفته است ارائه مي
  [4] :است
  ي ارزش  مطالعه 500انجام   •
  رد دالر منافعميليا 3  •
  ي كل پروژه جويي در هزينه درصد صرفه 30تا  5  •
   1به  100نرخ بازگشت سرمايه   •

ارزش شهر اقتصادي عمار در عربستان سعودي يكي از مطالعـات فـوق بـوده كـه      ي مطالعه
  .ميليون دالر شده است 200جويي بيش از  موجب صرفه

  

  گيرينتيجه
علت رشد جمعيـت و  اول آن به ي خصوص نيمهيكم و بهودر تاريخ طوالني بشر، قرن بيست

توانـد بـراي   شود و گـذر از آن مـي  محدوديت شديد منابع از مقاطع بسيار حساس محسوب مي
منظور موفقيت بشريت در مقابله بـا  به. هزينه باشدبشريت از ديدگاه درد و رنج انساني بسيار پر

بـا توجـه بـه    . ها اسـت زمينه ي ش فني در كليه، نياز به هزاران جهيكم و بيستهاي قرن چالش
بـا توجـه بـه    . منابع انسـاني داشـت   ي بايد بيشترين اميد را به توسعه طبيعي، محدوديت منابع



كـه ايـن    اسـت اميـد   ،ارزشمديريت / مهندسي آميز سال كاربرد بسيار موفقيت 50 ي تاريخچه
تـرين داليـل    مهمتوان  افزايي را مي هم. متدولوژي بتواند در اين جهت نقش مؤثري داشته باشد

  :محسوب نمودسوم  ي ارزش در حل مشكالت هزارهمتدولوژي كارآيي 
  افزايي مديريت و مهندسي، هم •

  افزايي تحليل و سنتز، هم •

 .اگرا همافزايي تفكر واگرا و تفكر  هم •

با توجه به . اند هاي متعددي براي ارتقاي خالقيت و نوآوري مورد استفاده قرار گرفته فناوري
يكـم را بـر دوش دارنـد،     و هـاي قـرن بيسـت    اينكه كشورهاي در حال توسعه، بار سنگين چالش

  [4]: هاي زير باشد آل براي اين كشورها بايد داراي مشخصه فناوري ايده
ي نيروي انسـاني   وسيله ي كم و به زمان كوتاه با هزينه  آموزش و انتقال فناوري در مدت •

  .آن كشورها ممكن شود
هاي مختلـف بتواننـد    هاي كمي احتياج داشته و افراد با تخصص نياز آموزش آن به پيش •

 .مدت فرا گيرند هاي كوتاه اين فناوري را در دوره

 .استقبال نمايندهاي آموزشي  مند بوده و از دوره كارشناسان به اين فناوري عالقه •

 .هاي آن باشد منافع حاصل از اين فناوري، بسيار بيشتر از هزينه  •

ي جهـاني آن   كارآيي فناوري در عمل اثبات شده باشد و قبل از كاربرد، تجارب گسترده •
 . هاي پيشاهنگ كمتري باشد در نتيجه نياز به پروژه. را تأييد كند

 .كار گرفت ها و خدمات به ت، پروژهي وسيعي در صنع فناوري را بتوان در گستره  •

اي بيشتر مسائل دنياي امروز، فناوري مطلوب بايـد قابليـت    رشته با توجه به ماهيت چند •
 .هاي مختلف را داشته باشد ايجاد زبان مشترك ميان كارشناسان رشته

 .قوانين كشورها، كاربرد اين فناوري را تشويق و الزام نمايند •

صـورت تـدريجي    ابعاد ملي، فناوري مطلوب را بايد بتوان به براي جلوگيري از اسراف در •
 .عموم باشد تبديل نمود ي به فرهنگي كه قابل درك و استفاده

تـوان متـدولوژي    اي به جرات مـي  بر اساس تجارب نگارنده در بيش از دو دهه فعاليت حرفه
  . ارزش را واجد مشخصات فوق دانست
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