مقاله

* رضا خدادادیان |
مدیربرنامه ریزی و کنترل سازمانی
شرکت ساختمانی بیمه معلم

همه ســاله بخش زیــادی از اعتبــارات و
منابع مالی کشــور صرف ســرمایهگذاری در
پروژههای بزرگ عمرانی و صنعتی میشود،
این در حالی اســت که به طور متوســط این
پروژههــا در بخشهای مختلف بــا بیش از
 50درصــد تأخیر فعالیت مواجــه بودهاند.
بهعبــارت بهتــر ،مــدت زمــان اتمــام این
پروژههــا  2/2برابر مدت زمــان پیشبینی
شــده اولیه اســت که این موضــوع عالوه بر
صرف هزینههای قابل مالحظه مســتقیم،
هزینه فرصتهای از دست رفته اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی را نیز به وجود میآورد.
بــرای حــل ایــن مشــکالت ،روشهای
متعددی توســط افــراد صاحب نظــر ارائه
شدهاست ،از طرف دیگر تکنولوژیهای روز
که با سرعت در حال پیشرفت است ،توانسته
اســت با تلفیــق در افــکار صاحبنظران به
نوآوریهــای جدیــد دســت یابــد .اصول
مدیریت ارزش بر اساس الگوی مدیریت کار
تیمی و ارتباطات مؤثر ،بهکارگیری فرهنگ
ارزش در ســازمان و تمرکــز بــر کارکــرد،
ایجاد بســتر خالقیت و نوآوری ،استفاده از
کمی،
تکنیکهای خالقیت ،لــزوم ارزیابی ّ
تعریف ابزار سنجش بهمنظور مقایسه دقیق
و صحیــح پویایــی افراد ،تشــویق افــراد به
کارگروهــی در جهت ایجــاد راه حلها و ...
است.
هــدف مهندســی ارزش ،بهینهســازی
عملکرد بخشهای مختلف بهمنظور کارکرد
بهتر محصــوالت و در برخی از موارد کاهش
هزینههــا اســت .در دهــه BYTWAY ، 60
روش سیســتم تحلیل کارکرد(شــکل )1را
بــا آن تلفیق کرد و در همان ســالها نیروی
دریایی آمریکا سیستم پاداش را به آن قالب
اضافه کرد .الزم به ذکر اســت ،در سالهای
بعــد ،تکنیکهایــی مانند طوفــان فکری،

کاربرد فناوری اطالعات و
ارتباطات در مهندسی ارزش

روش ارزیابی دلفی ،تحلیل سلسله مراتبی ،میشود.
ماتریس موزون و  ...با آن یکپارچه شدند.
از جمله مشــکالت موجود در پروژههای
ایــن تحقیقــات و تجربــه افــراد متخصص شــرکتهای بــزرگ ،عدم وجــود اطالعات
باعث بهوجود آمــدن تکنیکهای کاربردی کافی ،متناســب و مشــترک میباشــد .در
جدیدی همچون مهندسی ارزش ،مدیریت برخــی از مــوارد ،تزریق اطالعــات غلط و
ارزش ،متدولوژی ارزش و ...شد .از اینرو ناقــص به ذینفعــان باعث شکســت پروژه
مهندســی ارزش بهعنــوان یــک تکنیــک میگــردد .وجــود اطالعات دقیــق در کلیه
کارآمــد بهمنظور بــرآورده
فرایندهای کاری مهندســی
ســاختن اهداف پــروژه با
ارزش بسیار مفید است .زیرا
کاهش هزینــه و با حفظ یا
تجزیه و تحلیــل اطالعات،
افزایــش کیفیــت ،جایگاه
خالقیت و ارزیابی بسیار مهم
هدف مهندسی
مناسبتری نسبت به سایر
میباشد .در سالهای اخیر
ارزش ،بهینهسازی
تکنیکهــای بهبود کارایی
وجود سیستمهایی همچون
عملکرد بخشهای
در پروژههــای ســاخت در
سیســتم اتوماسیون اداری،
مختلف بهمنظور کارکرد
تمامی کشــورهای توسعه
سیستم اطالعات مدیریت،
بهتر محصوالت و در
و در حــال توســعه پیــدا
سیســتم اطالعاتــی جامع
برخی از موارد کاهش
این
کردهاست .از این رو در
و یکپارچــه و  ...توانســته
هزینهها است
است
مقاله سعی بر آن شده
مشکالت ناشــی از این خطا
تا به بررســی خصوصیات،
را كاهش داده و با جمعآوری
فناوری
و
ارزش
مهندسی
ویژگیها و کاربرد
اطالعات در پایگاه داده معضالت ناشــی از
اطالعات و ارتباطات پرداخته شود.
عدم صحت اطالعات و چندگانگی اطالعات
را به حداقل رســاند .لیکن در صورت عدم
موارد کلیدی در مهندسی ارزش
وجود فرآیندهای مشخص ،این سیستمها
به خودی خود مشکل گشا نخواهد بود.

از دیدگاه فناوری اطالعات

 -1صحت اطالعات پروژه
شــناخت مهندســان از اطالعــات اولیه
بســیار مهم میباشــد ،بدیهی اســت برای
پردازش و تصمیمگیری در هر یک از مراحل
مهندســی ارزش ،صحــت اطالعــات نقش
تعیین کنندهای در نتایج کارشناســی دارد،
هر چه اطالعــات دقیقتر و واضحتر باشــد
نتایج مطلوبتر است .از طرف دیگر هر چه
اطالعات گســتردهتر و از جنبههای مختلف
باشــد ،مشــکالت آتی پــروژه شــاخصتر

 -2فناوری اطالعات
درســالهای اخیر جهان شــاهد یکیاز
مهمترین انقالبهای تکنولوژیک در عصر
حاضر بودهاســت .انقالب وب تنها نحوهی
انجــام کار ،مطالعه ،بــازی و اداره زندگی را
تغییر ندادهاســت ،بلکه با سرعتی بیشتر از
انقالبهای دیگر (ماننــد انقالب صنعتی)
تاثیرات عمیقتــری را ایجاد میکند .برای
مثــال  ،چهارســالپیش ،وبالگنویســی
پدیــدهای نوظهــور بــود .امــروزه بیش از
1-FUNCTION ANALYSIS SYSTEMS TECHNIQUE
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دومیلیــون وبالگنویــس روی وب فعال هســتند ایــن تغییر
ســریع باعث گردیده بسیاری از محاســبات سخت و پیچیده،
سهل و آســان شــود .فناوریاطالعاتوارتباطات در برگیرنده
تمامفناوریهای پیشــرفته نحوهی ارتباط و انتقال دادهها در
ســامانههای ارتباطی اســت .این ســامانه میتواند یک شبکه
مخابراتی ،چندین کامپیوتر مرتبط با هم و متصل به شــبکهی
سیســتمها ،اینترنت و همچنین برنامههای اســتفاده شده در
آنها باشد .برای مثال
سیستمهای موجود که برای صحت اطالعات پروژهها وجود
دارد میتوانــد در هر یــک از مراحل مدیریــت ارزش به کمک
فناوری اطالعات مشکلگشــا باشــد .در تصویر زیر این ارتباط
مشخص شده است.
مهندسی ارزش

فناوری ارتباطات و اطالعات

از طرف دیگر فناوری اطالعات میتواند سرعت را افزایش و
خطای انســانی را کاهش دهد .از جمله دستاوردهای تلفیق
فناوری اطالعات و مهندسی ارزش عبارتند از:
 .1صحتسنجی اطالعات از بخشهای مختلف
.2همسانسازی متدولوژی مدیریتی در شرایط گوناگون
.3دسترســی ســریع و دقیــق بــه اطالعــات بــه منظور
عارضهیابی در پروژهها
.4امکان بررســی همزمان چندین اســتراتژی مختلف در
پروژههای وابسته
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ارتباط بین فن آوری اطالعات و مهندسی ارزش
بدین صورت که یک شبکهی رایانه در اختیار مشاور مهندسی
ارزش قرار خواهد داشت که با نرم افزارهای طراحی شده با این
موضوع میتوان به تحلیل و آنالیزهای حساسیت بپردازد .این
در حالی اســت که در صورت عدم وجود ارتباطات مناسب بین
موارد ذکر شده این امر محال و یا بسیار زمانبر می بود.

نتیجهگیری
مهندســی ارزش یکی از روشهای سیستماتیک است که با
تکیه بر خالقیت و کار تیمی ،ضمن بررســی دقیق و موشکافانه
پروژهها ،فرصتهایی را برای اصالح و بهبود پروژهها در زمان،
هزینــه و کیفیت فراهم میآورد .در انجام این مهم ،اطالعات و
ارتباطات نقش بسیار کلیدی را در ارائه اصالحات احتمالی ایفا
مینماید .به عبارت دیگر هر اندازه اطالعات سالمتر و دقیقتر
به مشاور مهندسی ارزش برسد نتایج قابل اطمینانتر میباشد.
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