
خانم مهندس فريدا نكوئي                                 

:  مدارك و سوابق تحصيلي
كارشناسي ارشد مهندسي معماري از دانشگاه شهيد بهشتي  •
بين الملل SAVEمهندسي ارزش از  2  ومدول AVSمدرك   •

:اجرايي  هاي وليتئمس
مدير عامل و مديريت گروه ارزش شركت مهندسي ناب انديشان آتيه  •
كارشناس رسمي دادگستري در رشته راه وساختمان •
ناظر پروژه تحقيقاتي برق تهران    •
مدير دفتر مهندسي طرحها، مدير دفتر فني مشاوران و پيمانكاران  و مشاور مدير عامل در    •

شركت برق منطقه اي تهران
كارشناس رسمي نظام مهندسي ساختمان  •
عضو هيات مديره انجمن مهندسي ارزش ايران    •



متدولوژي ارزش به عنوان درسي كارآمد  
در دانشگاه
     فريدا نكوئي

ماني يا ايزدي شريف آباد 



پيشرفت وتعالي هر كشور در گرو نوع تفكر  
مردم آن و بكارگيري درست پتانسيل هاي 

.موجود در آن است



رئوس مطالب
وتربيت تعليم نظام به اجمالي نگاهي•

تربيت و تعليم سازي ذخيره درمقابل مسئله، حل و گفتگو و بحث روش –
انتقادي تفكر–
كشور آموزشي نظام در نگرش تغيير –

كشور آموزشي برنظام گذرا نگاهي•
دردانشگاه آن بكارگيري و ارزش متدولوژي•

ارزش متدولوژي–
ها دانشگاه در ارزش مهندسي آموزش مزاياي–

گيري ونتيجه بندي جمع•



روش بحث وگفتگو وحل مسئله، درمقابل ذخيره سازي تعليم وتربيت
oوتربيت تعليم سازي ذخيره  

 بايد كه است خالي ظرفي ي منزله به انسان نگرش،  نوع اين در
  پر بيشتر را ظرف بتواند معلم چه هر شود، پر ومعلومات دانش با

  دقيقتر را خود محتويات ظرفها چه هر و است تر شايسته كند
 كامل طور به و موقع به را آن بتوانند و كنند نگهداري و حفظ
.بود خواهند بهتري شاگردان كنند، ارائه

 و منفعل صورت به را انسان كه وپرورشي آموزش ي فلسفه“
  او تواند نمي بگيرد، نظر در گذاري سرمايه براي واحدي همچون

  ”.كند هدايت حقيقي يادگيري سوي به و دهد تغيير درون از را
فريره



o روش بحث وگفتگو وحل مسئله
 خالق وپرورش آموزش وپايداري پديداري در مسئله وحل وگفتگو بحث
 وگفتگو بحث اساس بر كه وپرورشي آموزش نظام در دارد، اساسي نقشي

  نمي ظاهر وآگاه دانا انساني نقش در معلم است، استوار مسئله حل و
 روند در نيز او بلكه دارد اختيار در را ومعلومات اطالعات كليه كه شود
  اين واز كند مي شركت دارد جريان گروه ي اعضا ميان كه وشنودي گفت
  يا معلم ي-وظيفه .پردازد مي خود معلومات و دانش افزايش به راه

 جاي به رو، اين از .است گروه هاي فعاليت كردن هماهنگ گروه راهنماي
  كند مي كمك آنها به كند، ذخيره شاگردان ذهن در را خود دانش اينكه

دهند افزايش را خود وآگاهي شناخت و بپردازند انتقادي تفكر به تا

روش بحث وگفتگو وحل مسئله، درمقابل ذخيره سازي تعليم وتربيت



تفكر انتقادي

 اي خودورزانه مهارت و منظم ذهني فعاليت يك انتقادي تفكر“
 آوري جمع اطالعات وارزيابي وتحليل تجزيه در كه است
 عنوان به و گيرد مي قرار استفاده مورد شده، توليد يا شده،

اسکريون ”.رود مي كار به عمل و عقيده ارزيابي براي راهنمايي

 باال سطح تفكر هاي ازمهارت استفاده قابليت انتقادي تفكر“
 نتيجه مسئله، حل شناسايي، تركيب، وتحليل، تجزيه مانند
آنجلو ”.است ارزيابي و گيري



تفكر انتقادي

 آموزشي مطرح هاي نظام در انتقادي وتفكر تربيت بررسي
 به وآگاه ورز وانديشه متفكر هاي انسان پرورش جهت جهان

 رشدگرا انتقاد انتقاد، واژه از منظور است، ضروري امري مسايل،
  بداليل كه تخريبي انتقاد از را رشدگرا انتقاد است الزم (  .باشد مي

 و خودنمايي هاي انگيزه نادرست، باورهاي شيوع و ترويج جمله از مختلف
)داد تميز هم از باشد مي شخصي هاي بغض



تغيير نگرش در نظام آموزشي كشور 

 به وتوجه انتقادي تفكر مانند آموزشي، درنظام نگرش تغيير
  صباحي چند كه ايست مقوله خالق و كارآمد ذهن پرورش
 گرديده مطرح ما كشور آموزشي  درنظام كه نيست بيش
 اين كه يابيم مي در تحصيلي مقاطع بررسي با هرچند.است
  .است نشده كاربردي كشور در هنوز امر



oدبستاني و دبستاني پيش( كودكي دوران(

  و اثر گذارترين و ها مهارت و استعدادها پرورش براي زمان بهترين
.است گرفته قرار توجه مورد كمتر كه است تحصيلي دوره هاي پايدار ترين

  در وتحول تغيير ضرورت اعالم با عمومي پرورش و آموزش معاونت اخيراً
  و تحول و تغيير زمينه هاي بررسي دنبال به ابتدايي، آموزش نظام

.باشد مي الزم فرايندهاي تدوين و برنامه ريزي
  تعريف هاي الويت و ها برنامه بررسي و شده ارائه سازوكارهاي مطالعه با

 رسد مي نظر به ها، استان پرورش و آموزش هاي معاونت حوزه ي- شده
.است پيش در امر اين تحقق تا دارازي راه

نگاهي گذرا برنظام آموزشي كشور



نگاهي گذرا برنظام آموزشي كشور
oودبيرستان راهنمايي دوره 

  قبول تعداد افزايش و ها، دبيرستان آموزان دانش براي كنكور سد از گذر
 غايي هدف يك  متوسطه، مدارس آموزشي مسئولين براي آن در شدگان
.است شده
  انديشه نگر، ژرف انسانهايي پرورش براي مطلوبي ريزي برنامه مراحل اين در
.پذيرد نمي صورت وخالق ورز

 تبديل اطالعاتي مخازن به آموزان، دانش آموزشي، سازي ذخيره روش با 
 هايي مهارت اند، نكرده برقرار منطقي ارتباط مطالب با تنها نه كه اند شده
  توانايي سازماندهي، وارزيابي، قضاوت خالقيت، مسائل، وتحليل تجزيه چون
  جامعه آن تعالي نتيجه در و درجامعه، كار و كسب الزمه كه كارتيمي، انجام
 .است نيافته پرورش آنها در  است
  بعضي فشرده، هاي رقابت و  سنتي هاي ارزيابي اثر بر متاسفانه اوقات برخي

 و رفته دست از كارتيمي انجام توان  مثل ذاتي مهارتهاي و ها انگيزه از
 است شده سركوب  ها خالقيت



تحول در جامعه
:كشور ساله بيست انداز چشم سند در  شده تعريف اهداف

  غربي جنوب آسياي منطقه ي سطح در فناوري و علمي اقتصادي، اول جايگاه به دستيابي “ 
  نرم افزاري جنبش بر تأكيد با )همسايه كشورهاي و خاورميانه قفقاز، ميانه، آسياي شامل(
 رسيدن و سرانه درآمد سطح نسبي ارتقاء اقتصادي، مستمر و پرشتاب رشد علم، توليد و
“اولي مقام و كامل اشتغال به

  رسيدن منظور به و جامعه در تحول براي استعدادها كشف جهت در
  كشور، ساله بيست انداز چشم سند در  شده تعريف اهداف به

 در نخبگان از وحمايت گرديده تاسيس مختلف عناوين با مراكزي
  در تغيير با حمايتي  چتر اين كه  است الزم اما گرفته قرار كار دستور
  نهفته استعدادهاي پرورش به و شود شامل را افراد اكثريت نگرش

بپردازد وكار كسب الزم هاي ومهارت



نوابغي كه دنيا را متحول كرده اند

Albert( اينشتين آلبرت Einstein(كه 
  ، دانست مي مانده عقب را او معلمش

  دانشگاه كنكور امتحانات در دوبار و
 !شد مردود زوريخ تكنيك پلي



Thomas( اديسون توماس Alva Edison( 
  عاجز مدرسه در او آموزش از معلمانش كه

  ترين كم تحصيل طول تمام در و بودند مانده
  وي گرفت مي فيزيك درس در را ها نمره
  جامعه به اختراع وپنجاه وصد هزار از بيش

 زمينه در آنها بيشتر كه كرد عرضه بشريت
  !است بوده فيزيك علم

 ،  

نوابغي كه دنيا را متحول كرده اند



Ludwig( بتهون van Beethoven( 
 زندگيش طول در گفت مي او معلم كه
"گرفت نخواهد ياد اوچيزي"

نوابغي كه دنيا را متحول كرده اند



مخترع ) James Watt(جيمز وات 
ماشين بخار را كه او را فردي كودن 

!توصيف مي كردند

نوابغي كه دنيا را متحول كرده اند



Pablo( پيكاسو Picasso( از يكي 
  بدون كه جهان نقاشان معروفترين

  توانست نمي پدرش حضور و كمك
  كسب قبولي نمره هايش درس در
 !كند

نوابغي كه دنيا را متحول كرده اند



Émile( زوال اميل François Zola( 
  دانش كه فرانسوي بزرگ نويسنده
 درس از مدرسه در و بود تنبل آموزي
  !گرفت مي صفر نمره معموال ادبيات

نوابغي كه دنيا را متحول كرده اند



) Napoleon Bonaparte(ناپلئون بناپارت . 
به عنوان يك دانش   42مدرسه خود را با رتبه 

!  آموز غير ممتاز ترك كرد

نوابغي كه دنيا را متحول كرده اند



Louis( پاستور لويي Pasteur( در كه  
 در و بود متوسط محصل يك مدرسه
  22 بين شيمي درس در ليسانس دوره
  !كرد كسب را 22 رتبه نفر

نوابغي كه دنيا را متحول كرده اند



خالقيت
  بيشتر ولي شوند، مي متولد خالق همه ها انسان كه معتقدند دانشمندان•

  اهميت چه اگر يابد مي تقليل رشد فرآيند طي افراد خالقيت هاي توانايي
 جنبه يك فقط ها آن ولي شود، شمرده كوچك نبايد تحليلي هاي مهارت

  مي استفاده غلط نيز و حد از بيش ، اوقات وبرخي ماست تفكر فرآيند از
  تواناييهاي از چگونه كه   ايم آموخته ما از اندكي بسيار تعداد فقط .شود
كنيم استفاده خود شهودي و خالق

 آن دليل به كنيم، مي سركوب را خود خالقيت هاي جرقه ما از بسياري •
  مهم ولي باشيم، متناسب و سازگار خويش ي-جامعه با خواهيم مي كه

 خالقيت قدرت از بيشتر ي-استفاده كه باشيم داشته توجه است
  افزايش به ومنجر كند ايجاد ما تفكر در بهتري تعادل تواند مي خدادادي
.شود ما كارآيي



  از بهينه واستفاده تحول ايجاد براي رسد مي بنظر
  طريق از گرايي نخبه  جامعه در موجود هاي پتانسيل
نيست كافي ومعدل كنكور معيارهاي



شيوه اي از تفكر ) روش شناسي( متدولوژي ارزش 
انتقادي استقرايي

 پرسش و تحليل كه بنگريم جنبه اين از انتقادي تفكر به اگر •
 متدولوژي كند مي فراهم را مطلوبتري يادگيري امكان پاسخ و

 نگري ژرف كه است استقرايي انتقادي تفكر از اي شيوه ارزش
 از مختلف هاي استنباط و نموده نگري سطحي جايگزين را

 ،مسائل درتحليل نگرش تغيير با و شود مي موجب را مسائل
 را ذهن خالقيت باشد، مي ها روش ساير با آن تمايز وجه كه

شود مي باعث



متدولوژي ارزش
 خالق بصورت مساله حل هاي شيوه ترين كامل از يكي
 كاركرد به نگاه  مدون، تكنيك از استفاده با كه است

 مبناي بر گروهي كار قالب در خالقيت از واستفاده
 پايه آنها تحقق روش در ،وبهبود اهداف دقيق تعريف
  است شده ريزي

سازمان يافته  •
كاركردگرا  •
خالق•

گرا  ارزش•
گروهي•
هزينه طول عمر•

ويژگي هاي متدولوژي ارزش



مزاياي آموزش متدولوژي ارزش در دانشگاه ها
oو محصول، توليد پروژه، دراجراي كيفيت وبهبود هزينه كاهش  

 از فراغت از پس دانشجويان  موفقيت به  كمك( خدمت ارائه
)كار بازار در تحصيل

oآموزشي نظام در نشده برآورده هاي كاستي از برخي رفع

oزماني در مشكالت حل براي مناسب حل راه به دستيابي 
)بازده زود(كوتاه

oدروس بهتر فراگيري براي كارا ابزاري

oارزش متدولوژي مهارت وكسب آموزش زمان بودن كوتاه

oمديريتي هاي روش ساير با مقايسه در كارآمد ابزاري



مزاياي آموزش متدولوژي ارزش در دانشگاه ها

كسب مهارت در فرآيند تجزيه وتحليل  وافزايش خالقيت با تغيير در نوع نگاه
آموزش روشي سيستماتيك براي حل مسايل ومشكالت

افزايش مهارت ارزيابي وقضاوت
كسب مهارت نحوه جمع آوري و استفاده از اطالعات

افزايش مهارت درانجام كار تيمي
كسب مهارت ريسك پذيري وجراَت ورزي

آشنايي با نحوه ارائه وفروش ايده

oرفع برخي از كاستي هاي برآورده نشده در نظام آموزشي



چرايي وتعليم وتربيت سوال محور در برنامه هاي درسي مورد توجه قرارمي گيرد  
پايداري يادگيري و توانايي تركيب آموخته ها دراين روش بيشتر است

انديشه ورزي در كنار انديشه آموزي مورد توجه قرار مي گيرد
فراگيري و فرادهي دراين روش دو طرفه است

كتاب به عنوان يكي از منابع چندگانه، نه به عنوان تنها منبع مورد توجه قرار مي گيرد
دانشجويان امكان به كارگيري ابعاد مختلف هوش خود را دارند
روحيه توليد كنندگي جايگزين روحيه مصرف گرايي مي شود

با ايجاد محيطي با نشاط، آموزش بهتر صورت مي پذيرد
اين شيوه كمك ميكند كه دانشجويان فعال تر شوند

بر اساس تحقيقات انجام شده (بدليل گروهي بودن آموزش، يادگيري بهترصورت مي پذيرد 
)در دانشگاه هاروارد

يادگيري درس ازطريق مباحثه و بصورت گروه پژوهي  ( پرورش خالقيت هوش برون فردي
)وارائه گزارش بصورت گروهي هوش برون فردي را پرورش مي دهد

مزاياي آموزش متدولوژي ارزش در دانشگاه ها
oدروس بهتر فراگيري براي كارا ابزاري



ابزاري كارآمد در مقايسه با ساير روش هاي مديريتي

-Aوتوسعه طراحی سازماندهی  
-Bگروهی مشارکت مهارت توسعه
-Cسازی ساده کارکردهای
-Dهزينه بهبود وکارکرد سازماندهی
-Eتوليد هزينه بهبود
F-بودجه کنترل

-Gمحصول بهبود
-Hجديد های-ايده خلق

I-کيفيت بهبود

N -اطالعات توسعه
-Oمحصول اطمينان قابليت بهبود  

P-مهندسی تغييرات تعداد کاهش
-Qدسترس در افزارهای نرم
-Rيافته ساختار فرآيند 
-Sفعاليت برمبنای فرآيند
-Tکارکرد برمبنای فرآيند

K- توليد کارکردهای بهبود
- Lاداری کارکردهای بهبود
M-مسئله حل

  ارائه مسئله وحل كار، انجام روش ،بهبود كيفيت ارتقاء براي زيادي ابزارهاي 
.اند- شده طراحي بخصوصي كار وبراي داشته خاصي ويژگيهاي يك هر كه شده،

Valueكتاب در پارك ريچارد Engineering A Plan For Inventation به 
است پرداخته جدول يك طي مطرح ابزارهاي مقايسه

ارزش در دانشگاه ها متدولوژيمزاياي آموزش 
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22543343Simut.Engمهندسي همزمان

.
325535554TAGUCHسيستم تاگوشي

I
2354455TargetCosهزينه بندي هدف

ting
335445555TQMكنترل كيفيت فراگير

324555554TRIZتريز
84543544555455555555VEمهندسي ارزش

بودجه بندي بر مبناي 
صفر

185454ZBB

2254444Benchmarماركينك بنج

king



  رقابت ايجاد و آوري فن سريع رشد اجتماعي، زندگي شدن تر پيچيده با
  بعنوان هايي روش و ها مهارت گيري فرا وكار، كسب بازار در شديد
  مسئوالن است، شايسته  .است ناگزير بازار اين در موفقيت براي ابزاركار
 پرورش در آموزشي نظام از ناشي   هاي كاستي رفع بمنظور  آموزشي
  بايست مي آن از پس آموختگان دانش كه مقطعي در الزم هاي مهارت
  تحول، ايجاد انتظار آنها از و شوند وتحقيقات وكار كسب بازار وارد

  وارتقاء آموزش به نسبت رود مي المللي بين عرصه در رقابت و سازندگي
.نمايند عاجل اقدامي نشده كسب نياز مورد هاي مهارت

جمع بندي و نتيجه گيري



 به موجود، امكانات براساس آموزشي دقيق ريزي برنامه گردد مي پيشنهاد•
  اساتيد براي ارزش متدولوژي آموزشي كارگاه تا پذيرد صورت قسمي
 عملي درسي واحد بعنوان دانشجويان براي و آموزشي، دوره يك بعنوان
  آموزش براي روش اين هاي توانايي از هم بتوانند استادان تا شود ارائه
  هاي كارگاه متخصص، بعنوان هم گيرند بهره خود دانشجويان بهتر

نمايند وتدريس هدايت را آموزشي
  ايجاد تحول استعداد نوعي دانشجويان در ارزش، متدولوژي بكارگيري با      

  قرارمي تاكيد مورد محوري آموزش با همراه محوري وپژوهش شود مي
..گيرد

   باسپاس                                         

جمع بندي و نتيجه گيري


