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 کلیات -1
 تعریف تیم -1-1

ولی قائل شدن تفاوت بین   ایم، ها را مترادف به کار برده ها و تیم وهگر واژه اي ما تا اندازهدر محاورات روزمره همه 
باشند، که معموالً به یک مافوق مشترك  تعدادي از اشخاص می شامل یک گروه کاري،. آن دو حائز اهمیت است

به قصد تحقق اهداف   رو هستند و نیز تا حدي در انجام وظایف خود، در دهند و داراي برخی تعامالت رو گزارش می
 .سازمان، به هم وابستگی متقابل دارند

تیم تعهد بیشتر و . هاي بارزتري دارد ژگیهاي معمولی برخی وی اما نسبت به گروه ،تیم، شکلی از گروه استولی 
برخی صاحبنظران، تیم را . باالتري به اهداف مشترك دارد و از میزان باالي وابستگی متقابل و تعامل، برخوردار است

هاي مکمل هم است، که به هدفی مشترك و  یک تیم، تعداد محدودي از افراد با مهارت«  :کنند اینچنین تعریف می
ین ا. »شوند دارد، متعهد می ها را به طور متقابل، پاسخگو نگه می ز اهداف عملکرد و رویکردي که آناي ا مجموعه

 .هاي داراي عملکرد باال، مناسب و در خور توجه است ها و توسعه تیم در مفهوم سازي انواع تیم تفاوت، خصوصاً
 

 انواع تیم -1-2
 .شود ها پرداخته می که در ادامه به آن کنند می بندي طبقه زیرانواع  به آنها هدف به توجه با را تیمها

 مسئله کننده حل تیم -1
 گردان خود تیم-2
 متخصص تیم-3
 مجازي هاي تیم  -4
 اي هاي وظیفه تیم -5

 

 
 

 باتوجه به هدف تیم تیم انواع :1 تصویر
 

 :اي وظیفه تیم  -1-2-1
 هاي فعالیت بهبود جهت تالش در و باشد می واحدش در او کارکنان و مدیر یک از مرکب که ،است کاري تیم یک

 .باشد می خاص اي وظیفه واحد یک ویژه مسائل حل یا کاري
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 :مسائل ي کننده حل تیم  -1-2-2
 در تا آیند می هم گرد ساعت چند اي هفته که بخش همان کارکنان از تن دوازده تا پنج از متشکل که است تیمی

 این کاربرد ترین مناسب. باشد می محدود اختیارات داراي و کنند بحث کار محیط و بازده ،کیفیت بهبود هاي راه مورد
 داراي و ندارند نقش گیري تصمیم یندآفر در کارکنان که است این ها آن ضعف نقطه است کیفیت دوایر تیم

 .هستند مشترك هاي مسئولیت
 

 :خودگردان تیم  -1-2-3
 را آن از قسمتی یا کاري فرایند یک کامل مسئولیت و ندارند مدیر که است کارکنانی از متشکل رسمی گروهی

  .دهد می تحویل بیرونی یا درونی مشتریان به را اي فراورده که دارند عهده به
 

 :اي وظیفه چند تیم  -1-2-4
 متفاوت آنها کاري حوزه اما دارند) سازمانی مراتب سلسله در( یکسانی سطح که کارکنانی از مرکب است تیمی

 اکثر که مرسوم کاري هاي گروه با اساساً تخصصی هاي تیم. آیند می هم گرد تخصصی کار یک انجام براي و است
 ویژه هاي درحوزه برجسته کارشناسان از متشکل آنها دارند، تفاوت دهد می تشکیل اهدافشان پیگیري براي ها سازمان
 ریتمی از کارشان و دارند فراوانی انرژِي کنند می کار پروازانه بلند هایی پروژه روي بر خاص طور به که هستند
 اي پروژه در که این از مدیران از بسیاري و است سخت ها تیم این با کردن کار دلیل همین به است برخوردار مناسب

  دارند هراس شوند می روبرو هایی تیم چنین با
 

 :مجازي تیم  -1-2-5
 داشتن بدون که دهد می اجازه ها گروه به آیند؛ می هم گرد الکترونیکی صورت یه تیم اعضاي که است تیمی

 .بیایند هم گرد زمان و مکان دغدغه
 

 است قرار که هایی تیم ولی کند تعیین را تیم نهایی مقصد تواند می هدفآنچه حائز اهمیت است این است که 
 نقطه به را آنان تالش و توجه و کند هدایت را آنها تا باشند رهبر و ساختار داراي باید باشند داشته عالی عملکرد
 مطمئن باره این در و دارد اي وظیفه چه کس هر که کنند توافق مورد این در باید تیم اعضاي. نماید معطوف خاصی
 و شده زمانبندي هاي جدول درباره باید تیم ، این از گذشته. است یکسان و متناسب افراد کاري بار میزان که شوند

 .برسد کامل توافق به تصمیمات تعدیل و اصالح درباره سرانجام و ها تعارض و تضادها رفع زمینه در نیز
 

 مهندسی ارزش مطالعه تیم در -2

مهندسی ارزش داراي اهمیت مطالعه تیم در باشد،  مهندسی ارزش یک فعالیت تیمی میمطالعه از آنجاییکه 
ارکردن با این تر است و بالطبع ک اي نزدیک چند وظیفه  تیم مهندسی ارزش به تعریف و کارکرد تیم .باشد اي می   ویژه

یکی . باشند مفهوم تیم در مهندسی ارزش شامل دوگروه از افراد می .باشد هاي خاص خود می تیم داراي حساسیت
به عهده دارد و  که وظیفه راهبري و هدایت و هماهنگی را شامل راهبر و همکاران وي شامل تیم هماهنگ کننده

 .باشد ها می موضوعات فنی پروژه بر عهده آنو بررسی اي که تحلیل  دیگري شامل اعضاي تیم فنی چند رشته
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 تعارضات بهتر و رفع مطالعهدر بهتر تواند به هم افزایی در تیم و نتایج  هماهنگی و تعامل مناسب این دو دسته می
 .کند این تیم با توجه به متدولوژي مهندسی ارزش بر اساس زمانبندي مناسب فعالیت می .منجر گردد

 
 مطالعه مهندسی ارزشمزایاي تیم  -2-1

 سرعت انجام کارها معموال با احساس فوریت . وجود یک رقابت در انجام یک وظیفه در یک زمان مختصر
 .و یا انجام یک حرکت با روش سریعتر در ارتباط است

 ها و  دور بودن از یک محیط کار معمولی و یا مدیریتی براي ارتقاي تفکر خالقانه و خلق گزینه
 براي حل یک مشکل رویکردهاي جدید

 پروژه را از هدف تا اجزاء به منظور  1شود تا مفهوم شناسی به اعضا مسئولیت و اختیار موقتی داده می
 .ایجاد تغییر آزمایش کنند

 دهند و در  روابط جدید بین فردي با داده هاي جدید در یک محیط جدید را گسترش می افراد تیم
 پردازند هاي مختلف به کسب تجربه می مندي لف و عالقههاي مخت برخورد با افراد مختلف از بخش

 ها و  حل ها را براي تولید راه کند و تمامی مسئولیت هایش را به مدیریت ارشد ارائه می تیم نتیجه تالش
 گیرد هاي پیشنهادي را بر عهده می دفاع از فرایند

 ها بین تیم و مدیریت ها، افکار و دغدغه وجود ارتباط بین ایده . 
 

 صوصیت تیم مطالعه مهندسی ارزشخ -2-2
  ساعته رسمی و یا شرکت در یک مطالعه مهندسی ارزش براي هر یک از  40گذراندن یک دوره آموزشی

 اعضاي تیم
  تجربه در طراحی، ساخت و اجراي در زمینه موضوع مطالعه 
 اعضاي بدون درجه استفاده از . اي ثبت شده مورد نیاز خواهد بود هاي فنی مناسب و سوابق حرفه درجه

و سابقه ثبت شده در صورتی که به صورت خاص صالحیت الزم را به خاطر تجربیات گسترده میدانی 
ها و تجربیات اعضاي تیم مهندسی ارزش مساوي یا  بسیار مهم است که توانایی. شود دارند، توصیه می

 .برتر از تیم طراحی و مهندسی باشد
 عنوان امتیاز در نظر گرفته شوند هاي مرتبط باید به دیگر گواهینامه. 

هاي پیشنهاد شده و تجربیات تیم باید براي پوشش تمام نیازهاي پروژه مورد مطالعه کافی باشد  مجموعه رشته
هاي خاص که براي پروژه  هاي مهندسی مرتبط و نیز رشته که شامل حداقل موارد مربوط به طراحی متعارف و رشته

 .باشد مورد مطالعه مناسب است، می
 

 هاي اعضاي تیم مطالعه مهندسی ارزش ویژگی -2-3
 این برابر در. کنید جمع خود دور را رفیقانتان از گروهی که شوید وسوسه است ممکن تیم اعضاي انتخاب هنگام

 به عمده مزیت یک کنند کار خوبی به هم کنار توانند می که دوستانی داشتن اینکه علیرغم .کنید مقاومت وسوسه
 نداشته را تیم تعادل و قوام براي الزم دانش و ها مهارت از اي دسته است ممکن شما دوستان اما رود، می شمار
 .هایی براي اعضاي تیم الزم است در طرح شماتیک زیر آورده شده است ویژگی .باشند
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 ویژگی اعضاي تیم :2 تصویر

 
اي  هاي اصلی براي ارزشیابی حوزهاعضاي تیم ارزش باید به نحوي ساختار یافته باشند که تخصص هاي مناسب 

حداقل باید متخصصان طراحی، ساخت، تخمین هزینه، نگهداري در . شود را دارا باشند که در پروژه پیش بینی می
هاي با تخصص باال، حضور افرادي با تخصص  در صورت و جود پروژه. چندین رشته علمی در تیم شرکت داشته باشند

بهتر است افرادي که مستقیما در طراحی پروژه . رزش سودمند در تیم الزامی استکافی براي انجام یک مهندسی ا
طالعات اگرچه براي م. شرکت داشته است در تیم حضور نداشته باشند و از آنها به عنوان منابع اطالعاتی کمک گرفت

در این مطالعات در  نمایندگانی از اعضاي تیم طراحی و مالکان به صورت تمام وقت 1ارزش در مرحله درك مفهومی
 .مطالعات مهندسی ارزش باید مستقل از دیگر بازبینی هاي طراحی باشد. کنار بقیه اعضاي تیم حضور دارند

 
 اندازه تیم مطالعه مهندسی ارزش -2-4

معموالً یک هسته مرکزي در تیم وجود دارد که با اعضاي . تعداد اعضاي تیم متغیر است: تعداد اعضاي تیم
 .ها و تعداد افراد و مدت زمان مورد نیاز را تخمین بزند رهبر تیم باید توانایی. شود پشتیبان تکمیل می

اندازه تیم در مطالعات مختلف متفاوت است و تعداد افراد تیم نیز در افزایش کارایی تیم در مطالعه مهندسی 
 .باشد ارزش مؤثر می

 دست شود، می بیشتر تیم اندازه که همچنان. شوند می روبرو اي پیچیده تدارکاتی مشکالت با بزرگتر هاي تیم
 هستند مجبور بزرگتر هاي تیم. شود می تر مشکل افزونی روز طور به جلسات محل و زمان تعیین براي توافق به یافتن

 فعال کنندگانی شرکت اینکه جاي به تیم اعضاي حالتی، چنین در. دهند توسعه را تیم فکري ظرفیت و ذهنیت
 .پیمایند می را مسیري پایداري حداقل با که شوند می دسته یک از بخشی باشند،
 هاي حل راه سمت به تیم کننده هدایت که را سالم مخالفت تا دهند می فرصت خود اعضاي به کوچکتر هاي تیم

 بروز اجازه احترام و اعتماد افزایش و مغزي طوفان سریع، واکنش و کنش به آنها. کنند تجربه را است اثربخش
 دهند می
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 وظایف اعضاي تیم مطالعه -2-5
 ها شرکت در تمامی نشست 
 جمع آوري اطالعات به گونه اي که مورد نیاز است 
 تحلیل اطالعات 
 شناسایی فرایندها 
 شرکت در ایده پردازي 
 ارزیابی ایده ها با استفاده از تجربیات و تخصص 
 ها توسعه گزینه 
 ارائه نتایج 

 
 مطالعه مسئولیت اعضاي تیم -2-6

 را حفظ کنید شود هایی که توسط رهبر تیم ارائه می دستورالعمل 
 مشورت کنیدگردد با رهبر تیم در خصوص هر مشکلی که مانع پیشرفت کار می ، 
 داشته باشید حضور به موقع 
 تقسیم نماییدبه صورت مساوي در هر زمان  را بار کاري 
 را داشته باشید دانستن و اشتیاق در یافتن پاسختمایل به پذیرفتن در صورت ن 
  حفظ تمرکز، خودداري از حاشیه روي، دنبال کردن مشکل اصلی، حل گام به گام و کمک گرفتن از

 .نیکی براي حل چه مشکلی مناسب است را در نظر داشته باشیدرهبر تیم ارزش مبنی بر اینکه چه تک
 از اشتباه کردن نترسید 
 آنها را در نظر . ید استفاده شود یا نه هدر ندهیدزمان را بر سر بحث در مورد اینکه چه مرحله اي با

 .بگیرید و همه آنها را پس از پایان کارگاه ارزش گذاري کنید
 صحبت دیگران را قطع نکنید و در مورد اینکه منظور شخص چیست و یا . یک شنونده خوب باشید

 .کند حدس نزنید اینکه چه فکر می
 ا جمع آوري کنیدشود ر تمام اطالعاتی که به مشکل مربوط می- 
  پذیرنده باشید و مثل یک مانع نباشید. هم عامل و هم معلول 
 دهید عالقه مند باشید  به پروژه و به آنچه که انجام می 
 سعی نکنید جانشین رهبر تیم شوید 
  به حد ممکن مفید باشید 
   به خاطر داشته باشید که رهبر تیم کار دشواري در زمینه راهنمایی، کنترل و هماهنگی  تمام امور

 .دارد
 

 مهندسی ارزش مطالعه راهبر در -3
شناسی  هبر باید خط مشی مطالعه و روشار. باشد میهبر تیم، مهمترین جزء در رسیدن به یک مطالعه موفق ار

 .ها مهارت داشته باشد ریزي و جهت دهی فعالیت طرف بوده و در برنامه لعه بیزه مطااز نظر فنی در حو. آن را بداند
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 صبور دیگران، به اعتماد طالعات، ا تسهیم چون هایی مهارت اکتساب تیم، هبرار یک عنوان به بودن موثر براي
 ضروري تیم به بخشی استقالل و کنترل سازي آزاد مناسب زمان و تیم به کمک براي مداخله زمان دانستن بودن،
 .است

را  کننده هماهنگتیم  یک دهند راهبر تیم به همراه همکاران خود که راهبر را در انجام وظایف خود یاري می
 .دهند تشکیل می

  .هاي کلی مهندسی ارزش ضروري است براي موفقیت مطالعات مهندسی و برنامه هماهنگ کنندهشایستگی تیم 
 :باید شامل موارد زیر باشد کنندههماهنگ تیم و تجربیات  شایستگی ها

 به صورت معمول شامل  که را دارا باشدر مهندسی ارزش و زمینه هاي مرتبط شایستگی و تجربه د
 10ساعته رسمی سمینار مهندسی ارزش، شرکت داشتن در حداقل  40گذراندن یک دوره آموزشی 

همچنین راهبر مطالعه و  سال 4مطالعه مهندسی ارزش و تجربیات کلی در مهندسی ارزش به مدت 
شود را  صادر می SAVEکه توسط موسسه بین المللی  یا معادل آن (CVS)گواهینامه تخصص باید 

 .اخذ کرده باشد
  شامل طراحی، اجرا و مدیریت اجرا با پروژه مرتبطتجربیات. 
 تجربه به عنوان تیم هماهنگ کننده در پروژه هاي با پیچیدگی و طبیعت مشابه 
  هاي شفاهی گزارشات فنی کتبی و ارائهارائه مهارت در داشتن 
 از قبیل افزارهاي مورد نیاز آشنایی با نرم هزینه و برآورد از قبیل مرتبطگواهینامه هاي  داشتن 

MS-Office در نظر گرفته شوند باید به عنوان نیازهاي حداقلی. 
 

 و تیم هماهنگ کننده وظایف راهبر -3-1

قبل از کارگاه مطالعه و در زمان تشکیل کارگاه و بعد از برگزاري تیم هماهنگ کننده  هاي و مسئولیت وظایف
 :شامل موارد زیر استکارگاه متفاوت است و 

 

 :قبل از کارگاهمسئولیت هاي تیم هماهنگ کننده  -3-1-1
 ها و تنظیم صورت جلسات زمان بندي پیگیري نشست و هماهنگی 
 مطالعه ي تیمانتخاب نهایی اعضا 
 طالعهمدیریت م 
 آوري و نظم دادن موضوعات در هر مطالعه جمع 
 بسته اطالعاتی براي هر مطالعه تهیه 

 

 در کارگاهتیم هماهنگ کننده مسئولیت هاي  -3-1-2
 اطمینان از کاربرد مناسب متدولوژي ارزش و دنبال کردن مسیر راه 
  پیش مطالعه، مطالعه و  هاي زمینه فعالیت هاي مورد نیاز براي انجام کامل گامراهنمایی تیم در در

 مطالعه  پس
  اطمینان از صحت تحلیل کارکردها و نمودارFAST و مدل هزینه در کارگاه 
 ها محول کردن مناسب مسئولیت 
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 ایجاد تمرکز در تیم بر روي یک موضوع خاص 
 ها فعالیتها و  درگیر نگه داشتن اعضاي تیم در بحث 
  مرخص کردن و یا استراحت همه اعضاي تیم با  و ممکندر کنار هم نگه داشتن اعضاي تیم تا هر زمان

 هم به منظور حفظ پیوستگی تیم
  به منظور حفظ حرکت و انگیزه تیمعمل کردن همانند یک کاتالیزور 
 اهمیت دهنده به نظرات همه اعضا و پرهیز از دیکته کردن نظرات خود به دیگر اعضا 
 روز بعد هاي ریزي فعالیت ارزشیابی میزان پیشرفت و برنامه 

 

 تیم هماهنگ کننده پس از کارگاه هاي مسئولیت -3-1-3
 آماده سازي گزارشات مورد نیاز و ارائه مطالب 
 هاي مهندسی ارزش و تکمیل نتایج نهایی ارزشیابی گزینه 

 
 راهکارهاي تقویت و بهبود تیم -4
 تیم اثربخش -4-1

باید به طور مؤثر عمل کند، طور اثر بخش کار کند، پیش شرط آن این است که، تیم  براي اینکه یک فرد به
 :هاي یک تیم اثر بخش در ادامه آمده است ویژگی

 هدف روشن؛ )1
 ؛)غیر رسمی، آرام بخش و باز(فقدان تشریفات  )2
 ؛)بحث زیاد و مشتاق بودن افراد براي مشارکت در آن( مشارکت  )3
آن و متوقف کردن کند و در صدد رفع  اي ندارد، از آن پرهیز نمی تیم با تضاد میانه( تضاد در گروه  )4

 ؛)آن نیست
طور مؤثر، فنون شنود، نظیر پرسیدن، تفسیر کردن، خالصه کردن را مورد  اعضاء به (شنود مؤثر  )5

 ؛)دهند استفاده قرار می
 ؛)گیري توافق اساسی از طریق بحث و اجتناب از رأي( گیري بر اساس اجماع تصمیم )6
 ؛)راز احساسات تا حد زیادي وجود داردابراز احساسات آزاد بوده و زمینه اب(ارتباطات باز  )7
 ها و وظایف کاري؛ روشن بودن نقش )8
ضمن اینکه یک راهبر رسمی وجود دارد، هر کدام از اعضاء در رفتارهاي رهبري ( رهبري مشارکتی )9

 ؛)اثربخش، سهیم هستند
 ؛)رددا تیم، توجه خود را به توسعه روابط خارجی، منابع و کسب اعتبار، معطوف می(روابط خارجی  )10
 ؛)هاي کاري را داراست تیم، طیف وسیعی از فرآیندهاي گروهی و مهارت( تنوع سبک  )11
اي، براي بررسی اینکه کارکرد خوبی داشته یا خیر، کار را متوقف  تیم به صورت دوره (خود ارزیابی  )12
 ؛)کند می

هد به رشد و موفقیت یکدیگر هاي داراي عملکرد باال همین ویژگی را دارند اما با میزان باالتر و بیشتري تع تیم
هایی با توجه به نیروي حاصله از این  چنین تیم. سازد هاي اثربخش متمایز می هاي با عملکرد باال را از تیم تیم

حساسیت عمیق : دهند که عبارتند از ها را انعکاس می هاي اساسی تیم اي وسیع از ویژگی احساس تعهد نوعاً دامنه
 .هاي مبادله مکمل هم عملکردي مهمتر، رویکردهاي کاملتر، پاسخگویی کاملتر، مهارتنسبت به تحقق هدف، اهداف 
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 تقویت کار تیمی -4-2
عملکرد تیم ها وقتی به صورت پیوسته کار . اعضاي تیم باید بدون وقفه به مطالعه بپردازند: پیوستگی مطالعه

 .کنند، موثرتر است می
دسی ارزش، فرم ها و فرمت ها آشنایی داشته باشند داراي تیم ها اگر با روند مهن :آشنایی کامل با مطالعه

یک بازدید از محل پروژه . بزرگترین تیم مهندسی ارزش آموزش دیده را ایجاد کنید. باشند میکارامدي بیشتري 
فیلمبرداري و صورت جلسات توجیهی براي همه تیم . باشد میتوسط رهبر تیم و اعضاي کلیدي تیم بسیار مفید 

براي توجیه تیم در اولین روز مطالعه استفاده   FASTنتایج خام تحلیل کارکرد و دیاگرام . ر خواهد بودبسیار موث
 .کند میشوند و با داده هاي تیم تغییر پیدا  می

 
 دالیل فروپاشی تیم مهندسی ارزش -4-3

 :اعتمادي بی -4-3-1
 کنند می پنهان یکدیگر از را خود هاي لغزش و ها ضعف اعتماد بی هاي تیم اعضاء. 
 دارند اکراه سودمند خوردهاي باز دادن یا خواستن کمک از. 
 دارند اکراه خود مسؤولیت حوزه از بیرون هاي حوزه به دادن یاري از . 
 کنند می غفلت آنها از برداري بهره و دیگران هاي تجربه و ها مهارت شناخت از . 
 ورزند می حسد و کینه . 
 تراشند می بهانه آیی هم گرد از پرهیز براي و ترسند می شکست از. 

 

 :برخورد از ترس -4-3-2
 : ترسند می برخورد از که هایی تیم
 دارند کننده کسل هاي نشست . 
 کنند می دوري تیم اعضاي دیدگاههاي و نظرها همه کشف از . 
 دهد می هدر را خود انرژي و وقت افراد، بین احتمالی برخوردهاي از جلوگیري در سعی و درآوردن ادا با. 

 

 :تعهد نبود -4-3-3
 شوند می سردرگمی و ابهام باعث ها، اولویت تعیین و حرکت جهت تشخیص در تعهد از گریزان هاي تیم. 
 دهند می دست از دیگري از پس یکی را ها فرصت الزم، نا تأخیرهاي و حد از بیش کندوکاو سبب به . 
 ترسند می آنها از ها شکست و ها لغزش از پندآموزي جاي به . 

 

 :پذیري مسؤولیت از رهیزپ -4-3-4
 :گریز مسؤولیت تیم
 کند می ایجاد رنجش عملکرد، در متفاوت معیارهاي داشتن سبب به تیم اعضاي بین . 
 گذارد می پا زیر را اساسی تعهدهاي و ها مهارت . 
 آورد می در باطضان کانون یگانه صورت به را او و کند می سنگین حد از بیش را تیم رهبر ولیتئمس. 
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 :کار نتایج به توجهی بی -4-3-5
 تیمی. ببند دل گروه جمعی هاي هدف از غیر چیزي به آن اعضاي که است این تیم هر نقص و ضعف اعالي حد

 مشخص هاي نتیجه و آوردها دست به و معین هاي هدف به گیرانه پی باید بسنجد را خود عملکرد خواهد می که
 . کند توجه

 
 دالیل فروپاشی تیم مهندسی ارزش :3 تصویر
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