
تكنيك هاي مستند سازي و ثبت درس آموخته ها 4
)After Project Review(بازنگري پس از پروژه 

 پروژهدر بخش هاي مختلف برنامه ها و واقعيت مغايرت

 آنهاو ميزان تحقق موارد قابل تحويل پروژه تمامي بررسي

 پروژهافراد تيم عملكرد و كارايي بررسي

 پروژهذينفعان از نتايج ، كارفرما و مشتريانرضايت بررسي

 ؟عملكرد بهتري داشتبعدي پروژه هاي چگونه مي توان در
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 PEM -تعالي پروژه مدل 

 توسط ارايهIPMA   پروژهجايزه بين المللي مديريت جهاني جهت

   شركتتيمي از داخل مدل، توسط بر مبناي جمع آوري اطالعات و نوشتن گزارش اجراي فرايند

 تيمي كه اعضاي آن افراد مستقل (صحه گذاري و ارزيابي توسط تيم ارزيابان خارج از سازمان فرآيند

)باشدكه هيچ گونه تعصبي نداشته و نتايج ارزيابي روي عالقه مندي آنها هيچ تأثيري نداشته 

توسط ارزيابان خبره  مصاحبه شفاهي با تعدادي از اعضاي تيم هاي اداره كننده پروژه

 ها از اشتباهات و تكرار موفقيتيادگيري



تكنيك هاي مستند سازي و ثبت درس آموخته ها 4
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)After action Review(مدل بازنگري پس از وقوع 

 و آموزشي، يـك تصـميم جديـد    پروژه، يك دوره يك : اقدامياز هر پس ثبت تجربيات

جلسهحتي يك 

چه ؟ وجود دارد مغايرتچرا اين ؟اتفاق افتادچه چيزي داشتيد چه اتفاقي بيافتد؟ نتظارا

؟ياد گرفتيدچيزي از اين تجربه 

مقصرنه تعيين مسئوليت ها و است و آموزش و ثبت تجربيات از اين پرسش ها  هدف
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SWOT MATRIX

محيط خارجي

فرصت ها
(OPPORTUNITY)

تهديدها
(THREAT)

داخلي محيط

قوت ها
(STRENGTH)

SO ST -آموخته درس -درس آموخته

ضعف ها
(WEAKNESS)

WO WT -درس آموخته -درس اموخته



تكنيك هاي مستند سازي و ثبت درس آموخته ها عوامل داخلي 1
:                            ضعف ها

نقدينگي پايين-
تجربه كم در پروژه هاي بزرگ-
پراكنده بودن پروژه هاي در دست  -

احداث

:                          قوت ها
ساله 18سوابق و رزومه كاري موفق -
دفتر فني قوي و كاردان-
روابط گسترده و مناسب با  -

كارفرمايان، فروشندگان مصالح،  
...  بانك ها و 

WO استراتژي 
مشاركت با سرمايه گذاران معتمد  -

در بخش مسكن به صورت انبوه و 
متمركز در استان تهران

SO    استراتژي
عدم شركت در مناقصه با   -

درصد پيشنهادي پايين و ورود  
در ميان شركت هاي انبوه ساز

:                                   فرصت ها
افزايش بودجه طرح هاي عمراني -
جامعه جوان كشور و نياز شديد به مسكن -
تصويب قانون انحصار ساخت ساختمان هاي  -

دفاتر مهندسي و  مربع توسط متر  3000باالي 
شركت هاي واجد شرايط

 
عوامل خارجي 

WT استراتژي 
عدم شركت در مناقصات دولتي،   -

خصوصاً قراردادهاي زيربنايي

ST استراتژي  
حركت به سمت فعاليت هاي  -

تخصصي تر و خصوصي  ساخت و 
ساز

:                                    تهديد ها
تورم اقتصادي -
توان مديريتي پايين و تنگ نظري   -

كارفرمايان
وجود تاخيرات و كاستي ها در ابالغ فهرست  -

بها ها، تعاديل و بخشنامه هاي سازمان برنامه  
قيمت هاي  (ريزي و نظات راهبردي كشور

پايين، عدم تطبيق شاخص هاي تعديل با  
...)واقعيات و 

درگير بودن با اشخاص و حرفه هاي مختلف   -
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Historical(يادگيري تاريخچه اي  Learning(

" حـوادث   مراحـل و  شاملاست كه داستان مانند  ي نوشتهيك "تاريخچه اي يادگيري

. مي باشدبه ترتيب وقوع آنها اصلي پروژه 

 و بـه صـورت داسـتان ماننـد و     صـفحه   100تا  20بين سازي حوادث مي تواند مستند

باشدحاوي تجربيات با شكلي جذاب و غني 

 دانشگاه -تكنولوژي ماساچوست موسسه مدلMIT
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Knowledge(مدل درو كردن دانش  Harvest(

 دانشمشاوران با افراد تيم پروژه توسط مصاحبه

 درو كردن دانش(مختلف پروژه حل امرمهم آنها در خالل آموخته هاي ثبت (

 منابع درس آموخته هاو نيز نيازمندي هاي دانش به  مشاوران دانش آگاهي كامل 

 شركت اينتل( "هسته دانش"قالب نشريه اي  به نام در درو شده دانش انتشار چاپ و(  
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)Mentoring(مدل ارشادي يا استاد و شاگردي 

MWH  ،  ،آبي آمريكاتصفيه فاضالب، انرژي بزرگترين پيمانكار پروژه هاي توزيع آب

 ،تعدادي از افراد تازه كار را در زيـر پـر و بـال    به عنوان مربي افراد با تجربه در پروژه ،

را منتقـل  نحوه اجراي عملي كـار  خود مي گيرند و در خالل پروژه به آنها نصايح و دانش 

.  مي كنند

 ندارند كه كتاب ها توانايي آموزش آن را دانش كاربردي انتقال
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)Passiveروش منفعالنه (فرم هاي ثبت تجربه 

 فـرم از  يك در قالب درس آموخته هاي خود را در طول پروژه اين روش اعضاي سازمان در

)دستي يا بصورت آنالين(تكميل مي كنند  پيش تعريف شده

 مپنا، پتروشيمي و(سازمان براي جمع  آوري درس آموخته ها در سطح روش متداول ترين(...

 پاداش دهي  و سيستم هاي  انگيزهبه ايجاد نياز

 شود گرفته وقت اعضاي سازمان كه باعث شود است ممكن



گزارشات ثبت تجربهفرمت  4
عنوان گزارش
 استشده اقدام يا حادثه اي كه منجر به درس آموخته توضيح : اصلياقدام
آيندهمجدد يا خودداري از تكرار در استفادة قابليت / منفي/ مثبت : نتيجه
تجربهحرف اصلي اين ويژگي يا : مشاركت
 شامل اقداماتي كه مي تواننـد از ايـن تجربـه بهـره  ببرنـد و      : كاربردمحدوده

.شرايطي كه بايد برقرار باشد تا بتوان از اين تجربه استفاده كرد
پيشنهادات
 طبقه بندي و كليديكلمات ،...
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)Reactive(روش واكنشي : مصاحبه

 مصاحبهجلسات برگزاري متخصصين از طريق صاحبان فن و آموخته هاي درس استخراج

 افراددانش ضمني براي استخراج بسيار مناسبي روش

   داردشركت كاربرد مديران و سطوح بااليي در خصوص بيشتر

 بايستي از مهارت بااليي در ثبت و كسب دانش برخوردار باشدمصاحبه كننده فرد .

 براي كسب و تجزيه و تحليل دانش داردبه صرف زمان زياد نياز.
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)active(روش فعال : استخراج دانش از مدارك

 پرداخته و اسناد و مكاتبات پروژه به مرور دقيق درس آموخته ها كميتة و اعضاي متخصصان

.  درس  آموخته هاي مربوطه را استخراج مي كنند

 نمي شونددرگير كار تيم كارشناسي پروژه اين روش اعضاي در

 براي كسب دانش از مدارك پروژه داردبه متخصصان زبردست نياز.
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)Exit Interview(مصاحبه حين خروج    

كاهش پروژه هاي شركت، ) 3(اتمام يك فاز از پروژه، ) 2(بازنشستگي، ) 1: (داليل خروج افراد

) ...5(و ) ادامه تحصيل، مهاجرت، كار در ديگر شركتها(تمايل فرد به خروج از شركت ) 4(

 يك استراتژي و فرآيند سازماني بـراي  مصاحبه حين خروج يك پرسشنامة بي روح نيست، بلكه

.است حفظ و بهره برداي از دانش

شروع به 
انتقال دانش

تكميل 
وظايف

مستندسازي  
دانش فردي

مصاحبه 
خروج



)Exit Interview(حين خروج بدترين روشهاي مصاحبه    4
 بـراي  زمان و انگيـزه اي  در استفاده از اين ابزار به گونه اي كه فرد بيش از حد تأخير

اين كار نداشته باشد

 آن توسط افراد سريعو تكميل پرسشنامه هاي بسته استفاده از

 واحد منابع انسانيكارمندان جزء و يا منشي سپردن كار به

 در تمامي تخصص هاپرسشنامه هاي يكسان براي تمامي افراد استفاده از سواالت و

 اكتفا نمودن به تحليل هاي ساده عدم انجام بررسي هاي ريشه اي بر روي پاسخها و

آماري



)Exit Interview(حين خروج سناريوهاي مصاحبه  4
بسيار مفيد است اما خروجي آن شبيه كتاب هاي :  مستند سازي دانش و تجربيات افراد

.آشپزي است و از طرفي بسيار زمان بر است

كجا، چه افرادي، در چه پروژه هايي و: مستند سازي نشاني دانش موجود در سازمان...

بهترين روش براي انتقال دانش ضمني و مهارتهـا، امـا   : استاد و شاگردي قبل از خروج

نيازمند نگاه آينده نگر در سازمان

گاهي مصاحبه حين خروج جهت حفظ ارتبـاط  : شبكه سازي و برقراري ارتباطات عملي

.سازمان با افراد با تجربه انجام مي شود
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 را خود نمي تواند جمع آوري كنـد  كه درس آموخته هاي جديدي مي تواند سازمان

...)استخدام افراد و يا خريد بسته هاي راهكار برتر و(كند خريداري 

  ، همكـاري و مشـاركت بـا    يكي از راههاي ديگر به دست آوردن درس آموختـه

مي باشدرقبا صنعت و يا بخشهاي ديگر 



انتشار و استفاده از درس آموخته ها    1



درس آموخته ها انتشار و استفاده از   5

 توسط كاربر در زمان نياز  آموخته ها و تجارب پايگاه داده دروس جستجو در

 دانشروش براي انتشار و پركاربردترين ساده ترين

 مناسب درس آموخته كافي براي جستجوي امكانات لزوم در نظر گرفتن

 شددانش منتشر نخواهد صورت عدم مراجعه كاربر، در

به اشتراك گذاري منفعالنه
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 شرايطبه افراد و بخشهاي واجد  آموخته ها درسانتقال مداوم

 بـراي وي  سيسـتم  افراد قرار مـي دهـد كـه    تنها درس آموخته هايي را در اختيار

استانتخاب كرده 

نياز به اطالعات و نيازمندي هاي كاربر

 سيستم پيچيده يك به طراحي نياز

انتشار فعال دانش و تجربيات



چرخه يادگيري و رشد پايدار در سازمانها  5



درس آموخته هاانتشار    5



درس آموخته ها بهره برداري از   5
 به استفاده از درس آموخته ها حمايت و توجه مدير پروژه يا مديريت ارشد سازمان

 تجارب تخصص دارنداجرا و بكارگيرى كه در تشويق و برانگيختن افرادى

 جديدپيش از شروع يك پروژه بازبيني پروژه ها و درس آموخته ها

  رويـه هـا و دسـتورالعملهاي    منتقل كردن تجربيات و درس آموخته هاي گذشته بـه

و رويه هاي جـاري سـازمان   ) شكاف دانشي بين پروژه ها(در ديگر پروژه ها  جاري

)شكاف دانشي بين پروژه ها و سازمان(


