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 -1هدف و دامنه کاربرد:
هدف از تهيه اين مستند ،تدوين رويهاي واضح و اجرايی براي برگزاري جلسات پس از عمل مديريت دانش در سازمان
گسترش و نوسازي صنايع ايران میباشد .دامنه اين شيوه نامه شامل كليه قراردادهاي فی مابين ايدرو با شركتهاي تابعه،
وابسته ،ذي نفعان و مجريان طرح ها و پروژه ها میشود.
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بر اساس مدل حاكميتی مصمم است بيشترين يادگيري را از درسآموختههاي
خود و مجريان را طی پياده سازي طرح ها و پروژه ها بدست آورد .همانطور كه در استاندارد مديريت پروژه PMBOK
نيز تصريح شده است ،دانش پروژه يکی از بخشهاي اصلی هر پروژه است كه میبايست ثبت و ضبط شود .بازبينی پس
از عمل) ،(AARيک تکنيک ساده اما قدرتمند براي دستيابی به اين هدف است .برگزاري اين جلسات در انتهاي هر
پروژه ،فعاليت و رويداد به تيمها كمک خواهد كرد تا بتوانند از تالشهاي انجام شده در طول پروژه يادگيري داشته
باشند.
"بازبينی پس از عمل يک رويکرد ساختارمند براي انعکاس كارهاي انجام شده توسط تيم پروژه و روشی براي شناسايی
نقاط قوت ،ضعف و نقاط قابل بهبود میباشد ".لذا بسياري بر اين باورند كه تيمها بدون بازبينی پس از عمل ،در حال
يادگيري درسآموختههاي خود از راههاي سختتر هستند.
يک جلسه بازبينی پس از عمل پيرامون چهار پرسش شکل میگيرد:
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 .2مراحل اجرای تکنیک بازبینی پس از عمل
اجراي اين تکنيک فرآيندي چهار مرحلهاي است كه در ادامه به تشريح هر مرحله پرداخته خواهد شد:

شکل  -1مراحل اجرای تکنیک بازبینی پس از عمل

گام اول :برنامهریزی جلسه
در گام اول پس از آنکه تيم پروژه تصميم به برگزاري جلسه بازبينی پس از عمل گرفت ،مهندس دانش مربوطه
میبايست حداكثر تا دو هفته پس از اتمام پروژه ،زمان جلسه را تعيين نمايد .جهت دريافت نتايج مثبت از اجراي جلسه
بهتر است:
 .1جلسه به صورت حضوري برگزار شود و پرسش و پاسخ به صورت مجازي يا از طريق ويدئو كنفرانس نباشد.
 .2از حضور تمامی اعضاي تيم پروژه در جلسه اطمينان حاصل شود.
 .3از يک تسهيلگر بيرونی (به غير از اعضاي پروژه) براي مديريت جلسه استفاده شود .اين تسهيلگر میتواند ديدگاه
نقادانه داشته باشد و بهتر است قبل از اجراي جلسه با مدير پروژه صحبت نمايد.
مدت زمانی كه براي اجراي تکنيک بازبينی پس از عمل در نظر گرفته میشود به عوامل مختلفی نظير در دسترس
بودن اعضا و مستندات پروژه بستگی دارد اما به طور معمول  20دقيقه به ازاي هر نفر در نظر گرفته میشود .در صورت
لزوم میتوان مباحث را در جلسه دوم و سوم پيگيري نمود.
در هر جلسه  AARنقشهاي زير میبايست حضور داشته باشند:
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 .1مدير پروژه :با توجه به اطالعات جامعی كه از شرايط و نحوه اجراي پروژه دارد ،مسائل را تجزيه و تحليل و
نتيجهگيري میكند.
 .2تسهيلگر (ادارهكننده جلسه) :موضوعات را با ديدگاهی نقادانه جهتدهی میكند و از مشاركت تمامی اعضا در
مباحث مطمئن میشود.
 .3مهندس دانش :برنامهريزي براي برگزاري جلسه و دعوت از افراد مرتبط بر عهده مهندس دانش مربوطه میباشد.
اين فرد در طول جلسه میبايست زمانبندي جلسه را در دست داشته باشد و با توجه به آموزشهاي تخصصی كه
گذرانده است به ثبت دانش و نتايج حاصل از جلسه میپردازد.
 .4اعضاي پروژه :تمامی افراد درگير با فعاليتهاي پروژه در جلسه حضور میيابند

مدير پروژه

اعضای پروژه

تسهیلگر

شکل  .2نقشها در جلسه بازبینی پس از عمل

گام دوم :برگزاری جلسات
در ابتداي جلسه تسهيلگر بايستی منظور و مراحل موضوعات بازبينی پس از عمل را دوره كند ،تا همه افراد حاضر
دريابند كه بازبينی پس از عمل چيست و چگونه كار میكند .معرفی اوليه بايستی شامل مقررات و نحوه اداره جلسه بحث
باشد .نقش تسهيلگر نيز در اين قسمت بيان میشود و تاكيد میشود كه جلسه بازبينی پس از عمل به منظور قضاوت در
مورد عملکرد افراد و محاكمه آنها تشکيل نشده است بلکه هدف از اين جلسه ،يادگيري از كارهايی است كه در گذشته
انجام دادهايم .براي دستيابی به اين اهداف ،تسهيلگر جلسه همواره بايد موارد زير را در نظر داشته باشد:
 -1عدم موافقت مجاز است؛
 -2اعضا را تشويق كند كه عقيده صادقانهشان را بيان كنند؛
 -3سؤاالتی كه نياز به تکميل دارند را به منظور هدايت بحث مطرح كند؛

صفحه  5 :از10
شیوه نامه برگزاری جلسات پس از عمل

ويرايش 1 :

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

 -4بازگويی و جمع بندي نکات كليدي بحث بر عهده وي میباشد؛
 -5تکيه و تمركز بازبينی بعد از عمل فراگيري است .بدين معنی كه درسهاي فراگرفته شده را تشخيص دهد و نه
اين كه افراد را براي اتخاذ تصميمات اشتباه مورد مالمت قرار دهد و يا براي ارزيابی كار به كار رود .اشتباهات يا
تصميمات غلط میتوانند تبديل به فرصتهايی براي يادگيري شوند؛
 -6براي اين كه اين نتيجه حاصل شود بايد فضايی سرشار از اعتماد و شفافيت ايجاد شود؛
 -7بايد اطمينان حاصل كرد كه موضوعات مشخص چه مثبت و چه منفی مطرح میشوند .اداره ماهرانه جلسه باعث
میشود كه بازبينی بعد از عمل سرپوشی بر روي ضعفها و اشتباهات نگذارد؛
 -8در بعضی پروژهها ساير افراد ذينفع میتوانند ژرفبينیها و ايدههاي مفيدي را عرضه نمايند .قبل از شروع جلسه،
اداره كننده جلسه و يا يکی از اعضاي تيم بايد با اين افراد به مشورت بپردازد و سپس نتيجه گفتگويش را خالصه كند و
در بازبينی بعد از عمل مطرح نمايد؛
 -9درسهاي يادگرفته شده در نرمافزار مديريت دانش ثبت شود .زيرا براي همه شركت كنندگان قابل رؤيت است.
بدين طريق اطمينان حاصل میشود كه همه يکسان مطلب را فهميده اند و در مورد آن به توافق رسيدهاند.
بازبينی پس از عمل داراي قوانينی است كه همه حاضرين بايد در مورد آن اطالع داشته باشند و ادارهكننده جلسه
میبايست از اجراي آن اطمينان يابد.
 مشاركت فعال تمامی اعضا در مباحث الزامی و مهم است؛
 نظر همه اعضا وزن يکسانی دارد؛
 سرزنش و محاكمه افراد ممنوع است؛
 فضا براي ايدههاي جديد باز است؛
 حاضرين میبايست براي رد شدن از موانع و مشکالت ،خالق باشند و نظرات خود را بيان كنند؛
 مباحث بايد تا حد امکان به اجماع برسند و در غير اينصورت شفاف سازي شوند؛
 حاضرين متعهد به دستيابی به فرصتهاي بهبودي و پيشنهاد راهکارهاي بهبودي هستند؛
 صداي جلسات بدون توافق تمامی اعضاي جلسه در خارج از جلسه منتشر نخواهد شد؛
 جمالت بيان شده در جلسه بدون موافقت فرد به وي نسبت داده نمیشود.
تسهيلگر جلسه بر اساس موضوع و افراد حاضر در جلسه میتواند دو رويکرد را براي شروع جلسه انتخاب نمايد .او
میتواند جلسه را با طرح سواالتی در خصوص پروژه شروع كند و اجازه دهد تا بحث شکل بگيرد و يا در صورتی كه
حاضرين جلسه كامال با تکنيک مورد استفاده آشنايی داشتند ،موضوعات مهم را شناسايی نموده و يکی از آنها را براي
بحث و مشاركت اعضا مطرح نمايد.
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در انتهاي جلسه نيز نکات و مسائل مهم شناسايی و خالصه میشوند .الزم به ذكر است جلسه  AARهمواره بايد با
يک جمله مثبت خاتمه يابد و توصيههايی براي بهبودهاي آينده مطرح شود .همچنين راههاي دسترسی به مستندات و
نتايج جلسه نيز با حاضرين در ميان گذاشته میشود و مهندس دانش موظف است نتايج را به تفکيک موضوع دستهبندي
و ثبت نمايد به نحوي كه تمامی اعضاي حاضر در جلسه به آن دسترسی داشته باشند.

گام سوم :ثبت و به اشتراکگذاری نتایج جلسه
مهندس دانش موظف است نتايج را به تفکيک موضوع دستهبندي و ثبت نمايد به نحوي كه تمامی اعضاي حاضر در
جلسه به آن دسترسی داشته باشند (از فرم ثبت نتايج جلسه استفاده نماييد) .همچنين راههاي دسترسی به مستندات و
نتايج جلسه نيز با حاضرين در ميان گذاشته میشود.

گام چهارم :اقدام
مهمترين مزيت جلسه َ AARزمانی كسب میشود كه نتايج آن در بهبود فعاليتها و عملکرد تيمهاي كاري آينده
موثر واقع شود .تسهيلگر جلسه پس از آنکه خالصه نکات مهم و ضروري را شناسايی و تدوين كرد میبايست از اجرايی
شدن آنها در فعاليتهاي آينده اطمينان يابد .بدين منظور بهتر است:
 خالصه واضح و عملياتی از بهبودهاي مورد نظر تهيه شود.
 فعاليتها و موضوعاتی كه نيازمند توجه مديران باالدستی هستند شناسايی شوند.
 نتايج جلسه با مسئولين هر بخش به اشتراک گذاشته شود تا بهبودهاي مورد نظر پيگيري و اجرا شوند.
برخی از اقدامات اصالحی كه میتوانند در جلسه بازبينی پس از عمل تعريف شوند ،در شکل نشان داده شده است.
مسئوليت پيگيري هر كدام از اين اقدامات میبايست به يک عضو مرتبط تفويض گردد.

شکل  -3برخی اقدامات اصالحی حاصل از جلسه بازبینی پس از عمل
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فرم جمعبندی نتایج حاصل از جلسه بازبینی پس از عمل
.1نام تیم/پروژه:
 .2تاريخ بررسی:
 .3خالصهاي از پروژه:

 .4شركتكنندگان

رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

نام و نام خانوادگی

سمت در پروژه

تلفن تماس

آدرس پست الکترونيکی

نقش فرد
در جلسه
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 .5چهكارهايی خوب انجام شدند و چرا؟
(گامهاي موفقيت آميز به سوي دستيابی به اهداف مقرر شده كدامها بودند؟)

رديف

1

2

3

4

5

6

7

8

موفقیتها

روشهای اطمینان از تکرار اين

اعضای دخیل در

موفقیتها در آينده

اين موفقیت
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 .6چهكارهايی میتوانند بهبود يابند و چگونه؟
(چهكاري میتوانست بهتر انجام شود؟ چهكارهايی میتوانند در موقعيتهاي مشابه آينده انجام شوند تا موفقيت تضمين گردد؟ توصيه شما
به تيمهاي پروژه آينده چيست؟)

رديف
1

2

3

4

5

6

7

8

حوزه دانشی

چه کارهايی میتوانند
بهبود يابند

پیشنهادات

ارائه دهندگان پیشنهادات
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.7چالشهاي پيش رو در حين انجام پروژه كدامند؟

رديف

1

2

3

4

5

6

7

8

چالشها

پیشنهادات

ارائه دهندگان
پیشنهادات

