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حسابداري مدیریتمجله 
1389تابستان/ مپنجشماره / ومسسال 

هاي عمرانیهاي اطالعاتی در مستندسازي فنی پروژهضرورت استفاده از سیستمبررسی

1ماندانا جزائري

2احمد فراهی

3مهدي نوروزي

چکیده:
اي در روند اقتصاد جهانی ایفاء می کنند و حجم در دنیاي پر تحول امروزي، نقش عمدهعمرانی،هايشرکت

با فضاي جدیدي مواجه هاشرکتامروزه این جریان دارد.هاشرکتا در این قابل توجهی از نقدیگی کشوره
یابد و از دیگر هستند. از یک سو نیاز کشورها به ایجاد و توسعه زیربناهاي مورد نیاز به طور روزافزون افزایش می

مداوم در حال افزایش به طورهاشرکتاین گذارد.سو، تحوالت جهانی بر روند کاري آنها تاثیرات قابل توجهی می
باشد، چرا که اگر نتوانند هستند، ولیکن دوام و بقاي آنها مستلزم استفاده از ابزارهاي مدیریتی و اطالعاتی نوین می

با استفاده از این ابزارها، قیمت تمام شده خود را کاهش و کیفیت اجرا را افزایش دهند، جایی در عرصه رقابت 
اي مدون، ساختارهاي سنتی خود را به ساختارهاي نوین بایست در طی برنامهمیهاشرکتاین نخواهند داشت.

مدیریتی، تغییر داده و خود را براي مواجهه با شرایط پیش رو آماده سازند.
وري آنها دارد، عمرانی و افزایش بهرهايشرکتیکی از راهکارهاي مؤثر که سهم بسزایی در کاهش هزینه هاي 

انتقال تجربیات و دانش برايها است. مستندسازي فنی، یکی از ابزارهاي مدیریت دانش، وژهمستندسازي فنی پر
هاي عمرانی، مستندسازي هدفمند، با توجه به ماهیت کار پروژهضمنی و عینی ایجاد شده در پروژه ها می باشد.

باشد.ه سیستمهاي اطالعاتی میصحیح و کامل آنها نیازمند استفاده از ابزارهاي مناسب فناوري اطالعات، از جمل
در این پژوهش، تاثیر سیستمهاي اطالعاتی مبتنی بر مستندسازي فنی، بر چرخـه مـدیریت دانـش و بـه تبـع آن      
مستندسازي فنی سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. باشد که نتیجه این پژوهش پاسخگوي بسیاري از مشـکالت  

هـاي موجـود در ایـن    کاريگردد و بتواند نقش مؤثري در کاهش دوبارهموجود در مستندسازي پروژه هاي عمرانی 
.ها و هزینه تمام شده آنها داشته باشدپروژه

5مستندسـازي تجـارب  ،4مـدیریت دانـش  ،3مدیریت مسـتندات ،2مستندسازي فنی، 1مستند سازيکلیدي:هايهواژ
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مقدمه-1
جم بودجه حکل کشور، 88در الیحه بودجه سال 

هزار میلیارد تومان و بودجه 22بالغ بر کشورعمرانی
هزار میلیارد تومان برآورد شده 67جاري کشور حدود 

هاي بخش گذاري. با توجه به حجم سرمایهاست
عمرانی و تجمیع آن با سهم هايطرحخصوصی در 

بودجه دولت، مشاهده می شود که سهم قابل توجهی 
شود. هاي عمرانی میوژهاز نقدینگی کشور صرف پر

بدین ترتیب ضرورت به کارگیري دقت و توجه در 
شود.    بیش از پیش احساس میهاسازماناین 

هاي عمرانی و صنعتی، یکی در روند احداث پروژه
از عمده معضالت جاري کشور به خصوص جامعه 
مهندسی و مدیریتی، عدم دسترسی به اطالعات و 

نتیجه آن بی بهره ماندن از هاي پیشین است که تجربه
کاري و راهکارهاي پاسخگو و تجربه شده، دوباره

هاي انتهاي خطاها و اشتباهات و هرز سرمایهتکرار بی
گرانقدر ملی است. 

7گارتنریقاتیو تحقیگزارشات موسسه مطالعات
از کارکنان، کیهر يبه ازاهاسازماندهد، نشان می

افتنیرف زمان جستجو و صلیدالر به دل4800ساالنه 
.دهندیمستندات، از دست م

همچنین با خروج نیروهاي کلیدي کارشناسان 
ها از مجموعه شرکت، کلیه دخیل در اجراي پروژه

تجارب مثبوت در ذهن و حافظه این افراد نیز همراه 
شود. هیچگاه این ایشان از شرکت خارج می

ك هاي با ارزش در مجموعه اسناد و مدارسرمایه
بر اساس آمار شود.هاي شرکت لحاظ نمیدارائی

لیبه دالهاسازماندانش % 4.5ساالنه8IDCموسسه
همچون خروج یلیگردد، دالیمختلف مفقود م

اطالعات و حیصحتیریکارکنان از سازمان، عدم مد
دانش %3.2. همچنین احتکار دانش توسط افراد

.گرددیاستفاده مرقابلیمنسوخ و غزیسازمان ها ن

سرمایه،یکعنوانبهدانشسازمان،موفقیتبراي
داشتهرشدو تواناییبودهمبادلهقابلهاانسانبینباید

شودکسبتواندمیمشکالت،حلنحوهباشد. دانش
یادگیريبودقادرخواهددانشترتیب مدیریتبدینو

دیگري می شود،دانشخلقبهمنجرکهراسازمانی
دهد.توسعه

ازسازمانیککهاستایندانشمدیریتهدف
بدینویافتهخود، آگاهیجمعیوفرديدانش

استفادهخوددانشازشکل،مؤثرترینبهترتیب،
نماید.

مستندسازي ، نیز یکی از ابزارهاي کارآمد مدیریت 
دانش بوده  و می تواند در انتقال هرچه بهتر دانش و 

انی، کاربران هاي عمرتجربیات کسب شده در پروژه
ها را یاري نماید.پروژه

هاي انجام صحیح و کامل مستندسازي فنی پروژه
عمرانی، بدون استفاده از ابزارهاي فناوري اطالعات 
امري مشکل و تقریباً غیر عملی است.. مسئوالن دفاتر 

آوري ها، آنقدر درگیر جمعفنی و کنترل پروژه
زي فنی را شوند، که هدف اصلی مستندسااطالعات می

که همانا مدیریت و انتقال دانش عینی و ضمنی به 
کنند. با را فراموش می،باشدها میدست آمده در پروژه

ساختن یک برج بزرگ، فقط تعداد زیادي خانه حاصل 
-شود، بلکه انبوهی از دانش و تجربه حاصل مینمی

سازي و آوري، ذخیرهشود که اگر به طور صحیح جمع
ها استفاده گردد، و از آنها در دیگر پروژهبازیابی شوند 
تواند به اندازه ارزش هاي حاصله، میصرفه جویی

رو در این پژوهش ریالی همان برج اولیه باشد. از این
سیستمهاي تالش گردیده است تا ضرورت استفاده از 

مستندسازي فنی در اطالعاتی نرم افزاري براي
که با استفاده از بررسی شود. چراهاي عمرانیپروژه

این گونه سیستمها بسیاري از مشکالت مستندسازي 
تواند شود و انجام مستندسازي میها کاسته میهپروژه

به اهداف خود نزدیکتر شود.
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مدیریت دانش- 2
دانش-1- 2

ها10دادهبا9دانشاطالعات،فناوريچارچوبدر
دادهکهحالیاست. درمتفاوتبسیار11اطالعاتو

است؛آمارومحاسباتها،دانستهازايعهمجمو
استايشدهپردازشیایافتهداده سازماناطالعات،

اولیه) می دادهبه(با توجهصحیحوهنگامبهکه
کهاستاطالعاتیدانش.(Holsapple,2003)باشد

.اجرا می باشدقابلمفهومی، مرتبط و

اغلبکهاستعناوینیازیکی12يفکرسرمایۀ
کهاستآنبیانگرومی شودبردهبه کاردانشايبر

2003(استمالیارزشیکدارايدانش،

،Edvinsson(.فکريسرمایۀگیرياندازهاگرچه،
تالشامراینصنایع درازبرخیاست،دشوار
13،30سازمان همکاري و توسعه اقتصادي اند.نموده
ردآنهاگذاريسرمایهاساسبرراخودعضوکشور

تحصیالتتوسعه،وتحقیقمانندفکريهايسرمایه
است. ازبندي کردهامتیازاختراعات،ثبتحقوقو

راهافعالیتبیشترینکهکشورهاییسازمان،ایننظر
بیشتريثروتآیندهدرفکري دارند،سرمایهزمینهدر
).Edvinsson،2003(آوردخواهنددستبه

عینی وضمنیدانش
و عقالنیملموس،استدانشی14عینیدانش
مستنداتافزارها،نرمها،رویهها،سیاستها،فنی (داده

شود،مینامیدهنیز15لسیادانش،عینیدانش)غیره.و

از دستتواندمیراحتیبهشدن،مستندازپسزیرا
.شودجداهاسازمانیامستنداتافراد،

هاينقشهتجربیات،ازايمجموعه،ضمنیدانش
رموزاطالعات،فراست، تخصص،بینش،ذهنی،

یک ايهآموختهودركمهارتی،هايمجموعهتجاري،
حالوگذشتهتجربیاتکهسازمانیفرهنگوسازمان

نهفتهخوددرسازمان راهايارزشوفرایندهاافراد،
دانشعنوانباکهضمنیباشد. دانشمیاست،
Madhaven and)شودمیشناختهنیز16نهفته

Grover, 1998)ًقرارافرادذهندریامعموال
یابخشیکداخلتعامالت گروهیدریاگیردمی

سطوحمعموالًضمنی،دارد. دانشجايسازمان،شعبه
و معموالًگیردمیبردررامهارتیاباالي تخصص

مواردبااستممکنواستهزینهپروکُندآنانتقال
)Teece، 2003گردد (مخدوشمبهم،

راحتیبهتواندمیضمنی،دانشاوقاتگاهی
ارزشازصاحب آن،آنکهدلیلبهاماشود،مستند
مستترنیست،خبرباسایرینبرايدانشاینبالقوه
ساختارضمنی،اوقات، دانشبعضیماند.میباقی

دشوارآنتدوینبنابراینندارد،ملموسیومشخص
.است

زیرا.می شودنامیدهنیز17ماناشدانمستتر،دانش
.استدشوارنسبتاًمنبعش،ازآنکردن
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مدیریت دانش و سیر تحول آن2-2
ومطرح گردید1970مدیریت دانش از اواخر دهه 
و آشکار شدن 1980با نزدیک شدن به اواسط دهه 

اهمیت دانش و تاثیر آن بر حفظ قدرت رقابتی در 
اي یافت. در این دهه اهمیت ویژه،بازارهاي اقتصادي

هاي هاي مبتنی بر هوش مصنوعی و نظامبود که نظام
هوشمند براي مدیریت دانش به کار گرفته شد و 

آوري دانش، مهندسی دانش، هممفاهیمی چون فرا
محور و مانند آن رواج پیدا کردهاي دانشنظام

)Draker،1999(. 80با نزدیک شدن به اواخر دهه
ان سیر صعودي انتشار مقاالت مربوط به تومی

مدیریت دانش در مجالت حوزه مدیریت، تجارت و 
در رسانی را مشاهده کرد.علوم کتابداري و اطالع

همین دوران بود که اولین کتابهاي مربوط به این حوزه 
فعالیت گسترده 1990منتشر شدند. با ورود به دهه 

ر حوزه آمریکایی، اروپایی و ژاپنی دهايشرکت
یابد.در مدیریت دانش به نحو چشمگیري افزایش می

اي ، تحرك تازه18، ظهور وب جهانی1990اواسط دهه 
المللی مدیریت بخشد. شبکه بینبه مدیریت دانش می

، مجمع مدیریت دانش در ایاالت 19دانش در اروپا
هاي خود را ، بر روي اینترنت فعالیت20متحده

، طی 21اتحادیه اروپا، 1995دهند. در سال گسترش می
اي را بودجه قابل مالحظه22اي به نام اسپریتبرنامه

هاي مدیریت دانش اختصاص میبراي اجراي طرح
بزرگی مانند ارنست و هايشرکترفته دهد. رفته

ها شرکت دیگر به و ده24، بوزآلن و همیلتون23یانگ
شوند. اري وارد عرصه مدیریت دانش میشکل تج

مدیریت دانش براي 21آغازین قرن هاياکنون در سال
بسیاري از کشورهاي پیشرفته به عنوان نماد رقابت و 
دستیابی به قدرت و توسعه درآمده است. از سال 

% 55بزرگ اروپایی حدود هايشرکتبه بعد، 2000
اند..درآمد خود را به مدیریت دانش اختصاص داده

تعریف مدیریت دانش
تعاریف زیادي مدیریت دانش مفهومی است که

) بعد از 1386زاده، براي آن ارائه شده است. (حسن
بررسی تعاریف مختلف راجع به مدیریت دانش، آن را 
به این صورت تعریف می کند: مدیریت دانش 

سازي براي تبدیل عبارتست از اعمال مدیریت و زمینه
دانش (نهان به عیان و بالعکس)در داخل سازمان، از 

گذاري و استفاده از دانش اشتراكطریق گردآوري، به
به عنوان یک سرمایه انسانی در راستاي دستیابی به 

اهداف سازمان.
درهاسازمانبهکهاستفراینديدانشمدیریت

انتقالوسازماندهی، انتشارانتخاب،شناسایی،
سابقۀازبخشیکههاییمهارتومهماطالعات

درنیافتهارساختبه صورتعموماًوهستندسازمان
ساختاردهیاین.رساندمییاريدارند،وجودسازمان
پویا،یادگیريمشکالت،کارآمدوحل اثربخشدانش،
را امکانبهترگیريتصمیمواستراتژیکریزيبرنامه
رويدانش برمدیریتهايپروژه.سازدمیپذیر

دانش،ازاستفادة مجددهايارزشوتفسیرشناسایی،
)2006(توربان و دیگران، .ی نمایندمتمرکز

چرخه مدیریت دانش2-2-1
تواند به عنوان یک چرخه اطالعاتی دانش می

کانال اطالعاتی در نظر گرفته شود که در آن دانش 
براي تبدیل به یک سرمایه با ارزش استراتژیک براي 

شود.سازمان از طریق چرخه مدیریت دانش دنبال می
درآنپویاییبهبودسیستم،نبودمانندچرخهدلیل

دانشسیستم مدیریتیکدراست.زمانطول
گذشتبازیراشود،نمیتمامهرگزدانشمناسب،

ایناینکهبرايدانشوکندتغییر میمحیطزمان،
روزشود.بهبایدکند،منعکسراتغییرات

هاي گوناگونی تعریف براي مدیریت دانش چرخه
که مبناي کار این پژوهش ايشده است، ولیکن چرخه
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قرار گرفته است چرخه پیشنهادي زك و میر است که 
این امر به دلیل شباهت آن به فرآیند مستندسازي می

باشد. گامهاي این چرخه عبارتند از :
آوريفراهم
پاالیش
ذخیره/ بازیابی
 توزیع
نمایش

مستندسازي فنی- 3
مستندسازي1- 3

ی چیزي که به آن در مفهوم لغوي مستند: یعن
دست آویز، گاه،استناد کنند و سند به معناي تکیه

و بالش است.معتمد
یعنی: تدوین 25در مفهوم متعارف، مستند سازي

ها و روشهایی که دانش عملی، تدوین مجموعه شیوه
در عمل کاربرد و آثار آن دیده شده و به فعلیت رسیده 

است.
گرد آوري، مستندسازي در مفهوم متداول به معناي

تنظیم و تدوین، دسته بندي و نگهداري اطالعات و 
تجاربی است که :

 بدلیل نقصان پذیري و قرار گرفتن در معرض
نابودي، نیازمند ثبت، حفظ ونگهداري است

و استفاده نیستو یا در شکل کنونی قابل
از ثبت، گردآوري و طبقه بندي، استفاده پس

شود.از آن با اهدافی خاص میسر  می 
وجه اشتراك اقدامات مستندسازي مبتنی بر 

هاي ها و آگاهیمکتوب نمودن بخشی از دانسته
است.انسان 

هاي عمرانیضرورت مستندسازي فنی در پروژه- 4
عمرانی و صنعتی (از نقطه هايطرحروند اجراي 

ابتداي شروع مطالعات امکان سنجی تا تحویل و راه 

ارد. این مراحل از اندازي) مراحل مختلفی وجود د
تصمیم اولیه تا زمان آماده شدن پروژه و بهره برداري 
از آن براي کلیه دست اندرکاران اجراي پروژه هاي 
فوق الذکر ملموس و آشناست. لیکن مرحله اي از 
مراحل اجراي پروژه ها از نظرها دور مانده، که هر 
چند خآل آن سالیان سال است که در پروژه هاي 

نعتی احساس می شود. لیکن عزمی جدي عمرانی و ص
براي پرداختن محسوس و مستمر بدان وجود نداشته 

است.
اگر به معدود گزارش هاي موجود از پروژه ها که 

با ،از سنوات گذشته باقی مانده است نظري بیفکنیم
مطلبی مواجه می شویم که چندان براي جامعه فنی و 

آن این مهندسی و مدیریتی کشور خوشایند نیست و 
مطلب است که در فهرست مهم ترین مشکالت و 
عوامل نامساعد در تهیه و اجراي طرح ها با مواردي از 
قبیل عدم هماهنگی الزم بین فعالیتها، کمبود آمار و 
اطالعات و عدم دسترسی به تجربه هاي پیشین، دوباره 
کاریها، نارسایی قوانین و مقررات، عدم تطابق هزینه 

زینه هاي برآوردي، پراکندگی کارهاي هاي حقیقی با ه
در دست اجرا، طوالنی شدن زمان ساخت و مشخص 

شویم. برداري و... مواجه میهاي بهرهمنبودن سیست
مواردي که هنوز هم (پس از گذشت سالیان سال)، در 
زمره مشکالت و  تنگناهاي عمده طراحی و عمرانی و 

صنعتی کشور می باشند. 
ارضه مزمنی که مدت در ریشه یابی چنین ع

مدیدي است بر بدنه صنعت این مرز و بوم سایه 
خوریم که این عامل افکنده، به عاملی محوري بر می

همانا عدم ثبت تجارب، روالها و دستاوردها و نتایج 
ها می باشد. در واقع اگر حاصله از اجراي پروژه

ساخت پروژه را به سه مرحله مطالعات توجیهی، 
قسیم نماییم،  فقدان عامل چهارمی که طراحی و اجرا ت

از آن به نام مستندسازي (ثبت و ضبط گام به گام 
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شود، کامال محسوس و مشخص مراحل) نام برده می
است.

با توجه به مواردي که ذکر شد، اگر گامهایی جدي 
اي که در حین اجراي در ثبت و ضبط تجارب ارزنده

به حجم آید برداشته شود، با توجهپروژه بدست می
کالن سرمایه گذاري هاي انجام شده در پروژه هاي 

آید که با عمرانی و صنعتی، این امکان فراهم می
استفاده از اطالعات بدست آمده، مقادیر متنابهی در 
هزینه و زمان و منابع مادي و انسانی صرفه جویی و از 

سازي روشهاي به کار رفته این نتایج براي بهبود و غنی
روژه ها استفاده شایسته و بایسته نمود.در سایر پ

از جمله دالیلی که ضرورت مستندسازي را بیش 
توان به موارد زیر اشاره سازند، میاز پیش آشکار می

کرد:
جهان امروز و تحوالت پرشتاب کنونی
 حذف تکرار خطاها به عنوان عامل

بازدارنده
 نیاز به وجود بانک اطالعات غنی، به روز و

در دسترس
نیاز به آموزش و فرهنگ سازمانی
پرهیز از دوباره کاري و در جا زدن
 نیاز به ایجاد نظم سازمانی و شفافیت

عملکردها و وظایف
نیاز به بهبود مستمر
 نیاز به انعکاس دستاوردها و قابلیت ها در

عرصه بازار رقابتی
حداکثر استفاده از تجارب

مرانیهاي عاجزاي مستندسازي فنی در پروژه- 5
سازمان مدیریت و 208بر اساس بخش نامه 

ي آب، هاطرحریزي کشور، مستندسازي برنامه
مستندسازي فنی عبارتست از بررسی سیر تکوین و 
تحقق طرح از زمان پیدایش تا مرحله مطالعه و اجرا و 

برداري و نگهداري، ثبت وقایع و رویدادها، بهره
ت فنی و حقوقی ابتکارات، خالقیتها، تنگناها، و مشکال

و اجرایی و مالی، تحلیل و ارائه راه حلها به صورت 
مستند از طریق گزارش، تصویر، فیلم، سی دي که می

ي بعدي مورد استفاده قرار گیرد.هاطرحتواند در 
با بررسی این بروشور که به عنوان تنها 
دستورالعمل رسمی فارسی در این حوزه مطرح است، 

ت فنی یک پروژه عمرانی را به توان ساختار مستندامی
بندي نمود:شرح ذیل طبقه

مستندات این قسمت، تاریخچه پیدایش طرح:)1
فاصله زمانی بین تفکر اولیه شروع طرح و زمان 
شروع اقدامات، براي تهیه موافقتنامه طرح را در 

گیرد.بر می
شرح کلی اجزاي خصوصیات ابتدایی طرح:)2

متشکله طرح، ضرورت اجراي طرح، موقعیت 
جغرافیایی طرح، وضعیت راه هاي منطقه طرح، 

وضعیت ارتباطی و ...
مطالعات و خدمات براي تهیه اطالعات فنی )3

نقشه هاي مبنایی و پوششی منطقه طرح، پایه:
مطالعات هواشناسی، زمین شناسی، مکانیک 

خاك، ژئوفیزیک و ...
شامل خدمات شناسایی طرح و تهیه طرح:)4

باشد.مطالعات توجیهی و طراحی اولیه می
شامل طراحی تفصیلی و اجرایی، اجراي طرح:)5

ریزي اجرا و انجام مناقصه و انتخاب برنامه
پیمانکاران و سازندگان، مستندسازي عملیات 
اجرایی، مستندسازي راه اندازي و تحویل می 

باشد.
تمامی مراحل مستندسازي درارزشیابی طرح:)6

فوق مورد بازنگري قرار گرفته و نتایج و 
هاي پس از اجراي کامل طرح به تفکیک، مغایرت

گردد.درج و براي هر مورد پیشنهاد الزم ارائه می
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به طور معمول مسئولیت تهیه و مستندسازي 
با کارفرما، اطالعات بند 6و 3، 2، 1اطالعات بندهاي 

ه مشاور و مابقی به به عهد5و بخشهایی از بند 4
باشد.عهده مجري طرح می

هاي مختلف در مستندسازينگرش- 6
با توجه به تنوع و گستردگی رویدادهاي به وقوع 
پیوسته و تجارب کسب شده در یک پروژه، الزم است 

بندي مشخصی براي ارائه مطالب بندي و طبقهتا دسته
طراحی نمود. در این راستا سه راهکار و نگرش 

لف در تدوین مستندات وجود دارد که عبارتند از:مخت
1(Time Domain Documentation

(مستندسازي در فضاي زمان)
در این روش محور، زمان است و ثبت و ارائه )2

تمامی تحوالت به وقوع پیوسته حول مقاطع 
مختلف زمانی بنا شده است.

3(Subject Oriented Documentation
زایی)گرا یا اج(مستندسازي شخصیت

در این نگرش، اجزاي اصلی پروژه شناسایی شده )4
و عناوین اصلی موضوعات مستندسازي بر این 

اساس تدوین خواهند شد.
5(Object Oriented Documentation

گرا)(مستندسازي موضوع
مبناي این روش نگرش موضوعی به فعالیتهاي رخ 
داده در طرح است. این موضوعات، خود به دو دسته 

شوند. دسته نخست موضوعات فنی مرتبط با تقسیم می
فعالیتها و دسته دیگر موضوعات مدیریتی و 

ریزي.برنامه

ارتباط میان مدیریت دانش و مستندسازي فنی-7
ها با حجم زیادي از دادههاسازمانبسیاري از 

مواجه هستند که جریان صحیح و سریع اطالعات را 
زمان دانش براي آنها مختل نموده است. در هر سا

هاي غیرقابل استفاده نیست مگر چیزي بیش از داده

هایشان اي که براي افراد و سازماناینکه آن را به شیوه
معنی داشته باشد، کدبندي و ذخیره کنند. یکی از 
ملزومات و ابزارهاي اساسی براي اداره دانش و 

ایجاد حافظه سازمانی هاسازمانتجربیات کاري هر 
هاي فکري آن سازمان است.ي سرمایهمستندسازبراي

مستندسازي امکان تحقق مدیریت دانش را در 
آورد. بدون وجود یک سیستم سازمان فراهم می

مستندساز، عمال ورود به حوزه مدیریت دانش بیهوده 
است.

سیستم اطالعاتی مستندسازي فنی- 8
با بررسی الگوهاي موجود در زمینه مستندسازي 

عمرانی مجري طرح، مالحظه میي هاشرکتفنی در 
کنیم که براي انجام یک مستندسازي جامع، سه رکن 

بایست مستند گردد:اصلی می
مانند نقشه ها و دستورالعملها مستندات استاتیک:)1

که معموالً پس از تهیه با دفعات محدود بازنگري 
شوند. می

شامل اطالعات روزانه، مستندات دینامیک:)2
کلیه فعالیتها، حوادث، هفتگی و ماهیانه از 
باشند و بنابراین بصورت پیشرفت امور و ... می

-زمان با پیشرفت پروژه تکمیل میدائم و هم

گردند. این بخش از اطالعات براي کنترل پروژه 
از اهمیت کلیدي برخوردارند و معموالً عمده 

ها از طریق این گزارشات مدیریتی پروژه
گردد. اطالعات تهیه می

ازي دانش ضمنی مدیران پروژه ها و مستندس)3
که معموالً در قالب تجارب سایر افراد کلیدي،

صرفاً ذهنی مدیران ثبت و ضبط شده و گردآوري 
هاي تواند گام موثري در حفظ سرمایهآنها می

فکري سازمان باشد.
- براي انجام یک مستندسازي کامل و مؤثر می

ردد و آوري گبایست تمامی انواع مستندات فوق جمع
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بندي شود تا در موارد مقتضی به نحو صحیح طبقه
هاسازمانبتوان از آنها استفاده نمود. یکی از معضالت 

ها ي عمرانی، حجم زیاد این دادههاشرکتبه خصوص 
آوري و ها مسئول جمعاست. معموال دفاتر فنی پروژه

گونه مستندات هستند. در حالیکه همین نگهداري این
براي انجام این امر، با مشکالت و دفاتر فنی هم 

سواالت زیادي روبرو است. سواالت اساسی از قبیل:
چه اطالعاتی ارزش ثبت کردن دارند؟
توان تجارب سازمانی را در میان چگونه می

اعضاي سازمان تسهیم و توزیع کرد؟
توانند از دانش اعضاي سازمان چگونه می

گیري سازمانی به نحوي موثر در فرایند تصمیم 
استفاده کنند؟

توان تجارب را در حافظه سازمانی چگونه می
حفظ و نگهداري کرد؟

توان اطالعات حفظ شده را از چگونه می
حافظه سازمانی بازیابی نمود؟

توان اطالعات بازیابی شده را بار چگونه می
دیگر مورد استفاده قرار داد؟

توان حافظه سازمانی را پس از آنکه چگونه می
اره مورد استفاده قرار گرفت، بهنگام دوی

ساخت؟
براي پاسخ به این سواالت و تسهیل در امر 

استفاده از روشها و راهکارهاي نوین مستندسازي، 
یکی از این روشها، رسد. مدیریتی، ضروري به نظر می

استفاده از فناوري اطالعات و سیستمهاي اطالعاتی 
باشد.مفید در امر مستندسازي فنی می

متناسب با کار بایست با دقت وین سیستمها میا
ها هاي عمرانی تهیه شوند تا براي کاربران پروژهپروژه

ملموس و قابل استفاده گردند.
از آنجا که مستندسازي فنی یکی از ابزارهاي 

ها را باشد، لذا باید کاربران پروژهمدیریت دانش می
د. در انجام گامهاي چرخه مدیریت دانش یاري رسان

همانطور که قبال ذکر شد، یکی از چرخه هاي مدیریت 
دانش متناسب با مستندسازي فنی، چرخه زك است، 

تواند در کلیه گامهاي این که سیستم اطالعاتی می
آوري، پاالیش، چرخه که عبارت بودند از: فراهم

ذخیره/بازیابی، توزیع و نمایش، مؤثر واقع شود.
نجام صحیح این در مستندسازي به شیوه سنتی، ا

گامها، با مشکل مواجه است و یا اصوال انجام نمی
شوند. بنابراین استفاده از یک سیستم اطالعاتی جامع، 

هاي اي در مدیریت دانش پروژهتواند نقش ارزندهمی
عمرانی ایفاء کند.

شناسی پژوهش روش- 9
پیمایشی است. -روش پژوهش حاضر، توصیفی

ش ضرورت استفاده از که در این پژوهبه طوري
عاتی براي مستندسازي فنی در هاي اطالسیستم
گیرد. براي هاي عمرانی، مورد بررسی قرار میپروژه

اي تهیه شد و در اختیار این منظور پرسشنامه
متخصصان و کارشناسان در امر مستندسازي فنی قرار 
گرفت. مبناي تهیه این پرسشنامه، ضرورت استفاده از 

انجام هریک از گامهاي برايالعاتی هاي اطسیستم
مدیریت دانش و به تبع آن مستندسازي فنی، بوده 

هدف،لحاظبهتحقیقاینکلیطوراست. به
ها،دادهآوريجمعلحاظازواستايتوسعه

است.پیمایشینوعازتوصیفی و

فرضیات پژوهش-10
فرضیه اصلی:

بهبود يبرااستفاده از سیستم اطالعاتی نرم افزاري 
روند مستندسازي فنی در پروژه هاي عمرانی الزم 

است.
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فرضیه هاي فرعی:
وجود سیستم اطالعاتی نرم افزاري براي فراهم )1

هاي عمرانی الزم آوري دانش مربوط به پروژه
است.

وجود سیستم اطالعاتی نرم افزاري براي پاالیش )2
هاي عمرانی الزم است.دانش در پروژه

عاتی نرم افزاري براي ذخیره وجود سیستم اطال)3
هاي عمرانی الزم است.سازي دانش در پروژه

وجود سیستم اطالعاتی نرم افزاري براي بازیابی )4
هاي عمرانی الزم است.دانش مربوط به پروژه

وجود سیستم اطالعاتی نرم افزاري براي توزیع )5
هاي عمرانی الزم است.دانش در پروژه

زاري براي نمایش وجود سیستم اطالعاتی نرم اف)6
هاي عمرانی الزم است.دانش در پروژه

جامعه آماري این پژوهش متخصصان و کارشناسان 
هاي عمرانی مستندسازي فنی و کنترل پروژه در پروژه

ها در می باشند که به نحوي با مستندسازي پروژه 
ارتباطند.

آوري در این تحقیق از دو روش عمده براي جمع
آوري اطالعات براي جمع. ده استاطالعات استفاده ش

اي و مربوط به مبانی نظري تحقیق از مطالعات کتابخانه
ها از روش مصاحبه با متخصصین آوري دادهبراي جمع

و کارشناسان مربوطه و تهیه پرسشنامه استفاده گردیده 
براي دسترسی به اطالعات مربوط به مبانی است.

تفاده شده نظري از کتب مرتبط و شبکه اینترنت اس
است.

هاي پژوهشیافته-11
تحلیل آماري11-1

براي بررسی ضرورت استفاده از سیستمهاي 
اطالعاتی در هریک از گامهاي چرخه مدیریت دانش 

گردید و مقرر اي استفادهسازمان، از توزیع دوجمله
% به باال دارند، 95ابلیت اطمینان شد که گامهایی که ق

هاي آماري با استفاده از نرمانتخاب شوند. این تحلیل
، انجام پذیرفته است.SPSSافزار 

فرض آماري تحقیق11-2
Xانجام متغیر برايهاي اطالعاتی استفاده از سیستم

در سازمان الزم است.
H0 : P≥ 8/0

Xانجام متغیر برايهاي اطالعاتی استفاده از سیستم

ست.ادر سازمان الزم
H1 : P≥ 8/0

ها به صورت زیر ارائه این فرضتحلیل هر یک از 
شده است:

تحلیل مؤلفه فراهم آوري اطالعات
تحلیل این مؤلفه به صورت زیر است

کمتر Exact Sigشود، طور که مشاهده میهمان
شود که استفاده از است، پس تایید می0.05از 

آوري انجام صحیح گام فراهمبرايسیتمهاي اطالعاتی 
ستندسازي الزم است. اطالعات از فرآیند م

تحلیل مؤلفه پاالیش اطالعات
تحلیل این مؤلفه به صورت زیر است:

کمتر Exact Sigشود، طور که مشاهده میهمان
شود که استفاده از است، پس تایید می0.05از 
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انجام صحیح گام پاالیش برايسیتمهاي اطالعاتی 
اطالعات از فرآیند مستندسازي الزم است.

ل مؤلفه  ذخیره سازي اطالعاتتحلی
تحلیل این مؤلفه به صورت زیر است:

کمتر Exact Sigشود، طور که مشاهده میهمان
شود که استفاده از است، پس تایید می0.05از 

انجام صحیح گام ذخیره برايسیتمهاي اطالعاتی 
.سازي از فرآیند مستندسازي الزم است

تحلیل مؤلفه  بازیابی اطالعات
تحلیل این مؤلفه به صورت زیر است:

کمتر Exact Sigشود، طور که مشاهده میهمان
شود که استفاده از است، پس تایید می0.05از 

انجام صحیح گام بازیابی برايسیتمهاي اطالعاتی 
.اطالعات، از فرآیند مستندسازي الزم است

تحلیل مؤلفه  توزیع اطالعات
زیر است:تحلیل این مؤلفه به صورت 

کمتر Exact Sigشود، طور که مشاهده میهمان
شود که استفاده از است، پس تایید می0.05از 

انجام صحیح گام توزیع برايسیتمهاي اطالعاتی 
اطالعات، از فرآیند مستندسازي الزم است. 

تحلیل مؤلفه  نمایش اطالعات
تحلیل این مؤلفه به صورت زیر است:

کمتر Exact Sigشود، شاهده میطور که مهمان
شود که استفاده از است، پس تایید می0.05از 

انجام صحیح گام نمایش برايسیتمهاي اطالعاتی 
اطالعات از فرآیند مستندسازي الزم است.

نتیجه گیري و بحث-12
هاي آماري فوق مشاهده شد که استفاده با بررسی

از گامهاي از سیستمهاي اطالعاتی براي انجام هر یک
هاي مدیریت دانش و مستندسازي فنی در پروژه

عمرانی الزم است.
بنابراین ضرورت تولید اینگونه سیستمها، بیش از 

بایست شود. این سیستمها میپبش احساس می
هاي عمرانی تهیه متناسب با نحوه کار و نیاز پروژه

شوند تا بتوانند عالوه بر انجام وظایف اصلی یک 
عاتی، به عنوان یک مرجع و مشاور در سیستم اطال

ها یاري زمینه مستندسازي فنی نیز به کاربران پروژه
رسانند.

در حال حاضر بسیاري از کاربران واحد 
، فقط به جمع آوري اطالعات هاشرکتمستندسازي 

آوري بدون پردازند و معموال این جمعها میپروژه
جم این شود. همچنین حهدف و بنابر وظیفه انجام می

اطالعات جمع آوري شده، بسیار زیاد است و 
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عالوه بر دچار مشکل بودن در امر ذخیره هاسازمان
سازي، تمهیدي براي بازیابی و دسترسی به این 
اطالعات در اختیار ندارند. عالوه بر این بسیاري از 

آوري شده به دلیل عدم قابلیت این اطالعات جمع
شوند.موشی سپرده مینمایش سریع و به موقع، به فرا

نکته قابل توجه دیگر این است که معموال وقتی 
آوري نقشهآید، جمعسخن از مستندسازي به میان می

ها و مستنداتی از این دست به ذهن خطور ها و نامه
کند، ولیکن همانگونه در این مقاله ذکر شد، باید می

ها که بیشتر در گزارشات اطالعات دینامیک پروژه
پروژه، وجود دارند و همچنین تجارب مدیران و کنترل

شوند، نادیدگی ها نیز در نظرگرفته افراد کلیدي پروژه
موارد فوق، باعث پراکندگی اطالعات در سطح سازمان 

گردد. استفاده از یک سیستم اطالعاتی که تمامی می
گیرد، می تواند به انواع اطالعات فوق را در بر می

ام اطالعات در سطح سازمان حفظ یکپارچگی و انسج
کمک نماید.

ها، با مستندسازي تجربیات و وقایع مهم پروژه
کاریها و اتالف وقت و هزینهحجم زیادي از دوباره

شود، ولیکن ها کاسته میهاي صرف شده در پروژه
ثبت این تجربیات باید به نحو ساده و در دسترس، در 

هر پروژه سیستم اطالعاتی گنجانده شود تا اطالعات 
آوري گردیده به تدریج و در طول اجراي پروژه جمع

و در اختیار افراد ذیربط قرار بگیرد.
نتیجه این پژوهش، می تواند جوابگوي بسیاري از 
مشکالت موجود در زمینه مستندسازي فنی در پروژه

هاي عمرانی باشد و توسعه چنین سیستمهاي 
در اینگونه هاي صرف شده اطالعاتی، از اتالف سرمایه

ها که سهم قابل توجهی از نقدینگی کشور را به پروژه
خود اختصاص می دهند، جلوگیري نماید، بنابراین 

سازي سیستمهاي پیشنهاد می شود طراحی و پیاده
اطالعاتی متاسب با استانداردها و الزامات مستندسازي 

هايشرکتفنی پروژه هاي عمرانی در دستور کار 

رار بگیرد. این امر می بایست حتما فناوري اطالعات ق
با همفکري مشاوران و متخصصان مستندسازي پروژه

هاي عمرانی صورت پذیرد تا سیستمهاي تهیه شده 
قابل استفاده گردند.

همچنین در طول پژوهش، کمبود مراجع و کتب 
هاي عمرانی الزم در زمینه مستندسازي فنی پروژه

صان مربوطه گردد متخصاحساس شد که پیشنهاد می
به ثبت تجربیات و تالیف کتابها و مقاالت در این باب 

بپردازند تا بسیاري از مشکالت موجود مرتفع گردد.  
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