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مدیر پروژه یا همراِه گروه
 محمدرضا اسـماعیل طهرانی

یک��ی�از�اصلی�تری��ن�موضوعاتی�که�در�
همه�گروه�ها�با�مدیر�پروژه�همراه�اس��ت،�
نحوه�همکاری�جایگاه�مدیریت�پروژه�با�
اعضای�گروه�اس��ت.�ای��ن�جایگاه�واقعًا�
مانند�حرکت�روی�لبه�تیغ�اس��ت.�گاهی�
باید�همانی�شود�که�مدیر�پروژه�می�گوید�
ولی�این�موضوع�همیشه�صادق�نیست�و�

گاه��ی�اعض��ای�گ��روه�ب��ه�تصمی��م�
صحیح�تری�اشاره�دارند.

این�موضوع�از�آنجایی�مهم�می�ش��ود�که�
تصمیم�گیری�و�مسئولیت�نهایی�امور�در�
یک�پروژه�به�عهده�مدیر�پروژه�اس��ت�و�
گاه��ی�ع��دم�توانای��ی�در�تصمیم�گیری�
آین��ده�پ��روژه�را�به�ش��دت�ب��ه�مخاطره�

می�ان��دازد�و�همی��ن�موض��وع�منجر�به�
ایج��اد�چنددس��تگی�در�وظایف�محوله�

می�شود.
تص��ور�می�کن��م،�با�ای��ن�توضیحات�در�
س��اده�ترین�و�کوتاه�تری��ن�حالت�ممکن،�
اهمی��ت�مهارت�موضوع�تصمیم�گیری�و�
تصمی��م�س��ازی�بیان�ش��ده�باش��د.�این�

موضوع�همیش��ه�باید�به�نحوی�صورت�
گی��رد�ک��ه�ش��ما�به�عنوان�ی��ک�چهره�
دیکتاتور�در�فرآیند�پیشبرد�پروژه�معرفی�
نشده�و�به�اوج�موفقیت�شما�در�همراهی�
کنار�گروه�به�نحوی�که�مس��ئولیت�موارد�
همچن��ان�طبق�نظر�ش��ما�باش��د،�پیش�

برود.
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چرا مدیر پروژه به انعطاف پذیری نیاز دارد؟ 
ترغیب می کنید و متعهد می س�ازید، یا اجبار می کنید 

و می جنگید؟!
اگ�ر مدیر پروژه باش�ید حتماً درب�ارۀ مدیریت پروژه 
بسیار خوانده اید. می توانید هرکدام از عناوین به روز 
دنی�ای مدیری�ت پروژه باش�ید؛ یک »رهب�ر اصیل«، 

»یک رهبر تسهیل کننده« یا یک »رهبر چابک«. 
اگ�ر در آم�ازون جس�ت وجو کنی�د ی�ا در قفس�ه های 
کتابخان�ۀ محلی ت�ان بگردی�د، ده ها عن�وان دیگر را 

خواهید یافت. اما این صفات به کلیشه بدل شده اند. 
بسامد کاربرد برخی شاید بیشتر و برخی شاید کمتر 
باش�د. بااین حال واقعیت این اس�ت که هیچ فرمول 

مسلم و بی چون وچرایی برای رهبری وجود ندارد. 
ام�ا ی�ک جنب�ه وج�ود دارد ک�ه دربی�ن بس�یاری از 
نظریه های امروزی مدیریت مش�ترک اس�ت؛ اینکه 

بنیان مدیریت موفق بر چهار روش استوار است:
1. داشتن یک چشم انداز واضح؛

2. تس�هیم آن چش�م انداز ب�ا دیگ�ران ب�ه ش�یوه ای 
شفاف و جذاب؛

3. فراهم آوردن منابعی که به این چشم انداز عینیت 
می بخشد؛

4. ه�م گام ک�ردن مناف�ع ذی نفع�ان، ک�ه بعضاً باهم 
تعارض دارند.

ویژگ�ی پنج�م که معموالً نادیده گرفته می ش�ود، نیاز 
رهب�ران ب�ه منعط�ف ب�ودن و تغییر دادن سبکش�ان 
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برحس�ب موقعی�ت اس�ت. س�بک یک پ�روژه ای که 
عق�ب افت�اده و در موقعیت دش�واری اس�ت، تفاوت 
دارد ب�ا س�بک پ�روژه ای ک�ه هم چون یک س�فر آرام 
فق�ط چن�د پس�تی و بلندی در ج�ادۀ پی�ش روی خود 

دارد.  
ی�ک مدیر ارش�د خدمات عموم�ی تعریف می کرد که 
نتوانس�ته ب�ود س�بک مدیریت�ی اش را ب�ا موقعیت�ی 
تطبی�ق بده�د. باید یک برنام�ۀ 12 هفتگی را تحویل 
می دادن�د ک�ه 5 هفته از زمان بندی عقب افتاده بود. او 
در تش�خیص مش�کالت عال�ی ب�ود ام�ا مس�ئولیت 

تصحیح آن ها را به عهده نمی گرفت.
نگرش کالن نگر این مدیر ارش�د کافی نبود. در این 

مرحل�ۀ بحران�ی پ�روژه، بای�د جزئی�ات بیش�تری را 
می فهمی�د، چ�ه درب�ارۀ پ�روژه و چ�ه س�ازوکار تیم 
ارش�دش. حداقل فاقد س�ه اصل از پنج اصل رهبری 
بود و س�بک خود را با ش�رایط متغیر انطباق نمی داد. 
وقت�ی اف�راد ب�ه مس�ندهای رهب�ری می رس�ند و تا 
مدیری�ت ارش�د پیش می روند و عه�ده دار مدیریت 
پروژه های بزرگ تر و س�خت تر می ش�وند الزم است 
مجموعه مهارت ه�ای خ�ود را توس�عه بدهن�د. با هر 
ارتق�ای جایگاه رهب�ری، تغییری در خودپندارۀ افراد 
نیز ایجاد می شود؛ مثاًل با ارتقا به جایگاه کسی که به 
رهبر یک تیم کمک می کند یا یک مدیر پروژه تا یک 

رهبر سازمانی. 

یک رهبر برجس�ته قطعاً به قابلیت های متعددی نیاز 
دارد؛ مانن�د ترغی�ب کردن و اثرگذاری، ش�بکه بندی 
رواب�ط، مذاک�ره ک�ردن، رهب�ری تی�م، کار تیم�ی، 
حساس�یت فرهنگ�ی، ارزش گ�ذاری ب�ه تفاوت ه�ا، 
مربیگ�ری، توس�عه و مدیری�ت عملک�رد، ارزیاب�ی، 
مدیری�ت تعارض ه�ا، قاطعی�ت، تفک�ر راهب�ردی، 
تخصی�ص مناب�ع، تواضع و مهارت ارائ�ه دادن. جداً 

لیست پرزحمتی است. 
هرچ�ه جایگاهت�ان در س�ازمان باالتر برود، تیمی که 
مدیریت می کنید بزرگ تر خواهد بود و به مهارت های 
بیشتری نیاز خواهید داشت. رهبراِن شاخص خود را 
متمایز می کنند، نه با تعصب به یک جهان بینی معین 
درب�ارۀ رهب�ری، بلک�ه با ش�یوۀ متفاوت رفتارش�ان. 
باش�د،  پرگوهرت�ر  رفتاری ش�ان  مخ�زن  هرچ�ه 
قابلیت ه�ای رهب�ری را پذیراترن�د و رهبری ش�ان 

اثرگذارتر خواهد بود. 
خوشبختانه تغییر رفتار جزء استعدادهای هر انسانی 
 DNA اس�ت. برعک�س ش�خصیت که کم وبیش�تر با
تعیی�ن می ش�ود، رفت�ار –در اینج�ا ب�ه معن�ای آنچه 
می گویید و می کنید- قابل شکل گیری است؛ می توان 
تغییرش داد یا به طور بنیانی بازتعریفش کرد. بیشتر 
مواق�ع می توانی�د رفت�ار خ�ود را کنترل کنی�د و رفتار 
انتخابی ت�ان را تمری�ن کنی�د. ازای�ن رو رفت�ار رفتار 
می دهی�د  انج�ام  و  می گویی�د  آنچ�ه  و  می زای�د 
تعیین کنن�دۀ اش�کال و واکنش های�ی اس�ت ک�ه از 

دیگران می گیرید.
در ده�ۀ 1970 گروه�ی از روان شناس�ان کنج�کاو 
ش�روع ب�ه تحقیق رفتارهایی کردن�د که در تعامالت 
تج�اری، عملگ�ران بامهارت را از عملگران متوس�ط 
تفکی�ک می ک�رد. مطالع�ات آن ه�ا ب�رای برخ�ی از 
تعام�الت منج�ر ب�ه مدل های موفق رفتاری ش�د که 
بیش�تر این مدل ها به بخش�ی از لیس�ت خصوصیات 
رهب�ری اضاف�ه ش�د! ازآن پ�س گروه�ی از اف�راد و 
کس�ب وکارهای مش�تاق ب�ه آزم�ون و تنظی�م ای�ن 
طرحواره ه�ای رفت�اری ادامه  داده اند. تحقیق آن ها به 
رهب�ران کم�ک ک�رده  اس�ت ک�ه ب�ا آموختن ش�ش 
مهارتی که ریش�ه در دو س�بک رایج ترغیبی دارد در 
ویژگی هایی چون اثرگذاری و ترغیب اس�تادی پیدا 
 )push( کنن�د. این دو س�بک یکی اجب�ار یا هول دادن

 . )pull(است و دیگری ترغیب یا کشیدن

ه�ر س�بک ازلحاظ رفت�اری متمایز اس�ت و هرکدام 
برای موقعیت های مختلفی مناس�ب هس�تند. س�بک 

ترغیب به این طریق است:
1. داش�تن ای�ده ی�ا اعتق�ادی ک�ه ب�ا تو به اش�تراک 

می گذارم؛
2. به تو می گویم که به چه دالیلی ایدۀ خوبی اس�ت 

یا چرا حق با من است؛
3. موافقت می کنی و جایگاه ات را تغییر می دهی.

ازلحاظ رفتاری س�بک اجبار با س�ه نوع رفتار کالمی 
بخصوص مشخص می شود: 
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پیشنهاد محتوا )ارائۀ یک ایده(؛ ���
اطالعات دادن )برهان آوردن(؛  ���

اعالم آن )صحبت کردن با دیگران دربارۀ آن ایده(.  ���
راهکار را یک »اثرگذار« به کار می گیرد و این اثرگذار 

است که بیشتر مکالمات را انجام می دهد.  
س�بک اجباری یا »هول دادن« برای مدیران ارش�د و 
در ش�رایطی ک�ه تأثیرگ�ذار به دلی�ل جایگاه�ش از 
اختیارتی برخوردار اس�ت بهترین کارایی را دارد. در 
ش�رایط اضط�راری یا وقتی ک�ه زمان ضرورت عاجل 
دارد نی�ز مفی�د اس�ت. به طورمث�ال وقت�ی ک�ه ب�ه 
ضرب االج�ل ی�ک پ�روژه نزدیک می ش�وید، و مدیر 
پ�روژه ب�ه تهیی�ج تیم به عمل کردن نیاز دارد، س�بک 
هول دادن مؤثرتر اس�ت. و البته تقریباً برای نیمی از 
م�وارد مفی�د اس�ت. ش�اید گاه�ی هول دهنده ه�ای 
عذرخواه یا پرخاش�گری باش�ید. وقتی که راهکارتان 
را زودهنگام اجبار می کنید، هول دهنده ای هستید که 
قدرت تشخیص ندارید؛ زیرا قدرت مقاومتی را که با 

آن روبه رو می شوید نادیده گرفته اید! 
مثاًل یک مدیر میانی را در یک کس�ب وکار چندملیتی 
درنظ�ر بگیری�د. بای�د ب�ه تیم�ش جه�ت جدیدی را 
بدهد؛ یک برنامۀ منس�جم و ش�فاف دارد و هرکدام از 
اعضای تیمش را آموزش داده که چه موقع چه کاری 
بکنن�د. ب�رای او همه چی�ز ش�فاف اس�ت و جزئی�ات 
مش�خص؛ او مس�ئول تیم است و تیم »باید« موافقت 
کند. سبک هول دادن یا اجبار چندان پیچیده نیست. 
بااین همه این مدیِر اجبارکننده یک سؤال اساسی را 
فرام�وش کرده اس�ت: چق�در متعهد ب�ودن افراد به 
برنام�ه ب�رای او اهمی�ت دارد؟ اگ�ر تعه�د ض�رورت 
داش�ته باش�د، این سبک ترغیب یا کشیدن است که 
معم�والً کارس�از می افت�د.   ِکَش�نده ها س�ه رفت�ار 
بخصوص دارند: درخواس�ِت پیش�نهاد می کنند )مثاًل 

چیس�ت؟(  کار  ای�ن  انج�ام  روش  بهتری�ن 
اطالعات خواهن�د )چ�ه کس�ی در ای�ن زمین�ه تجربه 
دارد؟(، و از هم�ه مهم ت�ر، مهارت�ی نادر اما شایس�تۀ 

احترام دارند: مهارت سازندگی. 
س�ازندگی بس�ط و توس�عۀ پیش�نهادی اس�ت ک�ه 
ش�خص دیگ�ری آن را مط�رح می کن�د. س�ازندگی 
به ق�دِر ضرورت�ش انج�ام نمی ش�ود. زی�را معم�والً 
ترغیب کننده ه�ا بیش�تر ب�ه ایده ه�ای خودش�ان 
عالقه مندن�د و در مه�ار و بهره وری از پیش�نهادهای 
دیگ�ران ب�ه همان میزان موفق نیس�تند. اگر آن مدیر 
میانی بر ترغیب تیمش تمرکز داش�ت، به جای کاری 
ک�ه ک�رد، از س�بک کش�یدن ی�ا ترغی�ب اس�تفاده 

می کرد:
1. از تیم ایده هایشان را می پرسید؛

2. گزینه هایی را پیشنهاد می داد؛
را  س�ؤال هایی  پیش�نهادها  بررس�ی  ب�رای   .3

می پرسید؛
4. برمبنای پیشنهادهای آن ها عمل می کرد؛

5. او و تیم�ش ب�ر ی�ک راه در پی�ش روی خود توافق 
می کردند.

به این شیوه، افزایش مشارکت تیم سطح تعهد تیم 
را ب�اال می برد. س�بک تعه�د را می توان در تعامالت و 
در مربیگ�ری دیگ�ران برای به کارگیری منابعش�ان 
ب�ه کار ب�رد. این س�بک رهبری ب�رای مدیریت موفق 
پروژه حیاتی اس�ت، هم در داخل تیم، و هم به منظور 
اثرگذاری بر کس�انی که در کس�ب وکار هستند و هیچ 
اختیار مس�تقیمی برای هدایت آن ها نمی تواند وجود 
داش�ته باش�د. سبک کش�یدن یا ترغیب شاید زمان 
بیش�تری بب�رد اما مزایای آن ب�ر هزینه هایش غالب 
می آی�د. مث�اًل مدی�ر پ�روژه ای را درنظ�ر بگیری�د که 
می خواه�د یک�ی از اعضای تیم�ش را متقاعد کند که 

بای�د مهارت�ش را در ارائ�ه دادن تقوی�ت کن�د. اگ�ر 
ازپیش س�بک اجبار یا هول دادن داش�ته باش�د، به او 
مستقیماً دستور می دهد و علتش را هم بیان می کرد. 
اما اگر سبک کشیدن داشته باشد، بهتر درک می کند 
ک�ه چ�را آن عضو تیم مه�ارت ارائه اش مطابق انتظار 
نیست، یعنی جدا از مشکالت حاضر، نیاز زیربنایی او 
چیس�ت. س�پس آن دو گزینه های مختلفی را بررسی 
می کنند تا علت نقص را بفهمند؛ سپس آن عضو تیم 
به خروجی متعهد می ش�ود. واقعاً این س�بک ارزش 
تالش�ش را دارد. نقطۀ شروع تقویت انعطاف پذیری 
رفت�اری ش�ناخت و تمری�ن »مهارت ه�ای عموم�ی 
تعام�ل« اس�ت. منظور از مهارت ه�ای عمومی تعامل 
رفتاره�ای کالمی اس�ت ک�ه از تحقیقات درخصوص 

کار تیمی و گروهی گرد آورده شده اند. 
ب�ا توج�ه به اینکه عمدۀ شکس�ت پروژه ها ناش�ی از 
مس�ائل انس�انی اس�ت، تقوی�ت ای�ن مهارت ه�ای 
تعامل�ی ض�روری اس�ت. در نتیجۀ آن، مدیران پروژه 
بهتر می توانند جلسات را مدیریت کنند، راهکارها را 
توسعه بدهند، تعاملی کار کنند، بر موقعیت اثر مثبتی 
بگذارند، درخواس�ت ها را مدیریت کنند، ارتباطات را 

شفاف کنند و مشارکت گروه را هدایت کنند.  
تقویت انعطاف پذیری رفتاری فقط به معنای دانستن 
الگ�وی رفت�اری صحی�ح و تمری�ن آن نیس�ت. باید 
دانس�ت چه کاری را نباید کرد و چگونه از مش�کالتی 

پرهزینۀ احتمالی اجتناب کرد. 
بیاموزی�م ک�ه رهب�ران موفق چ�ه نکرده اند و رهبران 
ناموف�ق چ�ه کرده اند... آن قدر متواضع باش�یم که بر 
رفتار خود و دیگران تعمق کنیم. به یاد داش�ته باش�یم 
ک�ه انعطاف پذی�ری و تغییر برحس�ب نیاز، مهمترین 
رک�ن موفقی�ت ی�ک رهب�ر اس�ت ک�ه هرگ�ز نبای�د 

فراموشش کند.
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از کس�ی ک�ه پروژه ه�ا را هدایت می کن�د انتظار می رود که 
جلس�ات گ�زارش وضعی�ت پروژه ه�ا را نی�ز هدایت کند. 
مدیران پروژه در جلس�ات گزارش وضعیت پروژه س�عی 
می کنن�د ک�ه از زمان به خوبی اس�تفاده کنند و به تیمش�ان 
اطمینان بدهند که از قابلیت های رهبری برخوردار هستند. 
درادام�ه راهنمایی های�ی برای برگزاری جلس�ات پربازدۀ 
گزارش وضعیت ارائه می شود تا بتوانید در پیشبرد پروژۀ 

خود موفق باشید.

برای جلسۀ 
گ��زارش وضعیت پروژه 
صورت  جلسه آماده کنید
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هدف جلسۀ گزارش وضعیت پروژه
جلس��ۀ�گزارش�وضعیت�پروژه�فرصتی�اس��ت�برای�تیم�
ک��ه�می��زان�پیش��روی�و�اطالعات�پروژه�را�به�اش��تراک�
بگذارن��د.�هرچن��د�ک��ه�تیم�ه��ا�در�گروه�ه��ای�ج��دا�کار�
می�کنند،�همیش��ه�تأثیرات�و�وابس��تگی�های�میان�تیمی�
وج��ود�دارد.�ب��ه�ای��ن�دلی��ل،�ضرورت�دارد�ک��ه�همه�از�
به�روزرس��انی�ها�باخبر�باش��ند.�جلس��ۀ�گزارش�وضعیت�
فرصت��ی�اس��ت�ک��ه�اطالع��ات�در�کل�تیم�به�اش��تراک�
گذاش��ته�ش��ود.��اعض��ای�تی��م�دربارۀ�پیش��روی�پروژه�
اطالعات��ی�می�دهن��د�و�چش��م�اندازی�از�تم��ام�وظایف،�
چالش���ها�و�مس��ائل�پیش�رو�می�یابند.�به�طورمثال�ش��اید�
این�اجزا�در�پروژۀ�ش��ما�وجود�داش��ته�باشند:�پایگاه�داده،�
نرم�افزار،�واسط�کاربری،�امنیت،�سخت�افزار�و�آموزش.��
هرکدام�از�این�حوزه�ها�گزارش�پیشروی�و�وضعیت�خود�
را�دارن��د.�جلس��ۀ�گ��زارش�وضعیت�پ��روژه�تنها�فرصتی�
نیس��ت�که�ش��ما�باید�هرکدام�از�این�محدوده�ها�را�در�آن�
بررسی�کنید؛�ارتباطات�میان�تیمی�برای�کاهش�ریسک�

و�پیشروی�پیوستۀ�امور�ضرورت�دارد.��
اگ��ر�افراد�هرچندوقت�یک�ب��ار�برای�ارتباط�دورهم�جمع�
ش��وند،�ش��انس�بیشتری�هس��ت�که�پروژه�طبق�برنامه�

پیش�برود�و�کمتر�غافلگیر�شوند.�
در�صورت�جلس��ۀ�جلس��ۀ�گزارش�وضعیت�پروژه�چه�باید�

لحاظ�شود؟�
این�نکات�مهم�را�در�صورت�جلسۀ�گزارش�وضعیت�خود�
ق��رار�بدهی��د�و�طبق�نیازتان�تنظیمش��ان�کنید�و�هنگام�
تنظیم�گزارش�وضعیت�پروژه�در�ذهنتان�داشته�باشید:

جزئیات�رسیدگی�به�جلسه:�شامل�تاریخ�جلسه،�زمان،� ���
محل،�و�شرکت�کنندگان:

+�مطمئن�شوید�که�همه�اطالعات�موردنیاز�را�دارند.�
+�اگ��ر�یک��ی�از�ش��رکت�کنندگان�اصلی�حذف�ش��ده�با�

شفافیت�به�دیگران�بگویید.
+�اسم�دعوت�شدگان�را�ثبت�کنید.�

معرفی�ه��ا:�اگ��ر�همه�باه��م�کار�می�کنند�و�هم�دیگر�را� ���
می�شناس��ند�نیازی�به�معرفی�نیس��ت.�اما�اگر�یک�عضِو�
جدید�تیم�یا�مهمانی�در�جلس��ه�دارید،�در�ابتدای�جلس��ه�

معرفی�شان�کنید.�
دس��تاوردها:�اگ��ر�از�جلس��ۀ�قبلی�ت��ان�ت��ا�ام��روز�به� ���
رویدادگاه�هایی�)مایلستون�هایی(�رسیده�اید�یا�به�هر�چیز�
دیگری�دس��ت�یافته�اید،�زمانی�برای�اعالم�آن�بگذارید.�

به�خاطر�این�موفقیت�ها�شادمانی�کنید.��
رویدادگاه�های�)مایلستون�های(�پیش�رو:�رویدادگاه�ها� ���
را�از�زمان�بن��دی�ی��ا�برنام��ۀ�پروژۀ�خ��ود�درنظر�بگیرید.�
اعض��ای�تیم�می�توانن��د�وضعیت�تکمیل�درصد�پروژه�را�
اعالم�کنند.�رویدادگاه�ها�را�در�صورت�جلسه�لیست�کنید�
تا�شرکت�کنندگان�بدانند�قرار�است�که�گزارش�به�روزی�

از�وضعیت�پروژه�شان�داشته�باشند.�
رویدادهای�پیش�رو:�رویدادها�و�فعالیت�هایی�را�که�در� ���
آیندۀ�نزدیک�رخ�می�دهند�ش��فاف�کنید.�دیگران�ممکن�
اس��ت�نظراتی�داش��ته�باش��ند.�ارتباط��ات�میانی�به�تیم�

کمک�می�کند.
(:�شاید� ���action�item(اقالم�برجستۀ�نیازمند�به�اقدام��
برای�حل�تمام�اقالم�این�لیس��ت�زمان�نداش��ته�باشید�اما�
اگر�وقت�هست�به�سرعت�و�اجمااًل�بررسی�شان�کنید.�از�
هر�فورمتی�که�تیمتان�به�کار�می�گیرد�استفاده�کنید؛�چه�
ی��ک�ماتری��س�اق��الم�نیازمن��د�ب��ه�اق��دام�باش��د�ی��ا�
صفحه�گسترده�یا�هر�ابزاری�دیگری�که�برای�پیگری�از�
آن�اس��تفاده�می�کنی��د.�یک�ش��خص�مس��ئول�و�تاریخ�

تحویل�را�تعیین�کنید.�
مش��کالت:�به�غی��ر�صورت�جلس��ه�یک�لیس��ت�جدا� ���
انتخ��اب�کنی��د.�اما�برای�هرکدام�در�مد�حل�مس��ئله�وارد�
نش��وید.�مختصراً�بررس��ی�کنید�و�شناسایی�کنید�که�نیاز�
اس��ت�چه�کس��ی�در�بحث�های�مربوط�به�این�مشکالت�
ش��رکت�کند.�برای�این�مش��کالت�جلسات�مجزا�برگزار�
کنید.�اگر�الزم�است،�بگذارید�شخص�دیگری�مسئولیت�
آن�را�به�عهده�بگیرد.�مس��ئولیت�را�واگذار�کنید�یا�اجازه�

بدهید�کسی�داوطلب�شود.�
دیگر�نیازهای�پروژه،�مسائل�جدید�یا�اقالم�نیازمند�به� ���
اقدام:�درصورت�نیاز�آن�ها�را�نیز�بررسی�کنید.�از�اعضای�
تیم�بپرس��ید�آیا�چیزی�هس��ت�که�نیاز�به�بحث�داش��ته�

باشد�و�هنوز�بحثش�نکرده�اید.�
چند�نکتۀ�دیگر�دربارۀ�صورت�جلسۀ�گزارش�وضعیت ���
اول�هفته�موقع�خوبی�برای�جلس��ات�گزارش�وضعیت� ���
نیس��ت.�اعضای�تیم�برای�بحث�وضعیت�آماده�نیس��تند.�
بعدازظهر�روز�آخر�هفته��نیز�مناسب�نیست�)از�اخم�وتخم�
اف��راد�دور�میز�جلس��ه�خودتان�می�فهمی��د(.�میان�هفته�
زمان�مناس��بی�اس��ت�و�به�اعضای�تیم�زمان�کافی�برای�
جمع�بندی�هر�مورد�معلق،�یا�شروع�موارد�مشخص�شده�

در�جلسه�را�می�دهد.�
خوب�اس��ت�که�زمان�برگزاری�جلس��ات�را�تعیین�کنید.� ���
برحس��ب�انگیزه�و�نیاز�پروژه�خوب�اس��ت�که�یک�زمان�
هفتگ��ی�ی��ا�چند�هفت��ه�یک�بار�برای�جلس��ات�گزارش�
وضعیت�تعیین�کنید.�در�این�صورت،�جلس��ات�را�در�یک�

روز�و�زمان�مشخص�برگزار�کنید.�
اگ��ر�الزم�نیس��ت،�جلس��ۀ�گ��زارش�وضعیت�هفتگی� ���
برگ��زار�نکنی��د.�ش��اید�هفت��ۀ�دیگر�بهتر�باش��د.�اگر�چیز�
جدیدی�برای�گزارش�وجود�ندارد،�جلس��ه�برگزار�نکنید.�
صحبت�ه��ای�کوت��اه�ب��ا�اعضای�تیم�قبل�از�جلس��ه�دید�

خوبی�می�دهد�که�جلسه�به�چه�نیاز�خواهد�داشت.�
فاصل��ۀ�جلس��ات�گ��زارش�وضعی��ت�را�زی��اد�نکنید.� ���
ارتباطات�ضروری�اس��ت�و�س��اخت�یک�تاالر�گفت�وگو�

برای�آن�ضرورت�دارد.�
صورت�جلسۀ�گزارش�وضعیت�پروژه�را�حداقل�یکی�دو� ���

روز�زودتر�بفرس��تید.�این�گونه�ش��رکت�کنندگان�فرصت�
می�یابن��د�که�آماده�ش��وند�و�دقیق��ًا�بدانند�که�از�آن�ها�چه�

انتظاری�می�رود.�
هم��ه�را�در�جلس��ه�ب��ه�مش��ارکت�ترغی��ب�کنید.�اگر� ���
شرکت�کننده�ای�صحبت�نمی�کرد،�از�او�سؤال�بپرسید.�از�

همه�بخواهید�مشارکت�کنند.�

نتیجه گیری
ب�رای ی�ک جلس�ۀ گزارش وضعی�ت باید 
بدانید که ش�رکت کنندگان ش�ما آماده اند. 
صورت جلسۀ وضعیت پروژه اولین فرصت  
ب�رای اطمین�ان از آمادگ�ی آن هاس�ت. 
به این ترتیب تیم می تواند هدف جلس�ه را 
بدان�د و اینک�ه چ�ه چی�زی را در جلس�ه 
پوش�ش می دهید. با داشتن صورت جلسه 
ش�رکت کننده ها می توانند برای اطالعات 
موردنی�از آماده باش�ند. به عالوه می فهمند 
که ش�ما نیز آماده هس�تید و برای زمانشان 
ارزش قائ�ل هس�تید. همچنین با داش�تن 
صروت جلس�ه ط�ی جلس�ه می دانی�د چه 
چی�زی را لح�اظ کنی�د و به بهترین نحو، از 

زمانتان استفاده کنید. 
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گاه�ی وقتی س�عی می کنیم ک�ه دو گروِه مدیران 
پ�روژه و مدی�ران تغیی�رات را مقایس�ه کنی�م و 
بشناس�یم، ب�ه ای�ن مش�کل برمی خوریم که کار 
ای�ن دو چن�ان درهم تنیده اند که عملکرد یکی بر 
ازه�م  دو  ای�ن  و  می گ�ذارد  تأثی�ر  دیگ�ری 
تفکیک پذی�ر نیس�تند.   پ�س مدیری�ت پروژه و 
مدیری�ت تغیی�ر را باه�م تلفیق کنی�م. تغییرات 
س�ازمانی هیچ گاه بدون هم گام س�ازِی راه های 
جدید کاری )پروژه ها( و گذار از وضعیت پیشین 
ب�رای ایج�اد یک هنجار جدی�د )مدیریت تغییر( 
ش�دنی نیس�ت. اکثر مدیران پروژه به نادرستِی 
این طرز نگرشش�ان آگاه نیس�تند که کارش�ان 
فقط رساندن پروژه به موعد تحویل تعیین شده 
گاهش�مار پ�روژه نیس�ت.   5 دلی�ل برای اهمیت 

مدیریت تغییر وجود دارد: 

چرا مدیران 
پروژه های آی تی 
باید مدیریت 
تغییر  بدانند؟

اگر�پروژه�تان�را�درک�نکنید�و�
ب��رای�تمام�فعالیت�های�موردنیاز�برای�عبور�

کارب��ران�از�ی��ک�ش��یوۀ�کار�به�ش��یوۀ�دیگ��ر�برنامه�
نداش��ته�باش��ید،�نمی�توانی��د�مزایای�پروژ�ه�ت��ان�را�متجلی�

کنی��د.�این�فعالیت�ها�ش��امل�متقاعد�ک��ردن�کاربران�به�روش�
جدیدی�است�که�خروجی�بهتری�برای�آن�ها�و�سازمانشان�دارد؛�
گاه��ی�این�کار�دش��وار�و�زمان�بر�اس��ت.�بای��د�در�برنامه�ریزی�تان�
فعالیت�های�متقاعدکنندۀ�کاربران�به�»کشف«�تغییرات�جدید�را�
بگنجانی��د.�کارب��ران�باید�امکان�دسترس��ی�به�نس��خه�های�
آزمایش��ی�و�مدل�های�نمایش��ی�را�داشته�باشند�تا�بتوانند�

تأثیرگذاری�پروژه�را�باور�کنند.�

1. نیاز به فهمیدن و برنامه ريزی

را� ذی�نفع��ان�
غالبًا�می�توان�برحس��ب�مدل�هایی�

مث������ل�UPIG-Users،�ت����أمین�کننده�ه��ا�
)Providers(،�نفوذکننده�ه�����ا�)influencer(�و�دول��ت�

ش��ناخت.�بااین�ح��ال�ب��ا�ی��ک�ارزیاب��ی�پرجزئیات�تأثی��ر�می�توان�
ذی�نفعان��ی�را�ک��ه�متأثر�از�تأثی��رات�جانبی�و�عواقب�غیرتعمدی�خواهند�

ب��ود�بشناس��ید؛�ک��ه�مطمئنًا�ای��ن�ذی�نفعان�را�بدون�جس��ت�وجو�و�ارزیابی�
نمی�توانس��تید�بشناس��ید.�این�امر�باعث�می�شود�که�تعداد�بیشتری�از�ذی�نفعان�
مش��ارکت�داشته�باش��ند؛�درنتیجه�به�فعالیت�های�ارتباطی�برنامۀ�پروژه�افزوده�
می�شود.��به�دالیل�فوق�باید�بپذیریم�که�مدیریت�تغییرات�بخشی�از�مدیریت�
پروژه�های�آی�تی�و�نرم�افزاری�است؛�چنانچه�تغییرات�منتج�از�محصول�بر�
تمام�ذی�نفعان�بررس��ی�نش��ود�و�در�برنامۀ�مدیر�پروژه�گنجانده�نش��ود،�
پ��روژه�ب��ا�پایان�گرفتن�بی�ثمر�می�ماند�یا�دچ��ار�دوباره�کاری�هایی�

می�ش��ود�که�ناش��ی�از�درنظر�نگرفتن�تأثیرات�محصول�یا�
�پ��روژه�ب��ر�ذی�ن��فع����ان�از�آغ��از�کار�ب��وده�

است.���

5.ارزيابی تأثیرات مهم

درنظر� ب��ا�
نگرفتن�مدیریت�تغییرات،�

مناب��ع�کاف��ی�با�مهارت�ه��ای�کافی�
تخصی��ص�نمی�دهید.�کمک�ب��ه�کاربران�

ب��رای�عب��ور�ب��ه�راهکارهای�جدی��د�نیازمند�
مهارت�های�باالی�میان�فردی�و�هوش�عاطفی�
اس��ت.�الزم�است�اعضای�تیم�ترغیب�کننده�
و�ج��اذب�باش��ند�و�بتوانن��د�اعتم��اد�

کاربرانشان�را�جذب�کنند.�

ت منابع
3.انتخاب درس

�زم��ان�و�پ��ول�کمتری�را�
تخمی��ن�می�زنید�زیرا�این�فعالیت�ها�

را�درنظ��ر�نگرفته�ای��د�و�تخمین�محدودۀ�
پ��روژه�کمت��ر�از�واقعی��ت�آن�خواه��د�بود.�در�
بس��یاری�از�موارد�این�فعالیت�های�ترویجی�و�
ترغیبی�از�ساخت�خود�اقالم�تحویلی�زمان�

بسیار�بیشتری�را�می�گیرد.�

وده
 2.تعیین صحیح محد
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اگر�پروژه�تان�را�درک�نکنید�و�
ب��رای�تمام�فعالیت�های�موردنیاز�برای�عبور�

کارب��ران�از�ی��ک�ش��یوۀ�کار�به�ش��یوۀ�دیگ��ر�برنامه�
نداش��ته�باش��ید،�نمی�توانی��د�مزایای�پروژ�ه�ت��ان�را�متجلی�

کنی��د.�این�فعالیت�ها�ش��امل�متقاعد�ک��ردن�کاربران�به�روش�
جدیدی�است�که�خروجی�بهتری�برای�آن�ها�و�سازمانشان�دارد؛�
گاه��ی�این�کار�دش��وار�و�زمان�بر�اس��ت.�بای��د�در�برنامه�ریزی�تان�
فعالیت�های�متقاعدکنندۀ�کاربران�به�»کشف«�تغییرات�جدید�را�
بگنجانی��د.�کارب��ران�باید�امکان�دسترس��ی�به�نس��خه�های�
آزمایش��ی�و�مدل�های�نمایش��ی�را�داشته�باشند�تا�بتوانند�

تأثیرگذاری�پروژه�را�باور�کنند.�

1. نیاز به فهمیدن و برنامه ريزی

را� ذی�نفع��ان�
غالبًا�می�توان�برحس��ب�مدل�هایی�

مث������ل�UPIG-Users،�ت����أمین�کننده�ه��ا�
)Providers(،�نفوذکننده�ه�����ا�)influencer(�و�دول��ت�

ش��ناخت.�بااین�ح��ال�ب��ا�ی��ک�ارزیاب��ی�پرجزئیات�تأثی��ر�می�توان�
ذی�نفعان��ی�را�ک��ه�متأثر�از�تأثی��رات�جانبی�و�عواقب�غیرتعمدی�خواهند�

ب��ود�بشناس��ید؛�ک��ه�مطمئنًا�ای��ن�ذی�نفعان�را�بدون�جس��ت�وجو�و�ارزیابی�
نمی�توانس��تید�بشناس��ید.�این�امر�باعث�می�شود�که�تعداد�بیشتری�از�ذی�نفعان�
مش��ارکت�داشته�باش��ند؛�درنتیجه�به�فعالیت�های�ارتباطی�برنامۀ�پروژه�افزوده�
می�شود.��به�دالیل�فوق�باید�بپذیریم�که�مدیریت�تغییرات�بخشی�از�مدیریت�
پروژه�های�آی�تی�و�نرم�افزاری�است؛�چنانچه�تغییرات�منتج�از�محصول�بر�
تمام�ذی�نفعان�بررس��ی�نش��ود�و�در�برنامۀ�مدیر�پروژه�گنجانده�نش��ود،�
پ��روژه�ب��ا�پایان�گرفتن�بی�ثمر�می�ماند�یا�دچ��ار�دوباره�کاری�هایی�

می�ش��ود�که�ناش��ی�از�درنظر�نگرفتن�تأثیرات�محصول�یا�
�پ��روژه�ب��ر�ذی�ن��فع����ان�از�آغ��از�کار�ب��وده�

است.���

5.ارزيابی تأثیرات مهم

درنظر� ب��ا�
نگرفتن�مدیریت�تغییرات،�

مناب��ع�کاف��ی�با�مهارت�ه��ای�کافی�
تخصی��ص�نمی�دهید.�کمک�ب��ه�کاربران�

ب��رای�عب��ور�ب��ه�راهکارهای�جدی��د�نیازمند�
مهارت�های�باالی�میان�فردی�و�هوش�عاطفی�
اس��ت.�الزم�است�اعضای�تیم�ترغیب�کننده�
و�ج��اذب�باش��ند�و�بتوانن��د�اعتم��اد�

کاربرانشان�را�جذب�کنند.�

ت منابع
3.انتخاب درس

بدون�درک�
نح��وۀ�مدیری��ت�تغیی��ر�

نمی�توانی��د�اهمی��ت�فعالیت�ه��ای�
کلیدی�ازجمل��ه�ارزیابی�تأثیرات،�ارزیابی�
آمادگی�و�استقرار�پشتیبان�تغییرات�را�متوجه�
بش��وید.�اگر�این�موضوعات�ازاول�در�برنامۀ�
پروژه�نباش��ند�قرار�دادنش��ان�در�پروژه�در�

آخرسر�دشوار�خواهد�بود.�

4.فعالیت های کلیدی

�زم��ان�و�پ��ول�کمتری�را�
تخمی��ن�می�زنید�زیرا�این�فعالیت�ها�

را�درنظ��ر�نگرفته�ای��د�و�تخمین�محدودۀ�
پ��روژه�کمت��ر�از�واقعی��ت�آن�خواه��د�بود.�در�
بس��یاری�از�موارد�این�فعالیت�های�ترویجی�و�
ترغیبی�از�ساخت�خود�اقالم�تحویلی�زمان�

بسیار�بیشتری�را�می�گیرد.�

وده
 2.تعیین صحیح محد
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فق�ط خیال اندیش�ان و رؤیاس�ازان 
نیس�تند ک�ه دنی�ا را تغیی�ر می دهن�د. 
هیچ وقت برای تغییر ایده داشتن کافی 
نیست.  ایده را باید به عمل آورد و اجرا 
ک�رد؛ یعن�ی هم�ان کاری ک�ه مدیران 
پ�روژه می کنن�د! ایده ه�ا اگ�ر عمل�ی 
نش�وند فایده ای ندارند. مردم هرروزه 
ای�ده ای دارند؛ اما اغلبش�ان ایده های 
بزرگش�ان را عمل�ی نمی کنن�د. وقتی 
آدم ه�ا ایده ه�ای بزرگ�ی می یابند، دو 

حالت وجود دارد:
1. به دوستش�ان می گویند: »یک ایدۀ 
خ�وب دارم ام�ا هیچ وق�ت عملی اش 

نکرده ام...«
2. هیچ وقت آن را به کسی نمی گویند؛ 
می ترس�ند ک�ه بدزن�ددش! بع�د هم 

کاری برای اجرایش نمی کنند...
ایده های�ی که به عم�ل نمی آیند همان 
ان�گاره می مانن�د. ای�ده به خودی خود 
چیزی نیس�ت! کس�ی باید باش�د که 

قصِد متجلی کردن آن را داشته باشد. 
کس�ی بای�د آن ای�ده را به ی�ک برنامه 
مب�دل کند و به اجرا درآوردش. کس�ی 

باید:
• بفهمد که به چه نیاز است؟

• بفهم�د ک�ه چگون�ه می ت�وان ایده را 
به وجود آورد؟

• کاره�ای موردنیاز برای واقعی کردن 
ایده را هماهنگ و هدایت کند.

ایده ه�ای ش�گرف به ی�ک رهبر و یک 
برنامه نیاز دارند. پروژ ه های بس�یاری 
در زمینۀ فناوری، بهداش�ت و سالمت، 
معم�اری، حمل ونق�ل، کس�ب وکار، و 

صنایع متعدد دیگر وجود داشته اند.
ایده های بزرگ به تیمی از افرادی نیاز 
دارند که با همکارِی هم ایده را به یک 
برنامه بدل کنند و آن را اجرا کنند؛ نیاز 
ب�ه تیم�ی دارن�د ک�ه تم�ام نیازه�ا را 
بشناس�د و ب�رای واقع�ی ک�ردن یک 
برنامه دست به عمل بزند. رهبر کسی 

اس�ت ک�ه کارها را هماهن�گ می کند، 
انتقال می دهد و پیشروی امور را حفظ 
می کند؛ البته الزاماً همان کسی نیست 
ک�ه ای�ده را مطرح کرده اس�ت؛ به چند 

دلیل:
• ایده دهن�ده مایل به رهبری نیس�ت. 
به کارهای بس�یاری مش�غول اس�ت؛ 
قابل فهم اس�ت که کار مدیریت پروژه 

را به کس دیگری واگذار کند؛
• از مدیری�ت پ�روژه ل�ذت نمی ب�رد و 
نق�اط قوت�ش در زمینه ه�ای دیگ�ر 

است؛
• نمی داند برای متجلی کردن رؤیایش 

چگونه یک برنامه ایجاد کند. 
فقط پروژه های عظیم نیستند که برای 
تغییرآفرین�ی به مهارت های مدیریت 
پ�روژه نیاز دارند. تغییرات کوچکی که 
وضعیت فناوری، س�المت و بهداشت، 
کسب وکارها و کیفیت زندگی را بهبود 
می بخش�ند به مدیران پ�روژه ای نیاز 

دارند که به موفقیت آن ها کمک کنند. 
مدی�ران پ�روژه به رؤیاس�ازان کمک 
می کنند که رؤیای خود را بفهمند. یک 
مدیر پروژه با رؤیاساز یا ایده انگار کار 
می کن�د ت�ا بتوانند تصوی�ر بزرگ تر را 
بهت�ر بفهمن�د. ب�ا دق�ت جزئی�ات را 
بررس�ی می کن�د. با تی�م کار می کند تا 
بتوانن�د ب�رای ایج�اد تغیی�رات ی�ک 
برنام�ه ایج�اد کنند.  با فهماندن پروژه 
فاصل�ۀ بی�ن مخاطب�ان و تیم ه�ا را پر 
می کن�د. ب�ا پش�تیبانی از تی�م، آن را 
به جل�و می ران�د و خ�ود ب�ه بخش�ی از 
تغیی�ر تبدیل می ش�وند، چه این تغییر 
بزرگ باش�د و چه کوچک. چه بس�ا یک 
پ�روژۀ کوچ�ک ریپل�ی ایج�اد کند که 
تأثی�رش از آنچ�ه در ای�ن لحظ�ه فکر 

می کنید بسیار بیشتر باشد. 
مدی�ران پ�روژه چنی�ن کار بزرگ�ی 
دارند... آن ها متجلی کنندگان رؤیاها و 

ایده ها هستند. 

مدیران پروژه دنیا را تغییر می دهند
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از�هر�سه�پروژه�یکی�از�آن�خط�مبنا�)baseline(�ندارند.�
75درصد�مدیران�اجرایی�آی�تی�و�کس��ب�وکارها�انتظار�
دارند�که�پروژه�های�نرم�افزاری�ش��ان�شکست�بخورد!�آیا�

تعجب�ندارد؟!��
در�مدیری��ت�پ��روژه،�75درص��د�عدد�بدبینانه�ای�اس��ت.�
برنامه�ری��زی�و�اج��رای�ی��ک�پ��روژه�تمامًا�ی��ک�فرایند�
س��خت�و�هزینه�ب��ر�اس��ت،�اما�97درصد�از�س��ازمان�ها�
معتقدن��د�ک��ه�مدیریت�پروژه�برای�موفقیت�س��ازمانی�و�
عملک��رد�تج��اری�حیات��ی�اس��ت؛�ک��ه�این�رق��م،�رقم�
ش��گفت�آوری�اس��ت.�متأس��فانه�فق��ط�بی��ش�از�نیمی�

)56درصد(�از�مدیران�پروژه�گواهی�دارند.�
ام��ا�باید�راهکاری�باش��د...�درواقع�راهکاری�وجود�دارد.�

�Projectای��ن�راه��کار�پیش�الگوه��ای�پ��روژه�ی��ا�
�Templateاس��ت.��تص��ور�کنید�ک��ه�برون�نمای�پروژۀ�
ش��ما�آماده�اس��ت�اما�الزم�است�شکل�محسوسی�داشته�
باش��د�تا�کل�تیم�یک�س��کوی�)پلتفرِم(�مش��ترک�و�واحد�
برای�ارتباطات�بیابند.�به�عالوه�برای�پیشبرد�برنامه�ها�به�
تأیی��د�ذی�نفع��ان�نی��از�دارید.�با�اس��تفاده�از�پیش�الگو�یا�
نرم�اف��زار�مدیری��ت�پ��روژه�تم��ام�مش��کالت�مربوط�به�
مدیریت�پروژه�و�ذخیره�حل�می�ش��ود.�از�تعاریف�ش��روع�

کنیم.��

پیش الگوی پروژه چیست؟
طب��ق�تعریف�منابع�مختل��ف�دیجیتالی،�پیش�الگوهای�

پروژه�پیش�الگوهایی�هس��تند�که�»مدیر�پروژه�و�تیم�را�
قادر�می�س��ازند�س��اختار�و�محتوای�پروژه�های�موجود�را�
بفهمن��د�و�بتوانن��د�آن�را�دوباره�به�کار�بگیرند،�ازجملۀ�این�
س��اختارها�و�محتواه��ا�عبارت�ان��د�از�صفح��ات�پروژه،�
فیلده��ای�پیگی��ری�مش��تری�و�تعاری��ف�گ��ردش�کار؛�
به�این�ترتی��ب�می�توانن��د�ب��ه�س��اخت�پروژه�های�جدید�
س��رعت�ببخش��ند�و�فرایندهای�چرخۀ�حیات�را�استاندارد�
کنن��د.«�پیش�الگوه��ای�پروژه�و�نرم�افزار�مدیریت�پروژه�
ب��ه�برنامه�ری��زان،�مدیران�و�ناظ��ران�کمک�می�کنند�که�
پروژه�های�جدید�را�به�آسانی�و��به�سرعت�توسعه�بدهند�و�
توأمان�استانداردهای�سازمانی�را�اعمال�کنند�و�پیشروی�
فراین��د�را�حف��ظ�کنند.�وقتی�می�خواهید�یک�پروژۀ�جدید�

چگونه از پیش الگوهای )template( پروژه استفاده کنیم؟

22



را�ش��روع�کنید�می�توانید�یک�پیش�الگوی�پروژه�انتخاب�
کنید�و�اطالعات�را�در�آن�وارد�کنید.�قبل�از�به�روزرسانی�
محتوای�پیش�الگو،�پیش�الگو�می�تواند�ش��امل�س��اختار�
اصلی�پروژه�باش��د�یا�نباش��د.�اما�می�تواند�هم�س��اختار�
داش��ته�باش��د�و�هم�محتوا.�»ساختار«�در�اینجا�به�معنای�
پوش��ه�ها�و�پوش��ه�های�فرعی�اس��ت�که�از�پروژه�اصلی�
جست�وجو�شده�است.�»محتوای�پروژه«�به�معنای�اقالم�
کار�است�که�شما�یا�تیمتان�تنظیم�کرده�اید.�پیش�الگوها�
قابل�اطمینان�ان��د،�اس��تفاده�از�آن�ه��ا�س��اده�اس��ت�و�
یکپارچگ��ی�دارن��د؛�ابزار�فوق�العاده�ای�ب��رای�واگذاری�
وظای��ف�ب��ه�تیم�هس��تند.�بهتری��ن�فای��دۀ�پیش�الگو�و�
نرم�افزار�برای�مدیریت�پروژه�و�مدیریت�ارشد�این�است�
که�می�توانند�پیش��روی�پروژه�را�پیگیری�کنند.�فایدۀ�آن�
ب��رای�تی��م�این�اس��ت�که�می�توانند�پیش��روی�را�روزانه�
به�روز�کنند،�کار�را�به�ساعات�و�روزها�توزیع�کنند،�و�یک�

وظیفه�را�همزمان�تکمیل�کنند.�

کاربرد پیش الگوهای پروژه
پیش�الگوه��ا�از�بار�مدی��ران�پروژه�کم�می�کنند؛�به�آن�ها�
برون�نما�یا�س��اختار�س��اده�ای�از�پروژه�را�ارائه�می�کنند�که�
حین�کار�آن�را�دنبال�کنند.�کار�تااین�حد�آس��ان�می�ش��ود�
ک��ه�ی��ک�پیش�الگو�انتخاب�می�کنند،�محتوا�را�بارگذاری�
می�کنن��د�و�ه��رگاه�که�نیاز�ش��د،�به�دفع��ات،�آن�را�به�روز�
می�کنند.�امروزه�از�فواید�شگفت�آور�پیش�الگوهای�پروژه�

برخورداریم؛�ازجمله�اینکه:
زمان را حفظ می کنند

پیش�الگوه��ای�پ��روژه�نجات�بخش��اند.�مدیران�پروژه�با�
پیش�الگوها�می�توانند�بس��یار�در�زمان�صرفه�جویی�کنند.�
در�یک�پروژه�الزم�است�اطالعات�بسیاری�جمع�آوری�و�
س��ازمان�دهی�ش��ود�و�غالبًا�تیم،�آن�قدر�که��باید،�مجهز�
نیس��ت�و�محدودیت�ه��ای�زمانِی�موج��وْد�مدیر�پروژه�را�
تحت�فش��ار�ق��رار�می�ده��د.��بنابراین�ی��ک�پیش�الگوی�
پروژه�از�مدیران�پروژه�برای�برنامه�ریزی�و�به�روزرس��انی�
پش��تیبانی�می�کند،�تا�هرکس��ی�می�تواند�جزئیاتی�را�به�
نیازمندی�های�پروژه�بیفزاید.�افزون�برآن،�با�اس��تفاده�از�
فک��ری� طوف��ان� بخش��ی� از� می�ت��وان� پیش�الگ��و�
)brainstorm(�دربارۀ�رنگ�بندی،�طرح�بندی�و�طراحی�
و�س��اخت�بی�نیاز�ش��د.�این�مؤلفه�ها�می�توانند�بخش��ی�از�
پیش�الگوها�باشند؛�به�راحتی�یک�پیش�الگو�برمی�دارید�و�

اطالعات�را�در�آن�وارد�کنید.�

يک سـکو )پلتفرِم( امن برای اطالعات حیاتی 
کار

مدی��ران�پ��روژه�نیاز�دارند�که�برنامه�ریزِی�گس��ترده�ای�
داش��ته�باش��ند،�که�این�برنامه�ریزی�ش��امل�جلس��ات،�
تحلیل�ه��ا�و�بحث�های�متعدد�اس��ت.�وقتی�پیش�الگوها�
ب��ه�کار�گرفت��ه�می�ش��وند،�بهتری��ن�و�مناس��ب�ترین�
رویکردهای�پروژه�لحاظ�می�ش��وند،�جنبه�های�مختلف�
پروژه�مانند�ریس��ک،�زمان�بندی،�خطوط�زمانی،�و�تولید�
تجزیه�وتحلیل�می�ش��وند.��این�اطالعات�باید�بر�س��کوی�
امنی�باش��ند�که�کل�تیم�بر�آن�بتوانند�دس��تور�العمل�ها�را�
بررس��ی�کنی��د،�پیش��رفت�پ��روژه�را�ب��ه�روز�کنند،�برای�
راهبرده��ا�اطالع��ات�فراه��م�کنند،�و�غی��ره.�وقتی�این�
اطالع��ات�حیات��ی�وارد�می�ش��ود،�ازآن�جهت�که�در�یک�
ابزار�هوش��مند�به�طور�یکپارچه�ای�بارگذاری�ش��ده،�کل�
تیم�می�توانند�به�آن�دسترس��ی�داش��ته�باش��ند�و�آن�را�
دربین�کل�تیم�منتشر�و�توزیع�کنند.�یک�مدیر�نمی�تواند�
فق��ط�ب��ر�حافظ��ۀ�خود�تکیه�کند�زیرا�ممکن�اس��ت�چند�
مرحله�یا�چند�جزئیات�را�که�ممکن�اس��ت�برای�ذی�نفع�
پروژه�تعیین�کننده�باش��د�ازقلم�بیندازد.�با�ثبت�و�گزارش�
اطالع��ات�می�ت��وان�خط��ر�ازدس��ت�رفتن�اطالعات�را�
کاهش�داد.�با�یک�پیش�الگوی�آنالین�می�توان�پیوس��ته�

برای�ذی�نفعان�و�اعضای�تیم�گزارش�تهیه�کرد.�

تقويت ارتباطات
یکی�از�دالیل�شکست�پروژه�ها�ارتباطات�ضعیف�است.�
و� دس��ترس�پذیر� حیات��ی،� اطالع��ات� پیش�الگ��و�
خوانش�پذی��ری�را�در�اختی��ار�تی��م�ق��رار�می�دهد؛�برای�

رهبران�تیم�و�ناظران،�انتش��ار�و�توزیع�به�روزرس��انی�ها�
بس��یار�آس��ان�می�شود.�به�عالوه�به�دلیل�اطالعاتی�که�در�
پیش�الگوه��ا�نمای��ش�داده�می�ش��ود�به�راحتی�می�توان�
تأیی��د�گرف��ت.�هر�تغییری�در�برنامۀ�پروژه�را�نیز�می�توان�
پیش�ت��ر�مس��تند�ک��رد.�ب��ا�به�کارگیری�ی��ک�پیش�الگو�
می�توان�پلی�بین�ذی�نفعان،�برنامه�ریزان�و�اجراکنندگان�
زد،�و�به�این�ترتیب،�به�پیشروی�پروژه�سرعت�بخشید.

تقويت فرايندهای موجود 
ی��ک�پیش�الگ��وی�پ��روژ،ه،�که�به�خوبی�طراحی�ش��ده،�
درواقع�نعمتی�اس��ت�برای�پروژه�و�به�اجرای�روش��گان�
)متدول��وژی(�مدیری��ت�پ��روژه�نی��ز�کم��ک�می�کن��د.�
پیش�الگوه��ا�تیم�ه��ا�را�هدایت�می�کنند�ت��ا�پروژه�ها�را�با�
دق��ت�اج��را�کنن��د�و�بهره�وری�و�موفقیت�باالیی�داش��ته�
باش��ند.���عالوه�ب��رآن،�وقت��ی�از�یک�پیش�الگو�اس��تفاده�
می�کنی��د،�جنبه�های�پروژه�ها�ازقلم�نمی�افتند.�اطالعات�
فراگیری�که�ش��امل�س��ؤال�ها�و�فهرس��ت�های�بررسی�
)چک�لیس��ت(�هس��تند،�به�تیم�یادآوری�می�کند�که�برای�
هر�موضوعی�پرس��مان�های�مهمی�برگزار�کنند؛�تیم�را�
ق��ادر�می�س��ازد�که�ه��ر�جنبۀ�پروژه�را�به�خوبی�بررس��ی�

کنند.�

ريسک ها و هزينه ها را کاهش می دهد
ب��ا�پیش�الگوه��ا�و�نرم�افزارهای�آنالی��ن�مدیریت�پروژه�
می�ت��وان�ذخیره�گاه�بهت��ری�برای�جزئیات�و�برنامه�های�
پ��روژه�داش��ت�تا�تی��م�راحت��تر�بتواند��به�روزس��انی�ها�را�
دنب��ال�کند.�پیش�الگوه��ا�برنامه�ریزی��و�ارتباطات�تیم�و�
ذی�نفع��ان�را�فراگیرت��ر�می�کن��د.�مدیران�پ��روژه،�تیم�و�
ذی�نفع��ان�می�توانن��د�با�گزارش�ه��ای�کتبی�یک�نمای�
توصیف��ی�از�فراین��د�برنامه�ریزی�و�حذف�خطاهایی�که�به�

شکست�پروژه�منجر�می�شود�داشته�باشند.�

آيـا تا امـروز پیش الگوهای پـروژه را امتحان 
کرده ايد؟ 

وقتی�تیم�یک�روش�معین�را�ازطریق�پیش�الگو�به�پیش�
می�برد،�پروژه�به�دلیل�برخورداری�از�یک�روش�مناس��ب�
مدیری��ت�پ��روژه�به�موفقیت�می�رس��د.�مزیت�دیگر�آن�
صرفه�جوی��ی�در�هزینه�ای�اس��ت�ک��ه�صرف�یک�طراح�
حرفه�ای�گرافیکی�می�ش��ود.�طراحی�دیجیتالی�و�بصری�
تقریبًا�کار�دش��واری�اس��ت�که�نیازمند�خدمات�یک�طراح�
گرافیک��ی�باتجرب��ه�اس��ت.�ازای��ن�رو�با�اس��تفاده�از�این�
پیش�الگوهای�عمومی�می�توانید�در�هزینه�ای�که�صرف�
طراحی�گرافیکی�می�ش��ود�صرفه�جویی�کنید.��بنابراین�
پیش�الگوه��ای�پروژه�نه�تنها�از�هزینه�ها�می�کاهد�بلکه�با�
ایج��اد�تمرک��ز�ب��ر�تکمیل�وظایف�پ��روژه،�یکی�پش�از�
دیگ��ری،�از�چرخ��ۀ�حی��ات�پ��روژه�پش��تیبانی�می�کند.�
مدی��ران�پ��روژه�می�توانن��د�ب��رای�کارکرد�بهت��ر�تیم�و�
مدیریت�مؤثر�آن�ها�به�پیش�الگوها�تکیه�داشته�باشند.�

در�ش��ماره�های�قبل��ی�فصلنام��ۀ�خط�دید�و�ش��ماره�های�
بع��دی�آن�می�توانی��د�ب��ا�چن��دی�از�ای��ن�پیش�الگوها�و�

نرم�افزارهای�مدیریت�پروژه�آشنا�شوید.��
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�RBSنمایش�سلسله�مراتبی�ریسک�هاست�که�از�باالترین�
س��طح�ریس��ک�ها�شروع�و�به�سطوح�پایین�تر�ریسک�ها�ختم�
�)WBS(می�ش��ود.�این�ساختار�شبیه�س��اختار�شکست�کار�
اس��ت.�مث��اًل�می�توانی��د�ریس��ک�خود�را�به�ریس��ک�فنی،�
ریس��ک�مدیری��ت،�ریس��ک�زمان�بندی،�و�ریس��ک�های�
خارجی�)س��طح�1(�تقس��یم�کنید؛�س��پس�به�س��طح�های�
پایین�تر�بیایید،�مثل�ریس��ک�های�طراحی،�ریسک�بودجه�و�
غی��ره�)س��طح�2(�و�مانن��د�آن.�اگر�معنادار�باش��د،�می�توانید�
ریسک�ها�را�به�سطوح�فرعی�بیشتری�تقسیم�کنید.��معمواًل�
برای�کل�س��ازمان�یک�پیش�الگوی�)template(��س��اختار�
شکست�ریسک�)RBS(�انتخاب�می�شود�که�با�آن�می�توان�
مطمئن�ش��وید�تمام�نکات�و�ریس��ک�های�موردنظر�سازمان�
یا�ش��رکت�درنظر�گرفته�ش��ده�اند.��RBSمثل�یک�فهرست�
وارس��ی�)چک�لیس��ت(�عمل�می�کند.�طی�مرحلۀ�شناسایی�
ریس��ک،�مدی��ر�پ��روژه�ب��ر�هر�م��ورد�کام��اًل�کار�می�کند�و�
م��واردی�را�ک��ه�در�پ��روژۀ�موردنظ��ر�محتمل�اند،�عالمت�
می�زند.�وقتی�تمام�ریس��ک�ها�شناس��ایی�ش��د،�مدیر�پروژه�
می�تواند�به�ریس��ک�ها�امتیاز�بدهد.��PMI)مؤسسۀ�مدیریت�
�P-Iپ��روژه(�پیش��نهاد�می�کن��د�ک��ه�از�روش�امتیازده��ی�
اس��تفاده�کنی��د�ک��ه�در�ای��ن�روش�احتم��ال�وق��وع�ی��ا�
�Impactِ�یک�ریسک�بخصوص�را�در�تأثیر�یا�Probability
ِ�حاصله�از�آن�ریسک�ضرب�می�کنید�)�Pدر�I(.�به�این�شیوه�
می�توانی��د�به�ط��ور�واقعی�ریس��ک�را�کنترل�کنید�و�آن�ها�را�
برحس��ب�ترتیب�امتیازهایش��ان�اولویت�بندی�کنید.��با�این�
امتیازده��ی�مدیر�پ��روژه�می�تواند�حوزه�هایی�از�پروژه�را�که�
به�توجه�نیاز�دارد�شناس��ایی�کند.�به�طورمثال�اگر�ریس��ک�
فن��ی�امتی��از�باالیی�دارد،�مدیر�پروژه�باید�مطمئن�ش��ود�که�
پرس��نل�و�اب��زار�مناس��بی�برای�آن�فرایند�ی��ا�بخش�دارد.�با�
�RBSمی�توان�تجمع�ریس��ک�ها�را�در�وابس��تگی�ها�و�دستۀ�
معینی�از�مجموعۀ�ریس��ک�ها�شناس��ایی�کرد.�مدیر�پروژه�
همچنی��ن�می�توان��د�فراین��د�تقلیل�ریس��ک�را�درحین�یک�
دورۀ�پ��روژه�ارزیاب��ی�و�ب��ر�آن�نظارت�کند.�حتی�بیش�از�این�
نیز�ممکن�اس��ت؛��RBSمی�تواند�به�مقایس��ۀ�مناقصه�های�
فروش��ندگان�مختل��ف�کمک�کند؛�زی��را�با��RBSمی�توانیم�
یک�ش��یوۀ�کّمی�برای�مقایس��ۀ�پیش�طرح�ها�)پروپوزال�ها(�
داشته�باشیم.�یک�نمونۀ�عمومی��RBSو�یک��RSBبرای�

یک�پروژۀ�فرضی�ارائه�می�کنیم.�

 ساختار شکست ریسک 

 RBS
چیست؟
در�زب��ان�مدیری��ت�پ��روژه�ریس��ک�ها�عبارت�ان��د�از�ه��ر�چی��ز�
برنامه�ریزی�نش��ده�و�پیش�بینی�نش��ده�ای�که�ممکن�اس��ت�وقوعش�بر�
هزینه�ها،�زمان�بندی�و�کیفیت�پروژه�تأثیری�منفی�داش��ته�باش��د.�یک�
مدی��ر�توانمن��د�پ��روژه�باید�بتواند�به�طور�مؤثری�ریس��ک�ها�را�مدیریت�
کن��د�و�پ��روژه�را�طب��ق�برنامه�به�پیش�بب��رد.�یکی�از�ابزار�مهم�مدیریت�

ریسک�ساختار�شکست�ریسک�)RBS(�است.�
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رویــداد

موسس��ه�مدیری��ت�پ��روژه���PMIکه�ام��روزه�رهبري�
جهاني�در�زمینه�گس��ترش�اس��تانداردها،�کاربردها�و�
مفاهی��م�مدیری��ت�پروژه�در�دنی��ا�را�بر�عهده�دارد،��در�
س��ال��1969با�هدف�تبادل�دانش�و�حرفه�اي�کردن�
مدیریت�پروژه�در�س��طح�بین�المللي�تاسیس�گردید�و�
یک��ي�از�مع��روف�تری��ن�موسس��ات�فع��ال�در�زمینه�
مدیریت�پروژه�در�جهان�بوده�که�طیف�گسترده�اي�از�
اس��تانداردهاي�مرتب��ط�با�مدیریت�پ��روژه�و�خدمات�
آموزش��ي�ش��امل�س��مینار،�کنفران��س�و�دوره�هاي�

آموزشي�مرتبط�را�ارایه�مي�دهد.
این�مؤسس��ه�غیرانتفاعي�در�حال�حاضر�بیش�از��500
ه��زار�عض��و�در�بی��ش�از���208کش��ور�دنی��ا�دارد.�این�

اعضاء�ک�ه�غالبًا�مدیران�پروژه�از�کشورهاي�مختلف�
دنی��ا�هس��تند،�در�ی��ک�ارتب�اط�مؤثر�ب��ا�یکدیگر،�در�
تب��ادل�تجربی��ات�پ��روژه�ه��اي�مختل��ف�و�تهی��ه�
اس��تانداردهاي�مدیریت�پروژه،�طرح�و�س��بد�پروژه�و�

…�با�هم�همکاري�مي�کنند
گواهي�نام��ه��PMPشناخته�ش��ده�ترین�و�معتبرترین�
گواهي�نام��ه�حرف��ه�اي�مدیری��ت�پ��روژه�در�جه��ان�
مي�باش��د�که�توس��ط�انجمن�مدیریت�پروژه�آمریکا�
)PMI(�در�اقص��ي�نق��اط�جه��ان�ب��ه�اف��راد�موفق�در�
آزم��ون�آن�اعط��اء�میگردد.��هدف�از�برگزاري�آزمون�
PMP،�ان��دازه�گیري�دان��ش�داوطلبین�درباره�پیکره�
�Project�Management(دان��ش�مدیریت�پ��روژه�

�Body�Of�Knowledge(�و�نح��وه�بکارگی��ري�این�
دان��ش�در�موقعیت�ه��اي�واقع��ي�اس��ت�و�دارنده�این�
مدارک�بعنوان�فرد�متخصص�و�صاحب�نظر�در�دانش�
حرفه�اي�مدیریت�پروژه�ش��ناخته�مي�ش��ود.�اولین�بار�
این�آزمون�در�س��ال��1984در�آمریکا�برگزار�ش��د�و�از�
آن�س��ال�تاکنون�این�آزمون�در�بیش�از��208کش��ور�و�
به�زبانهاي�مختلف�از�جمله�انگلیسي،�چیني،�کره�اي،�
ژاپني،�اس��پانیولي،�ایتالیایي،�برزیلي،�پرتغالي،�آلماني�

و�فرانسوي�برگزار�مي�شود.
�PMPوجود�بیش�از��700.000فرد�دارای�گواهینامه�
تا�اواس��ط�س��ال�2016،�خود�شاهدی�عینی�بر�اعتبار�و�

شهرت�جهانی�این�گواهینامه�است.

PMP دوره امادگی آزمون مديريت پروژه حرفه ای
شروع رویداد: سه شنبه ۱۲ تیر ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان رویداد: پنج شنبه ۲۱ تیر ۹۷ ۱۷:۰۰

مکان: رویدادتهران
موضوع: رویدادمدیریت / مدیریت پروژه
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یک�پروژه�دارید�و�یکی�دوتا�منبع؛�تازه�اگر�خوش�ش��انس�
باشید.�حاال�وقت�برنامه�ریزی�رسیده...�

مش��کل�اینجاس��ت�که�حرکت�از�یک�راهبرد�به�یک�برنامۀ�
پرجزئی��اِت�وظای��ف�گام�بس��یار�بلندی�اس��ت.�وسوس��ه��
می�ش��وید�که�مس��تقیمًا�دس��ت�به�کار�ش��وید�و�یک�مستند�
�Project�Definition�Workshopتعری��ف�پ��روژه�ی��ا�
تنظیم�کنید.�تحت�فش��ارید�که�زودتر�پروژه�را�ش��روع�کنید�
اما�مقاومت�کنید.�در�طول�تاریخ،�ش��اهد�اثرات�س��وء�این�
ش��تاب�زدگی�ها�و�درخط��ر�افتادن�ه��زاران�پروژه�بوده�ایم.�
ع��دم�تواف��ق�ذی�نفع��ان،�ع��دم�اطمین��ان�از�زمان�بندی،�
ناش��ناخته�بودن�هزینه�ها،�س��ردرگمی�پیرامون�وظایف...�
تم��ام�این�ه��ا�ماحص��ل�برنامه�ری��زی�زودهن��گام،�بدون�

»محدوده�یابی�مناسب«�است.�
کدام�بهتر�اس��ت؟�اینکه�اول�انگش��ت�پای�خود�را�در�آب�
بزنی��م�و�اوض��اع�را�بس��نجیم�یا�مس��تقیمًا�در�آب�ش��یرجه�
بزنی��م؟�اول�محدوده�یاب��ی�کنی��د�و�س��عی�کنید�که�تصویر�
بزرگی�از�از�آنچه�قرار�است�تحویل�داده�شود�داشته�باشید.�
راهبرد�)اس��تراتژی(�بیش��تر�کّمی�اس��ت�تا�کیفی؛�بنابراین�
نی��از�ب��ه�اتفاق�نظ��ر�دربارۀ�نحوۀ�ترجم��ۀ�آن�به�یک�پروژۀ�
کّمیت�پذیر�اس��ت.�تفاوتی�ن��دارد�که�پروژه�راه�اندازی�یک�
سیس��تم�عامل�جدی��د�آی�ت��ی�باش��د�یا�ی��ک�فرایند�جدید�
تج��اری�یا�راه�اندازی�یک�ایس��تگاه�فرعی�برق،�همیش��ه�
قب��ل�از�مس��تند�تعریف�پروژه،�خوب�اس��ت�ک��ه�بر�تصویر�

بزرگ�و�محدودۀ�کلی�پروژه�توافق�یافت.�

برای برنامه ریزی 
عجله نکنید 
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نگاش��ت�تصویر�بزرگ�بهترین�راه�برای�ش��روع�یک�پروژه�
اس��ت.�این�روند�برای�معرفی�اجزا�و�افراد�فوق�العاده�اس��ت�
ام��ا�ممل��ؤ�اس��ت�از�روابط؛�و�ش��اید�این�رواب��ط�آن�چیزی�
نیس��ت�که�توقعش�را�داش��تید؛�زیرا�این�اولین�بار�اس��ت�که�
ذی�نفعان�کلیدی�کل�محدودۀ�دس��ت�یافتنی�را�می�فهمند.�
ش��اید�موافق�باش��ند�شاید�نباش��ند.�اما�اگر�اکنون�بفهمید،�
بهت��ر�اس��ت�از�اینک��ه�بعداً�بفهمید.�بی�ش��ک�نمی�خواهید�
وقتی�به�نیمۀ�اجرای�پروژه�رس��یدید�این�ناموافقی�ها�ابزار�
ش��وند.�مطمئنًا�مایلید�زودتر�مش��کالت�را�بدانید�و�نگاشت�
تصویر�بزرگی�از�پروژه�بهترین�فرصت�برای�شفاف�سازی�
َجو�و�و�تصمیم�گیری�اس��ت�دربارۀ�آنچه�باید�تحویل�داده�

شود�یا�نشود.�
ای��ن�فراین��ِد�آغ��ازی�س��اده�و�تعاملی�اس��ت.�خروجی�ها�و�
فعالیت�ه��ای�کل��ی�به�اهداف�نهای��ی�می�انجامند.�ابتدا�بر�
اه��داف�توافق�می�ش��ود،�س��پس�ب��ا�تعیی��ن�فعالیت�ها�و�
خروجی�ه��ا�بر�مس��یرهای�رس��یدن�به�ای��ن�اهداف�توافق�
می�ش��ود.�کاغذهای�چس��بانی�که�بر�تخته�س��فید�بزرگی�
چس��بانده�ش��ده�اند�با�پیکان�ها�به�هم�متصل�می�ش��وند�تا�
ذی�نفع��ان�نمای�کل��ی�خوبی�از�محدودۀ�تش��کیل�دهندۀ�
پروژه�داشته�باشند.�مسیرها�و�فعالیت�ها�و�خروجی�ها�دائمًا�
تغیی��ر�می�کنن��د�تا�تا�ب��ا�اهداف�و�نظرهای�همگانی�انطباق�
بیابند.�اگر�به�تصویر�کلی�واحدی�نرس��ند،�نش��ان�می�دهد�
که�آن�طور�که�انتظار�می�رفت،�پروژه�ش��فاف�نیس��ت�و�خوِد�
راهب��رد�مش��کالتی�دارد.�نقش��ۀ�حاصله�ورودی�مس��تند�
تعریف�پروژه�اس��ت.�اگر�مس��تند�تعریف�پروژه�بعد�از�یافتن�
تصوی��ر�بزرگ��ی�از�مح��دوده�تهیه�و�تأیید�ش��ود،�می�توان�
قبل�از�برنامه�ریزی،�به�خروجی�مطمئن�تری�دس��ت�یافت.�
اگر�یک�مستند�تعریف�پروژه�داشته�باشید�الزم�نیست�که�
وقت�صرف�شفاف�کردن�اهداف،�مقاصد�و�محدوده�کنید.�
خروجی�اولیۀ�مس��تند�تعریف�پروژه�یک�س��اختار�شکست�
کار�)WBS(�کلی�اس��ت؛�که�مس��تندی�اس��ت�برای�ایجاد�

یک�برنامۀ�وظایف�پرجزئیات�تر.�
در�ش��کل�»مس��یر�مطمئن�ت��ر�برنامه�ری��زی«�مش��اهده�
می�کنید�که�از�راهبرد�به�یک�برنامۀ�پرجزئیات�می�رس��یم.�
تفاوت�اصلی�آن�از��مس��یرهای�عادی�برنامه�ریزی،�آغاز�از�
راهب��رد�اس��ت.�بنابراین�برای�برنامه�ری��زی�عجله�نکنیم.�
ب��رای�شفاف�س��ازی�راهب��رد�وق��ت�صرف�کنیم.�ش��اید�
فش��ارهای�بس��یاری�برای�راه�اندازی�و�پیشبرد�سریع�پروژه�
باش��د،�اما�بهتر�اس��ت�با�یک�روند�بررس��ی�پذیر،�پایه�ها�را�

ازابتدا�مستحکم�تر�بگذاریم.
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تعیی��ن�ک��ردن�و�مس��تند�کردن�و�فهمان��دن�محدودۀ�
پروژه�گاهی�اس��ترس�آور�و�پیچیده�اس��ت.�در�این�مقاله�
دو�رهب��ر�کس��ب�وکار�درب��ارۀ�محدوده�یابی�و�موفقیت�

شرکت�هایشان�در�آن�صحبت�می�کنند.�
هن��گام�تعیی��ن�محدودۀ�پروژه�برخ��ی�مؤلفه�ها�کلیدی�
هس��تند�اما�عوامل�دیگری�را�هم�باید�درنظر�گرفت�که�
کار�ذی�نفعان�را�بس��یار�آس��ان�تر�می�کند�و�مانع�خزش�
محدوده�می�ش��ود.�درابتدای�ه��ر�مرحلۀ�برنامه�ریزی،�
یک�برنامۀ�مدیریت�محدوده�تهیه�کنید�که�دقیقًا�نشان�

می�ده��د�ک��ه�محدودۀ�پروژه�چطور�تعریف،�بررس��ی�و�
مدیریت�خواهد�شد.�سپس�مطمئن�شوید�که�انتظارات�
و�نیازه��ای�حقیق��ی�ذی�نفع��ان�را�به�درس��تی�درک�
کرده�اید؛�خصوصًا�پیرامون�منابع�موجود،�محدودیت�ها،�
نق��اط�ق��وت،�فراینده��ا،�اب��زار،�فن��اوری�و�فرهن��گ�
ش��رکتتان.�غالب��ًا�به�این�مرحل��ۀ�آغازی�آن�قدر�که�باید�
زمان�تخصیص�داده�نمی�ش��ود�و�توجه�نمی�ش��ود�که�
ممکن�اس��ت�خزش�محدوده�بعداً�به�یک�واقعیت�تلخ�
ب��دل�ش��ود.�مدیرعام��ل�عملی��اِت�ش��رکت�توس��عۀ�

�،Silverlogicبرنامه�ه��ای�کارب��ردی�بوم��ی�و�وِب�
کریس��تینا�اسکالِینت،�دربارۀ�برخی�از�موادی�که�هنگام�
تعیی��ن�مح��دودۀ�پروژه�ه��ا�درنظ��ر�می�گیرند�صحبت�
می�کن��د:�»مش��تری�های�م��ا�معم��واًل�س��ازمان�ها،�
اس��تارت�آپ�ها�و�کس��ب�وکارهای�کوچک�هس��تند�که�
می�خواهن��د�از�ابت��دا�ب��ا�کمین��ۀ�محص��ول�پذیرفتنی�
)MVP(�و�یک�بودجۀ�محدود�ش��روع�کنند.�همان�طور�
ک��ه�ح��دس�می�زنید،�مرز�بین�یک��MVPو�یک�برنامۀ�
کارب��ردی�پرکارب��رد�تعیین�می�کند�ک��ه�چه�موقع�باید�

چگونه می توان محدودۀ پروژه را تعیین 
و مستند کرد و به دیگران بفهامند 
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دس��تور�»توقف«�افزودن�کاربردها�را�داد.�با�ذی�نفعان�
زمان��ی�را�ص��رف�می�کنیم�تا�معلوم�ش��ود�که�مایلند�چه�
مش��کالتی�را�ح��ل�کنند.�ب��رای�ویژگی�های�کوچک�و�
�user(داس��تان�های�کاربری��MVPب��زرگ�ممک��ن�با�
story(�می�نویس��یم�.�به�ع��الوه�ب��ر�روی�کاغ��ذ�ی��ا�
ن��رم�اف����زاری�های��������ی�م���ث����ل��Sketchو�
را� اولی��ه� چارچوب�ه��ای� �WireframeSketcher

مشخص�می�کنیم.«
فران��ک�گاروفال��و،�مس��ئول�مش��اوره�در�اس��تودیوی�
گاروفالو،�که�یک�شرکت�مشاورۀ�راهبردهای�تعاملی�و�
تجرب��ۀ�کاربری�اس��ت،�درخص��وص�مؤلفه�ها�و�عوامل�
دخیل�در�تعیین�محدوده�می�گوید:�»ما�از�یک�روشگان�
)متدولوژی(�اسکرام-چابک�استفاده�می�کنیم�که�به�ما�
کمک�می�کند�حیِن�انعطاف�پذیری�و�چابکی�در�انطباق�
ب��ا�نیازه��ای�متغی��ر�تجاری،�اهداف�کلی��دی�را�تعریف�

کنیم.«��
ش��رکت�ها�متوجه�مناف��ع�به�کارگیری�روش�هایی�مثل�
چاب��ک�ب��رای�پروژه�ه��ا�و�اس��تفاده�از�نرم�افزارها�برای�
جم��ع�آوری�و�چارچوب�بندی�نیازمندی�ها،�مس��تندات،�
ذخیره�و�اش��تراک�آس��ان�و�س��ریع�اطالعات�محدودۀ�
پ��روژه�ب��ا�ذی�نفعان�ش��ده�اند.�این�ابزار�از�حجم�وظایف�

دشوار�می�کاهند.�

چگونه می توان محدودۀ پروژه را مستند کرد 
و به ذی نفعان فهماند 

عموم��ًا�ه��دف�از�مس��تنِد�مح��دوده�ممکن�س��اختِن�
دسترس��ی�همیشگی�تمام�ذی�نفعان�و�شرکت�کنندگان�
پ��روژه�ب��ه�یک�مس��تند�زنده�اس��ت�ک��ه�بتوانند�برای�

راهنمای��ی�ه��ر�زمانی�که�می�خواهند�به�آن�رجوع�کنند.�
مستندس��ازی�مح��دوده�مش��کالت�کنترل�نس��خه�و�
سردرگمی�های�احتمالی�پیرامون�نیازمندی�های�تیم�و�
مش��تری،�انتظ��ارات،�مناب��ع�موج��ود،�گاهش��مارها،�
جنبه�ه��ای�کیف��ی�و�دیگر�جزئی��ات�مربوطه�را�کاهش�
می�ده��د.�اس��کالینت�درب��ارۀ�مستندس��ازی�و�انتقال�
�Googleمحدوده�به�ذی�نفعان�می�گوید:�»با�استفاده�از�
�Sheetsو�InVision،�این�داس��تان�ها�و�چارچوب�ها�را�
با�ذی�نفعان�و�تیم�توس��عه�به�اش��تراک�می�گذاریم.«�او�
می�گوید�بعدازآن�»تیم�توسعه�دربارۀ�اینکه�داستان�های�
کارب��ری�چگون��ه�باید�تلفیق�و�تفکیک�ش��وند�بازخورد�
)فیدب��ک(�می�دهن��د�و�ه��ر�خالئی�را�ک��ه�در�منطق�یا�
گ��ردش�کار�کل��ی�وج��ود�دارد�مش��خص�می�کنن��د؛�
ذی�نفع��ان�نی��ز�داس��تان�ها�را�ب��ه�ترتی��ب�اولویت�قرار�
می�دهن��د.�بع��د�از�چن��د�تکرار،�مهم�ترین�داس��تان�ها�و�
داس��تان�های�غالبًا�فراموش�شده��اما�ضروری�مشخص�

می�شوند.«
در�استودیوهای�گاروفالو�»محدودۀ�پروژه�در�مستنداِت�
ترتیِب�وظیفه�مس��تند�می�ش��ود،�و�در�آن�تعریف�وظایف�
و�اه��داف�کلی��دی،�مدیریت�تغییر�و�زمان�بندی�)به�ماه(�
لح��اظ�می�ش��ود.�در�زمان�بن��دی،�پیش��برد�به�س��مت�
دس��تیابی�ب��ه��اهداف�کلیدی�در�ی��ک�دورۀ��2هفته�ای�
پیگی��ری�می�ش��ود.«�فران��ک�گاروفال��و�می�گوی��د�
روش�هایشان�عامل�موفقیتشان�بوده�و�به�آن�ها�کمک�
ک��رده�ک��ه�»اهدافی�را�که�به�تأیید�ذی�نفعان�می�رس��ند�
مس��تند�کنند،�ضمن�اینکه�آن�قدر�انعطاف�پذیر�باش��ند�

که�پذیرای�تغییرات�باشند.«
برای�ش��رکت�هایی�مثل��SilverLogic»راهبردش��ان�

در�گردش�کار�اسکرام-چابک�کارایی�داشته�است�و�به�
تیم�توس��عه�و�ذی�نفعان�این�امکان�را�داده�که�س��ریعًا�
برای�داستان�ها�همکاری�کنند،�هم�دیگر�را�از�تخمین�ها�
و�تأییده��ای�ه��ر�داس��تان�مطل��ع�کنن��د،�و�س��ریعًا�

چارچوب�های�بازبینی�را�انتقال�بدهند.«
اس��کالنیت�منظورش�را�از�تغییر�بیان�می�کند:�»یکی�از�
ویژگی�های��Google�Sheetsاین�است�که�هرکسی�
در�برگه�ها�راحت�کار�نمی�کند�و�اس��تفاده�از�برگه�ها�بر�
گوش��ی�دش��وار�اس��ت.�اگر�زمان�و�منابع�داش��تیم�یک�
�UIمی�س��اختیم�که��)Sheets(برنام��ۀ�کاربردی�برگه�

مدیریت�داستان�کاربری�ما�را�بهبود�می�داد.«
در�گاروفالو�»یاد�دادن�این�روِش�متفاوت�از�روش�های�
قدیم��ی�مث��ل�آبش��اری�ب��ه�ذی�نفعان،�با�ی��ک�تغییر�
فرهنگی�و�فرایند�آموزش��ی�ممکن�بوده�اس��ت.�با�روش�
چاب��ک�فراین��د�م��ا�دائم��ًا�ارزیابی�می�ش��ود�و�تکامل�
می�یاب��د.«��هرچن��د�که�هیچ�راه�یا�مکان�درس��تی�برای�
مس��تند�ک��ردن�مح��دودۀ�پروژه�وجود�ن��دارد،�برخی�از�
ش��رکت�ها�موفقی��ت�در�هم��کاری�را�در�اس��تفاده�از�
نرم�اف��زار�مدیری��ت�پروژۀ�متن�ب��از�می�دانند،�اما�برخی�
موفقیتشان�را�وام�داِر�استفاده�از�نرم�افزارهای�انحصاری�
برحسب�اهداف�و�نیازهای�معین�و�واحدشان�می�دانند.�
با�داش��تن�مس��تندات�کافی�و�قابل�دس��ترس�)ترجیحًا�
آنالین�یا�الکترونیک(�درکل�حیات�یک�پروژه�می�توان�
خ��زش�مح��دوده�را�بس��یار�کاه��ش�داد.�بای��د�تم��ام�
ذی�نفع��ان�در�مرحلۀ�برنامه�ریزی�از�این�مستندس��ازی�
آگاه�شوند�تا�همه�نقششان�را�بفهمند�و�ازابتدا�هماهنگ�
شوند�و�فرایندهای�داخلی�و�روش�ها�بتوانند�کمی�از�بار�

دشواری�کار�را�به�دوش�بکشند.
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آی��ا�همیش��ه�کارت��ان�بی��ش�از�آنک��ه�
انتظ��ارش�را�دارید�طول�می�کش��د؟�به�
انجام�یک�وظیفه�متعهد�می�ش��وید�اما�
همیش��ه�دوبراب��ر�زمانی�را�ک��ه�مایلید�
می�گی��رد؟�اگ��ر�م��ادر�یا�پدر�باش��ید�و�
صبح�ه��ا�فرزن��د�خردس��التان�را�ب��ه�
مهدک��ودک�ببری��د�بعید�نیس��ت�این�
تجرب��ه�را�داش��ته�باش��ید؛�فقط�بیرون�
رفتن�از�خانه�ده�دقیقه�طول�می�کش��د!�
ام��ا�وظای��ف�بس��یار�دیگ��ری�نی��ز�
این�گونه�ان��د.�معم��واًل�این�خوش�بینی�
ماس��ت�که�فک��ر�می�کنیم�تکمیل�یک�
وظیف��ه،�ب��ه�س��رعتی�ک��ه�م��ا�تخیل�
می�کنی��م،�ش��دنی�اس��ت؛�درحالی�که�

همیشه�وقت�بیشتری�می�گیرد.

ف��رض�کنید�ک��ه�باید�یک�راهنما�برای�
ی��ک�راه��کار�نرم�اف��زاری�تهیه�کنید.�
وقت��ی�نوش��تنش�را�قب��ول�می�کنی��د،�
خودت��ان�را�درحال�س��اختن�س��ریع�و�
راحِت�مس��تندات�تخی��ل�می�کنید.�اما�
دیگ��ری� چی��ز� داس��تان� �واقعی��ت�

است.�
به�دلی��ل�مزاحمت�ه��ا�یا�تعهدات�دیگر،�
تکمیل�نرم�افزار�از�آنچه�به�نظر�می�رسید�
بیش��تر�طول�می�کش��د.�انگار�نوشتنش�
صد�س��ال�طول�می�کشد.�دیگر�وظایف�
نی��ز�این�گونه�اند.�ام��ا�گاهی�اوقات�باید�
کار�را�س��ریع�انج��ام�بدهی��د.�درادامه�
ی��ازده�تاکتیک�برای�س��ریع�کار�کردن�

می�گوییم.

11 تاکتیـک بـرای سـريع کار 
کردن

��������همکاری�کنید.�به�بخشی�
از�کار�متمرکز�ش��وید�که�01

انج��ام� خ��وب� را� آن�
می�دهی��د�و�دیگ��ری�کار�را�انجام�بدهد�

که�می�تواند�خوب�انجام�بدهد.
����کمینه�را�تشخیص�بدهید.�

بیش�از�آنچه�الزم�اس��ت�02
انج��ام�ندهی��د.�بیش�از�
آنچ��ه�الزم�اس��ت�ب��رای�پرداختن�به�

جزئیات�کار�زمان�نگذارید.
�����از�تایمر�استفاده�کنید.�از�

یک�تایمر�اس��تفاده�کنید�03

و�س��عی�کنی��د�ک��ه�کار�را�در�چارچوب�
زمانی�تعیین�شده�انجام�بدهید.

�����کمال�طلب�نباشید.�برای�
ب��ه�انجام�رس��اندن�کار�04

ت��الش�کنید�نه�بهترین�
ارائه.

�����مح��ل�را�تغیی��ر�بدهی��د.�
گاهی�تالش�کنید�که�در�05

م��کان�متفاوت��ی�با�قبل�
کار�کنید.�اگر�مزاحمت�هایی�وجود�دارد�
که�نمی�توانید�تمرکز�کنید،�س��عی�کنید�
در�ی��ک�محل�متفاوت�کار�کنید.�جایی�
که�راحت�باشید�یا�جایی�که�افراد�کمی�
باش��ند�که�ش��ما�را�می�شناسند�و�به�شما�

دسترسی�دارند.

وظای��ف� ب��ه� را� کار� � � �
کوچک�تری�تقسیم�کنید.�06

اگر�ش��روع�کار�دش��وار�و�
س��رگیجه�آور�اس��ت،�آن�را�ب��ه�وظایف�
کوچک�ت��ری�تقس��یمش�کنی��د�ک��ه�
می�توانید�س��ریع�تر�تکمیلش�کنید،�یک�
عنوان�انتخ��اب�کنید،�یک�پیش�نویس�
تقریب��ی�از�کار�تهی��ه�کنی��د�و�مانند�آن.�
تمام�این�ها�را�می�توان�مس��تقل�ازهم�و�
س��ریع�تکمیل�کرد�و�س��پس�به�وظیفۀ�

بعدی�شتافت.
�����یک�موعد�تحویل�تعیین�

کنید.�با�تعیین�یک�موعد�07
تحوی��ل�نزدی��ک�برای�
خودت��ان،�حس��ی�از�فوریت�ایجاد�کنید.�

اگر�یک�موعد�تحویل�داش��ته�باش��ید،�
ب��رای�متمرک��ز�مان��دن�ب��ر�کار�انگیزه�

دارید.
�����تعه��د�ایج��اد�کنی��د.�ب��ه�

ش��خصی�که�قرار�است�08
کار�را�به�او�تحویل�بدهید�
زمان�و�تاریخ�تعیین�ش��ده�را�اعالم�کنید.�
اگر�کس��ی�از�شما�انتظاری�داشته�باشد،�
حس�می�کنید�انجام�آن�ضرورت�دارد.

�����نَ��ه�بگویی��د.�وقت��ی�یک�
چارچ��وب�زمانی�دارید�یا�09

تایمر�ش��ما�ادامه�دارد،�به�
کس��ی�اج��ازه�ندهی��د�ک��ه�ش��ما�را�با�
درخواس��ت�های�کوچک�از�کار�دور�کند.�
کس��ی�که�می�ایس��تد�تا�از�ش��ما�سؤال�

بپرسد�شما�را�از�مسیرتان�خارج�می�کند.�
متمرک��ز�بمانی��د�و�ب��ه�ای��ن�وقفه�ها�نه�

بگویید.
�����زمانتان�را�ثبت�کنید.�این�

کار�احمقانه�و�خسته�کننده�10
به�نظر�می�رس��د،�اما�برای�
برخی�خوب�جواب�می�دهد.�اگر�مشکل�
متمرک��ز�مان��دن�دارید�یا�به�اندازۀ�کافی�
س��ریع�کار�نمی�کنی��د،�بنویس��ید�که�با�
زمانت��ان�چ��ه�می�کنید.�ط��وری�رفتار�
می�کنی��د�ک��ه�انگار�برای�زمانی�که�هدر�
می�دهی��د�جریم��ه�می�ش��وید؛�طی�روز�
زمانتان�را�پیگیری�کنید.�اگر�الزم�باش��د�
که�تا�آخر�روز�یک�مس��تند�را�تمام�کنید،�
رد�تم��ام�ام��وری�را�که�ط��ی�روز�انجام�

می�دهید�بگیرید�تا�متمرکز�بمانید.
�����از�خودتان�بپرس��ید:�»آیا�

ای��ن�فعالی��ت�م��ن�را�به�11
هدفم�نزدیک�می�کند؟«�
می�توانی��د�این�ترفند�را�در�رس��انه�های�
اجتماعی�ت��ان�ب��ه�کار�بگیرید.�این�همه�
برنام��ۀ�کاربردی�تمرکز�ش��ما�را�به�هم�
می�زن��د.�اگ��ر�بر�تلفن�ی��ا�رایانه�تان�نگاه�
می�کنید�از�خودتان�بپرس��ید:�»آیا�برای�
من�ارزش��ی�دارد�و�من�را�به�طرف�هدفم�
هدایت�می�کند؟«�نتیجۀ�این�پرسش�را�
در�کارت��ان�اعم��ال�کنید.�اما�اگر�پیامی�یا�
پستی�حواس�شما�را�پرت�می�کند،�قطعًا�
ش��ما�را�به�س��مت�هدفت��ان�هدای��ت�

نمی�کند.

یازده ترفند 
برای سریع کار کردن
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آی��ا�همیش��ه�کارت��ان�بی��ش�از�آنک��ه�
انتظ��ارش�را�دارید�طول�می�کش��د؟�به�
انجام�یک�وظیفه�متعهد�می�ش��وید�اما�
همیش��ه�دوبراب��ر�زمانی�را�ک��ه�مایلید�
می�گی��رد؟�اگ��ر�م��ادر�یا�پدر�باش��ید�و�
صبح�ه��ا�فرزن��د�خردس��التان�را�ب��ه�
مهدک��ودک�ببری��د�بعید�نیس��ت�این�
تجرب��ه�را�داش��ته�باش��ید؛�فقط�بیرون�
رفتن�از�خانه�ده�دقیقه�طول�می�کش��د!�
ام��ا�وظای��ف�بس��یار�دیگ��ری�نی��ز�
این�گونه�ان��د.�معم��واًل�این�خوش�بینی�
ماس��ت�که�فک��ر�می�کنیم�تکمیل�یک�
وظیف��ه،�ب��ه�س��رعتی�ک��ه�م��ا�تخیل�
می�کنی��م،�ش��دنی�اس��ت؛�درحالی�که�

همیشه�وقت�بیشتری�می�گیرد.

ف��رض�کنید�ک��ه�باید�یک�راهنما�برای�
ی��ک�راه��کار�نرم�اف��زاری�تهیه�کنید.�
وقت��ی�نوش��تنش�را�قب��ول�می�کنی��د،�
خودت��ان�را�درحال�س��اختن�س��ریع�و�
راحِت�مس��تندات�تخی��ل�می�کنید.�اما�
دیگ��ری� چی��ز� داس��تان� �واقعی��ت�

است.�
به�دلی��ل�مزاحمت�ه��ا�یا�تعهدات�دیگر،�
تکمیل�نرم�افزار�از�آنچه�به�نظر�می�رسید�
بیش��تر�طول�می�کش��د.�انگار�نوشتنش�
صد�س��ال�طول�می�کشد.�دیگر�وظایف�
نی��ز�این�گونه�اند.�ام��ا�گاهی�اوقات�باید�
کار�را�س��ریع�انج��ام�بدهی��د.�درادامه�
ی��ازده�تاکتیک�برای�س��ریع�کار�کردن�

می�گوییم.

11 تاکتیـک بـرای سـريع کار 
کردن

��������همکاری�کنید.�به�بخشی�
از�کار�متمرکز�ش��وید�که�01

انج��ام� خ��وب� را� آن�
می�دهی��د�و�دیگ��ری�کار�را�انجام�بدهد�

که�می�تواند�خوب�انجام�بدهد.
����کمینه�را�تشخیص�بدهید.�

بیش�از�آنچه�الزم�اس��ت�02
انج��ام�ندهی��د.�بیش�از�
آنچ��ه�الزم�اس��ت�ب��رای�پرداختن�به�

جزئیات�کار�زمان�نگذارید.
�����از�تایمر�استفاده�کنید.�از�

یک�تایمر�اس��تفاده�کنید�03

و�س��عی�کنی��د�ک��ه�کار�را�در�چارچوب�
زمانی�تعیین�شده�انجام�بدهید.

�����کمال�طلب�نباشید.�برای�
ب��ه�انجام�رس��اندن�کار�04

ت��الش�کنید�نه�بهترین�
ارائه.

�����مح��ل�را�تغیی��ر�بدهی��د.�
گاهی�تالش�کنید�که�در�05

م��کان�متفاوت��ی�با�قبل�
کار�کنید.�اگر�مزاحمت�هایی�وجود�دارد�
که�نمی�توانید�تمرکز�کنید،�س��عی�کنید�
در�ی��ک�محل�متفاوت�کار�کنید.�جایی�
که�راحت�باشید�یا�جایی�که�افراد�کمی�
باش��ند�که�ش��ما�را�می�شناسند�و�به�شما�

دسترسی�دارند.

وظای��ف� ب��ه� را� کار� � � �
کوچک�تری�تقسیم�کنید.�06

اگر�ش��روع�کار�دش��وار�و�
س��رگیجه�آور�اس��ت،�آن�را�ب��ه�وظایف�
کوچک�ت��ری�تقس��یمش�کنی��د�ک��ه�
می�توانید�س��ریع�تر�تکمیلش�کنید،�یک�
عنوان�انتخ��اب�کنید،�یک�پیش�نویس�
تقریب��ی�از�کار�تهی��ه�کنی��د�و�مانند�آن.�
تمام�این�ها�را�می�توان�مس��تقل�ازهم�و�
س��ریع�تکمیل�کرد�و�س��پس�به�وظیفۀ�

بعدی�شتافت.
�����یک�موعد�تحویل�تعیین�

کنید.�با�تعیین�یک�موعد�07
تحوی��ل�نزدی��ک�برای�
خودت��ان،�حس��ی�از�فوریت�ایجاد�کنید.�

اگر�یک�موعد�تحویل�داش��ته�باش��ید،�
ب��رای�متمرک��ز�مان��دن�ب��ر�کار�انگیزه�

دارید.
�����تعه��د�ایج��اد�کنی��د.�ب��ه�

ش��خصی�که�قرار�است�08
کار�را�به�او�تحویل�بدهید�
زمان�و�تاریخ�تعیین�ش��ده�را�اعالم�کنید.�
اگر�کس��ی�از�شما�انتظاری�داشته�باشد،�
حس�می�کنید�انجام�آن�ضرورت�دارد.

�����نَ��ه�بگویی��د.�وقت��ی�یک�
چارچ��وب�زمانی�دارید�یا�09

تایمر�ش��ما�ادامه�دارد،�به�
کس��ی�اج��ازه�ندهی��د�ک��ه�ش��ما�را�با�
درخواس��ت�های�کوچک�از�کار�دور�کند.�
کس��ی�که�می�ایس��تد�تا�از�ش��ما�سؤال�

بپرسد�شما�را�از�مسیرتان�خارج�می�کند.�
متمرک��ز�بمانی��د�و�ب��ه�ای��ن�وقفه�ها�نه�

بگویید.
�����زمانتان�را�ثبت�کنید.�این�

کار�احمقانه�و�خسته�کننده�10
به�نظر�می�رس��د،�اما�برای�
برخی�خوب�جواب�می�دهد.�اگر�مشکل�
متمرک��ز�مان��دن�دارید�یا�به�اندازۀ�کافی�
س��ریع�کار�نمی�کنی��د،�بنویس��ید�که�با�
زمانت��ان�چ��ه�می�کنید.�ط��وری�رفتار�
می�کنی��د�ک��ه�انگار�برای�زمانی�که�هدر�
می�دهی��د�جریم��ه�می�ش��وید؛�طی�روز�
زمانتان�را�پیگیری�کنید.�اگر�الزم�باش��د�
که�تا�آخر�روز�یک�مس��تند�را�تمام�کنید،�
رد�تم��ام�ام��وری�را�که�ط��ی�روز�انجام�

می�دهید�بگیرید�تا�متمرکز�بمانید.
�����از�خودتان�بپرس��ید:�»آیا�

ای��ن�فعالی��ت�م��ن�را�به�11
هدفم�نزدیک�می�کند؟«�
می�توانی��د�این�ترفند�را�در�رس��انه�های�
اجتماعی�ت��ان�ب��ه�کار�بگیرید.�این�همه�
برنام��ۀ�کاربردی�تمرکز�ش��ما�را�به�هم�
می�زن��د.�اگ��ر�بر�تلفن�ی��ا�رایانه�تان�نگاه�
می�کنید�از�خودتان�بپرس��ید:�»آیا�برای�
من�ارزش��ی�دارد�و�من�را�به�طرف�هدفم�
هدایت�می�کند؟«�نتیجۀ�این�پرسش�را�
در�کارت��ان�اعم��ال�کنید.�اما�اگر�پیامی�یا�
پستی�حواس�شما�را�پرت�می�کند،�قطعًا�
ش��ما�را�به�س��مت�هدفت��ان�هدای��ت�

نمی�کند.
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 اعتبار اسـاس رهبری اسـت. اما در قرن 21 
چگونه يک رهبر می تواند اعتبار پیدا کند؟  

اعتبار کیفیتی اس�ت که از راس�تی، اعتمادپذیری، 
باورپذی�ری و متقاعدس�ازی حاص�ل می ش�ود. در 
موضوع رهبری اعتبار پراهمیت اس�ت زیرا محرک 
زنجی�ره ای از واکنش هاس�ت ک�ه تعیی�ن می کنند 
چق�در رهبری ش�ما بر پیروانت�ان، اعضای تیمتان، 
ذی نفع�ان، نتای�ج خروجی ش�ان و نتای�ج تجاری 
اثرگ�ذار اس�ت. اعتبار همیش�ه فرات�ر از الگووارۀ 
اگر-آنگاه می رود؛ یا اعتبار دارید یا ندارید؛ درواقع 

میزان اعتبار جای س�نجش دارد، نه بود و نبود آن. 
می ت�وان آن را ان�دازه گرف�ت یا کّمی کرد، ناظرش 
بود و بهبودش داد. اساس�اً اعتبار س�ه جزء اصلی 
عدال�ت.  و  اعتم�اد  انتظ�ارات،  ب�رآوردن  دارد: 
کم وبیش�ِی اعتبار ش�ما به ارزیاب�ی دیگران از این 

سه جنبۀ کلیدی رفتار شما بستگی دارد:
1 - چقدر اعضای تیم معتقدند که انتظاراتش�ان را 

برآورده کرده اید؛
2- چقدر به شما اعتماد می کنند؛

3 - آیا معتقدند که شما رهبر عادلی هستید؟

اعتب�ار ریش�ه در راس�تی دارد؛ اینکه ت�ا چه اندازه 
الگویی هس�تید از اصول، ارزش ها و رفتارهایی که 
ب�ه آن ه�ا معتقدی�د.  ب�ا پایبندی ب�ه حرف هایتان، 
زمان�ی ک�ه می توانی�د، و با پذی�رش و کنش گری و 
اصالح، زمانی که نمی توانید، راس�تی در ش�ما رشد 
می کند و ریش�ه اش عمق می گیرد. اگر راس�تی را 
مح�ور عملکردتان قرار بدهید، به قول هایتان عمل 
می کنی�د، اعتم�اد دیگران را جلب و حفظ می کنید، و 
رفت�ار ش�ما منطق�ی و منصفان�ه اس�ت؛ و ب�ه ای�ن 

ترتیب، رهبری شما نمود می یابد. 

چگونه 
اعتبار رهبری 

بیابیم؟
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برآوردن انتظارات
معیار سنجش برآوردن انتظارات میزان 
ع���م�ل ک����ردن ش����ماس�ت به 
وعده ووعیدهایتان، انتظارات دیگران از 
ش�ما و یا تعهدات ش�ما به آن ها، آن گونه 

که درنظر آن هاست.
انتظارات، هرچند غیرمستقیم و نانوشته 
باش�ند، ماهیتی ش�دیداً تعه�دی دارند، 
فراگیرند، و کیفیت روابط ش�ما را تعیین 
می کنن�د. خلف وعده ه�ا و نقض تعهدات 
ی�ا انتظ�ارات معم�والً عواق�ب منف�ی 
ش�دیدی بر اعتماد و درنتیجه، بر اعتبار 

دارند. 
پیروان شما پنج انتظار از شما دارند:

صداقت���
پیش اندیشی ���
الهام بخشی ���

تبحر ���
هوشمندی���

اگر می خواهید ش�ما را رهبری استثنایی 
و ق�ادر ب�ه اصالح�ات تغییرس�از ببینند، 
قطع�اً در ن�گاه آن ها باید صادق باش�ید. 
صداق�ت مهم تری�ن خصیص�ۀ رهبران 
ب�رآوردن  عالوه  ب�ر  اس�ت.  س�توده 
انتظ�ارات، دو عنص�ر اصل�ی اعتباریابی 

اعتماد و عدالت هستند.   

انصاف
انص�اف یعن�ی چقدر ش�ما در چش�مان 
اعض�ای تیمت�ان منص�ف و بی ط�رف 
هس�تید. اینک�ه بی ط�رف باش�ید تأثیر 
بس�یاری بر طرز نگرش آن ها به ش�ما، و 
تمایلشان به پیروی از شما، و درنهایت، 
عین�ی  مش�اهدۀ  دارد.  کارکردش�ان 
بی طرفی ش�ما بر تعهدات اعضای تیم و 
ت�الش فرات�ر از تعه�د آن ه�ا تأثی�ر 

می گذارد. 

اعتماد
اعتم�اد برای اعتبار یافتن ضرورت دارد؛ 
معتم�د بودن به معن�ای میزانی از اعتماد 
اس�ت که اعضای تیم و دیگر ذی نفعان 
به ش�ما دارند. اعضای تیمی که رهبری 
معتم�د دارن�د، باور دارند که رهبرش�ان 
هنگام نبودنش�ان مناف�ع آن ها را درنظر 

می گیرد. 
اعتم�اد ارزیاب�ی تی�م اس�ت از مقاصد، 
ش�خصیت، راستی و تبحر شما. رهبری 
موفق ذی نفعان و تحویل نتایج استثنایی 
قطع�اً بدون م�ورد اعتماد بودن ش�دنی 

نیست. 
اعتماد اعضای تیم زمانی جلب می ش�ود 
که ش�ما، زمانی که الزم اس�ت، محترم، 
بازخوردخواه )پذیرای فیدبک( و پذیرای 
اش�تباهات خود باش�ید. اعتم�اد ضامن 
موفقیت تیم شماس�ت. کلیدی است که 
در را به س�وی ابتکار، چابکی و پرثمری 

بیشتر سازمان می گشاید. 
حف�ظ اعتم�اد همواره از نیازهای رهبران 
کس�ب وکار اس�ت؛ زمان�ی می توانن�د 
اعتماد دیگران را حفظ کنند که در مرکز 
تم�ام عملکردش�ان افراد و مش�تری ها 

باشند. 

راهبردهای اعتمادسازی
همیشه: 

صادقان�ه و با احترام و پذیرش ارتباط  ���

برقرار کنید؛
شایسته و کاردان باشید؛ ���

تش�خیص درس�ت خ�ود را نش�ان  ���
بدهید؛

اطمین�ان بدهی�د که می توان به ش�ما  ���
اعتماد کرد؛

به قول های خود جامۀ عمل بپوشانید؛ ���
اطالع�ات مه�م را ب�ا ش�فافیت و ب�ا  ���

صراحت انتقال بدهید؛
وقت�ی ب�ه مش�کل برخ�ورد می کنی�د  ���

دیگران را سرزنش نکنید.
برای س�نجش می�زان اعتماد پیروانتان 
به شما، بررسی کنید که به موارد فوق از 
0 ت�ا 10 چ�ه امتی�ازی می دهند )0 = کم، 

10 = زیاد(.

راهکارهايی برای عدالت پروری
همیشه:

���  ب�ه اعض�ای تیمت�ان فرص�ت اب�راز 
دیدگاه هایشان را بدهید؛

��� در تصمیم گیری به توافق برسید؛
��� اختالفات و تعارضات را به س�رعت و 

منصفانه رفع و حل وفصل کنید؛
دیگ�ران را در ق�درت و نف�وذ خ�ود  ���

شریک کنید؛
هی�چ گاه از خ�ود جانب�داری نش�ان  ���

ندهید؛
هی�چ گاه از ق�درت خ�ود سؤاس�تفاده  ���

نکنید و تبعیض قائل نشوید.
برای س�نجش انصاف خ�ود ببینید که  ���
پیروانت�ان ب�ه موارد ف�وق از 0 تا 10 چه 

امتیازی می دهند. 

تأثیر اعتبار
همان ط�ور ک�ه درابت�دا ذک�ر ش�د اعتب�ار 
ضمانت�ی اس�ت برای اثربخش�ی رهبری و 
ای�ن دو اث�ر متقابل دارن�د، مثل یک واکنش 
زنجی�ره ای. اعتب�ار ب�ر مش�ارکت تی�م و 
اث�ر  واکن�ش عاطفی ش�ان ب�ه رهب�ری 
می گ�ذارد. ای�ن واکنش ه�ا ش�امل تعهد و 
رضایت آن هاس�ت. هرچه اعتبار بیش�تری 

داش�ته باش�ید، مشارکت تیم ش�ما بیشتر 
اس�ت. این اثربخشی متقابل بین مشارکت 

و عملکرد افراد نیز صادق است. 
عملک�رد اف�راد موجب تفکر خ�الق و رفتار 
ابت�کاری آن هاس�ت )اینکه چق�در پذیرای 
تغیی�رات هس�تند و ایده ه�ای جدی�د را 
می پذیرند(، و چقدر پیش اندیش�ی می کنند 
و ت�الش و وق�ت بیش�تری صرف کارش�ان 

می کنند؛ منظور وظایف و انتظاراتی نیس�ت 
ک�ه از آن ه�ا توقع م�ی رود، بلکه آن ایمان و 
جابه ج�ا  را  کوه ه�ا  ک�ه  اس�ت  ِعرق�ی 

 

می کند. 
درآخ�ر، عملک�رد اس�ت ک�ه نتای�ج جمعی 
کس�ب وکار را تعیی�ن می کن�د. به این دلیل، 

برای یک رهبر اعتبار حرف اول را می زند.

37 مديريت پـروژه   ازتـئوري تا عمل
ش�م�اره5  خرداد م��اه 1397



راهبردهايی برای اطمینان از اثربخشی اهداف
س�رواژۀ SMART راهب�رد فوق الع�اده ای اس�ت ب�رای 
اطمینان از مش�خص بودن )Specific(، س�نجش پذیری 
 ،)attainable( ب�ودن  دس�ت یافتنی   ،)measurable(
مرتبط�ی )relevant( و زمانمن�دی )timed( اه�داف. ب�ا 
راهب�رد SMART می توانی�م اهدافم�ان را ش�فاف کنی�م و 
موعده�ای تحویل�ی را تعیی�ن کنی�م ک�ه بتوانی�م در آن 

چارچوب زمانی به اهدافمان دست یابیم. 
ب�ا 6 ق�دم زی�ر اهدافتان را فرمول بندی کنید و از دس�تیابی 

به آن ها مطمئن شوید:

�قبل�از�
اینک��ه�ش��روع�ب��ه�تنظیم�

اهدافت��ان�کنی��د،�اول�بررس��ی�کنید�که�
اص��اًل�چ��را�می�خواهید�به�این�هدف�برس��ید.�از�

خودتان�بپرسید:
می�خواهم�به�چه�نتیجه�ای�برسم؟ ���

چرا�این�هدف�برای�من�یا�سازمان�من�مهم�است؟ ���
اگر�به�این�هدف�نرسم�یا�آن�را�ضعیف�انجام�بدهم� ���
ب��ر�برنامه�ه��ای�ش��خصی�و�حرف��ه�ای�م��ن،�بر�

عزت�نفس�من،�بر�رضایت�ش��غلی�من�چه�
اثری�می�گذارد؟

قدم اول: هدف را درنظر بگیريد

حتمًا�ش��نیده�اید�که�می�گویند�
»آنچه�سنجش�می�پذیرد�به�انجام�می�رسد«.�

وقتی�شرح�هدف�می�نویسیم�امکان�اجرای�آن�بیشتر�
می�ش��ود�و�وقتی�انجامش�دادیم�مطلع�می�ش��ویم،�زیرا�اقالم�

تحویل�با�شفافیت�تعریف�شده�اند.�برای�اینکه�اهدافتان�به�نتیجه�
برسند،�از�خود�بپرسید:

از�کج��ا�بفهم��م�که�فالن�هدف�یا�رویدادگاه�)مایلس��تون(�تکمیل� ���
شده�است؟�طبق�چه�استانداردی؟

چگونه�آن�را�سنجش�کنم�و�چند�وقت�یک�بار؟ ���
آی��ا�ب��رای�کس��انی�که�در�بخش��ی�از�دس��تیابی�به�هدف� ���

دخیل�ان��د�مث��ل�شیش��ه�ش��فاف�اس��ت�ک��ه�نتایج�
سنجش�پذیر�ما�چه�هستند؟

قدم سوم: سنجش پذيرش کنید

اگ��ر�هدف��ی�ب��ه�موقعی��ت�و�
اه��داف�کالن�فعل��ی�ام�مرب��وط�نباش��د�یا�

مربوط�احس��اس�نش��ود،�معمواًل�آن��را�در�اولویت�
پایین�تری�قرار�می�دهم.�زیرا�امور�بسیاری�هستند�که�بر�

آن�ها�متمرکزم�و�می�خواهم�انجامش��ان�بدهم.�برای�اینکه�
بفهمید�آیا�این�هدف�مربوط�است،�بپرسید:

آی��ا�ای��ن�هدف�ب��ا�تصویر�بزرگ�تری�که�دارم�)ش��خصی�و� ���
حرفه�ای(�هم�راستا�می�شود؟

اگر�به�این�هدف�نرس��م�متحمل�چه�»مش��کالتی«� ���
خواهم�شد؟

آیا�این�ماه�یا�این�سال�زمان�تکمیل� ���
این�هدف�است؟

قدم پنجم: مربوطش کنید

بیش��تر�اهداف�شکست�می�خورند�
زی��را�برای�تکمیلش��ان�چارچ��وب�زمانی�تعیین�

نکرده�ای��م.�ب��رای�برخ��ی�از�ما�که�به��مع��وق�کردن�و�طفره�
�رفتن�عادت�کرده�ایم،�اگر�گاهش��مارهای�س��نجش�پذیری�تعیین�

نکنیم�به�ضررمان�است�و�ممکن�است�برخی�از�اهداف�بارها�و�بارها�بر�
برگه�های�زمانی�ما�نمایان�شوند.�برای�اینکه�چنین�اتفاقی�نیفتد�از�خودتان�

بپرسید:�
آیا�برای�تکمیل�این�کار�یک�موعد�تحویل�مقرر�کرده�ام؟ ���

آی��ا�ب��رای�کمک�ب��ه�فعالیت�ها،�رویدادگاه�ها�)مایلس��تون�ها(�یا�موعدهای� ���
تحویل�کوتاه�تری�مشخص�کرده�ام؟�

تا�کی�می�خواهم�این�هدف�را�تکمیل�کنم؟ ���
با�این�ش��ش�قدم�و�پرس��یدن�این�س��ؤال�های�ش��فاف�کننده،� ���

اه��داف�مختص��ر�و�مفید�و�واضح�خواهند�بود�و�ش��ما�را�به�
نتایج�مطلوبتان�می�رسانند.���

قدم ششم: زمانمندش کنید

می�خواهید�هفتۀ�آینده�شغلتان�
را�ارتقا�بدهید�یا�س��ال�بعدی�همه�چیز�را�رها�

کنی��د�ک��ه�دور�دنیا�بگردید.�این�هدف�ها�هیجان�انگیز�
و�ش��دنی�هس��تند،�اما�فعاًل�دس��ت�یافتنی�نیس��تند.�وقتی�

اهدافت��ان�را�طراح��ی�می�کنید،�بپرس��ید�چقدر�احتمال�دس��ت�
یافتن�به�آن�ها�در�چارچوب�زمانی�تعیین�شده�وجود�دارد؟�بپرسید:
آی��ا�ای��ن�ه��دف�در�چارچوب�زمانِی�تعریف�ش��ده�دس��ت�یافتنی� ���
هس��تند؟�اگر�نه،�هدف�را�به�بخش�های�کوچک�تر�تقس��یم�کنید�و�

برای�قدم�اول�یک�شرح�هدف�بنویسید.
اگر�نتوانم�به�این�هدف�در�چارچوب�زمانی�تعیین�ش��ده� ���

برس��م،�ب��رای�تکمی��ل�آن�به�چ��ه�تغییراتی�الزم�
است؟

ش کنید
قدم چهارم: دست يافتنی ا

اگ��ر�ش��رح�هدف��ی�ک��ه�
می�نویس��ید�صری��ح�و�ش��فاف�نباش��د،�

احتمال�ابهامات�غیرضروری�و�بهانه�جویی�های�
بعدی�وجود�دارد.�وقتی�هدف�خود�را�نوش��تید�از�خود�

بپرسید:
اگر�ش��خص�دیگری�این�هدف�را�بخواند،�می�تواند�آن� ���

را�بدون�توضیحات�من�اجرا�کند؟
آیا�نمایانگر�پاس��خ�به�س��ؤال�های�چه�کسی،�چه� ���

چیزی،�چه�موقع�و�کجا�است؟
آیا�مختصر�و�مفید�است؟ ���

قدم دوم: مشخصش کنید

بــــا 
 SMART

هوشمندانه 
هدف گذاری کنید
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حتمًا�ش��نیده�اید�که�می�گویند�
»آنچه�سنجش�می�پذیرد�به�انجام�می�رسد«.�

وقتی�شرح�هدف�می�نویسیم�امکان�اجرای�آن�بیشتر�
می�ش��ود�و�وقتی�انجامش�دادیم�مطلع�می�ش��ویم،�زیرا�اقالم�

تحویل�با�شفافیت�تعریف�شده�اند.�برای�اینکه�اهدافتان�به�نتیجه�
برسند،�از�خود�بپرسید:

از�کج��ا�بفهم��م�که�فالن�هدف�یا�رویدادگاه�)مایلس��تون(�تکمیل� ���
شده�است؟�طبق�چه�استانداردی؟

چگونه�آن�را�سنجش�کنم�و�چند�وقت�یک�بار؟ ���
آی��ا�ب��رای�کس��انی�که�در�بخش��ی�از�دس��تیابی�به�هدف� ���

دخیل�ان��د�مث��ل�شیش��ه�ش��فاف�اس��ت�ک��ه�نتایج�
سنجش�پذیر�ما�چه�هستند؟

قدم سوم: سنجش پذيرش کنید

اگ��ر�هدف��ی�ب��ه�موقعی��ت�و�
اه��داف�کالن�فعل��ی�ام�مرب��وط�نباش��د�یا�

مربوط�احس��اس�نش��ود،�معمواًل�آن��را�در�اولویت�
پایین�تری�قرار�می�دهم.�زیرا�امور�بسیاری�هستند�که�بر�

آن�ها�متمرکزم�و�می�خواهم�انجامش��ان�بدهم.�برای�اینکه�
بفهمید�آیا�این�هدف�مربوط�است،�بپرسید:

آی��ا�ای��ن�هدف�ب��ا�تصویر�بزرگ�تری�که�دارم�)ش��خصی�و� ���
حرفه�ای(�هم�راستا�می�شود؟

اگر�به�این�هدف�نرس��م�متحمل�چه�»مش��کالتی«� ���
خواهم�شد؟

آیا�این�ماه�یا�این�سال�زمان�تکمیل� ���
این�هدف�است؟

قدم پنجم: مربوطش کنید

بیش��تر�اهداف�شکست�می�خورند�
زی��را�برای�تکمیلش��ان�چارچ��وب�زمانی�تعیین�

نکرده�ای��م.�ب��رای�برخ��ی�از�ما�که�به��مع��وق�کردن�و�طفره�
�رفتن�عادت�کرده�ایم،�اگر�گاهش��مارهای�س��نجش�پذیری�تعیین�

نکنیم�به�ضررمان�است�و�ممکن�است�برخی�از�اهداف�بارها�و�بارها�بر�
برگه�های�زمانی�ما�نمایان�شوند.�برای�اینکه�چنین�اتفاقی�نیفتد�از�خودتان�

بپرسید:�
آیا�برای�تکمیل�این�کار�یک�موعد�تحویل�مقرر�کرده�ام؟ ���

آی��ا�ب��رای�کمک�ب��ه�فعالیت�ها،�رویدادگاه�ها�)مایلس��تون�ها(�یا�موعدهای� ���
تحویل�کوتاه�تری�مشخص�کرده�ام؟�

تا�کی�می�خواهم�این�هدف�را�تکمیل�کنم؟ ���
با�این�ش��ش�قدم�و�پرس��یدن�این�س��ؤال�های�ش��فاف�کننده،� ���

اه��داف�مختص��ر�و�مفید�و�واضح�خواهند�بود�و�ش��ما�را�به�
نتایج�مطلوبتان�می�رسانند.���

قدم ششم: زمانمندش کنید

می�خواهید�هفتۀ�آینده�شغلتان�
را�ارتقا�بدهید�یا�س��ال�بعدی�همه�چیز�را�رها�

کنی��د�ک��ه�دور�دنیا�بگردید.�این�هدف�ها�هیجان�انگیز�
و�ش��دنی�هس��تند،�اما�فعاًل�دس��ت�یافتنی�نیس��تند.�وقتی�

اهدافت��ان�را�طراح��ی�می�کنید،�بپرس��ید�چقدر�احتمال�دس��ت�
یافتن�به�آن�ها�در�چارچوب�زمانی�تعیین�شده�وجود�دارد؟�بپرسید:
آی��ا�ای��ن�ه��دف�در�چارچوب�زمانِی�تعریف�ش��ده�دس��ت�یافتنی� ���
هس��تند؟�اگر�نه،�هدف�را�به�بخش�های�کوچک�تر�تقس��یم�کنید�و�

برای�قدم�اول�یک�شرح�هدف�بنویسید.
اگر�نتوانم�به�این�هدف�در�چارچوب�زمانی�تعیین�ش��ده� ���

برس��م،�ب��رای�تکمی��ل�آن�به�چ��ه�تغییراتی�الزم�
است؟

ش کنید
قدم چهارم: دست يافتنی ا

اگ��ر�ش��رح�هدف��ی�ک��ه�
می�نویس��ید�صری��ح�و�ش��فاف�نباش��د،�

احتمال�ابهامات�غیرضروری�و�بهانه�جویی�های�
بعدی�وجود�دارد.�وقتی�هدف�خود�را�نوش��تید�از�خود�

بپرسید:
اگر�ش��خص�دیگری�این�هدف�را�بخواند،�می�تواند�آن� ���

را�بدون�توضیحات�من�اجرا�کند؟
آیا�نمایانگر�پاس��خ�به�س��ؤال�های�چه�کسی،�چه� ���

چیزی،�چه�موقع�و�کجا�است؟
آیا�مختصر�و�مفید�است؟ ���

قدم دوم: مشخصش کنید
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رویــداد

�بهب��ود�اثربخش��ی�و�کارای��ی�در�مدیریت�پروژه�ها�به�
منظ��ور�تحق��ق�مناف��ع�ذی�نفع��ان�آن�از�جمله�اصلی�
تری��ن�اه��داف�مدیری��ت�پروژه�در�دنی��ای�امروز�می�
باش��د.���PRINCE2از�مط��رح�تری��ن�متدولوژی�های�
کارب��ردی�در�ح��وزه�مدیریت�پروژه�می�باش��د�که�به�
منظ��ور�مدیری��ت�اثربخش�پروژه�توس��ط�موسس��ه�
اس��ت. گردی��ده� ارائ��ه� انگلس��تان� �AXELOS
��PRINCE2ب��ه�عن��وان�ی��ک��روش،�مورد�کاربرد�در�

تمام��ی�صنای��ع،�تضمین�می�نمای��د�پروژه�در�زمان�و�
بودج��ه�تعیین�ش��ده�و�مطابق�ب��ا�کیفیت�مورد�توافق�
اجرایی�گردد.�در�حال�حاضر��PRINCE2اصلی�ترین�
متدولوژی�مورد�اس��تفاده�در�حوزه�مدیریت�پروژه�در�
اروپای�غربی،�بریتانیا،�اس��ترالیا�و�نیوزلند�می�باش��د.�
همچنین�بر�اس��اس�قانون�مصوب�در�کش��ور�کانادا�
تنها�متدولوژی�مورد�اس��تفاده�جهت�مدیریت�پروژه�
های�س��ازمان�محیط�زیس��ت�کانادا���PRINCE2می�
باش��د.�از�اینرو�در�کش��ورهای�حوزه�بریتانیا،�انگلیس،�
اس��ترالیا،�نیوزلن��د،�کانادا�و�آمری��کا�دارا�بودن�مدرک�
بین�المللی�����PRINCE2جزء�الزامات�و�نیازمندی�های�
استخدام�در�مشاغل�مختلف�مرتبط�با�مدیریت�پروژه�

می�باش��د.�این�متدولوژی�در�سطح�مقدماتی�تضمین�
می�نماید�که�ش��رکت�کنندگان�مهارت�و�دانش�الزم�
را�ب��ه�منظور�حض��ور�اثربخش�در�تیم�مدیریت�پروژه�

کسب�نمایند.

 ويژگی های اصلی PRINCE2  عبارتند از:
تمرکز�بر�توجیه�کسب�و�کار ���

تعریف�موثر�نقش�ها�و�مسئولیت�های�پروژه ���
رویکرد�برنامه�ریزی�بر�اساس�محصول ���

تأکی��د�ب��ر�تقس��یم�پروژه�ب��ه�مراحلی�ک��ه�قابلیت� ���
مدیریت�و�کنترل�داشته�باشند

انعطاف�پذیری�برای�کاربرد�در�س��طحی�که�برای� ���
پروژه�مناسب�است

ش��رکت�راهبران�سیستم�رستاک�با�مشارکت�شرکت�
بلژیک��ی��Management�Plazaام��کان�برگزاری�
س��طح� دو� در� را� �PRINCE2 رس����می� آزم��ون�
��Foundationو��Practitionerدر�ای��ران�فراه��م�
نموده�است�و�عالقه�مندان�به�این�مدرک�بین�المللی�
می�توانن��د�با�قبول��ی�در�آزمون�مربوطه،�مدرک�معتبر�
�AXELOSبی��ن�الملل��ی�از�نه��اد�اعتب��ار�دهن��ده�

انگلستان�را�دریافت�نمایند.
گواه��ی��PRINCE2 Foundationبع��د�از�گواه��ی�
�PMPرایج�تری��ن�گواه��ی�بین�الملل��ی�در�مدیری��ت�
پروژه�اس��ت؛�هرچند�که�قبولی�در�این�آزمون�س��اده�تر�
 PRINCE2اس��ت�)ب��ر�خ��الف�آزم��ون��PMPاز�

�Practitionerکه�در�سطح��PMPمی�باشد(.

این�گواهی�در�اروپا�و�خصوصا�انگلس��تان�بیش��ترین�
طرف��داران�را�دارد.�بع��د�از�اروپا،�اس��ترالیا�بیش��ترین�
تع��داد�گواهینامه�های��PRINCE2 Foundationرا�به�
خ��ود�اختصاص�داده�اس��ت.�برخی�از�س��ازمان�های�
دولتی�کانادا�به�تازگی�پرینس�2را�متدولوژی�رس��می�
خ��ود�اع��الم�کرده�ان��د�و�به�همین�خاط��ر�پیش�بینی�
می�ش��ود�که�این�گواهی�در�کانادا�نیز�اهمیت�زیادی�
پی��دا�کن��د.�آزمون���PRINCE2 Foundationدانش�و�
تس��لط�کاندیداها�بر�متدولوژی�مذکور�را�می�س��نجد.�
ای��ن�گواهینام��ه�حرفه�ای�مدیریت�پروژه،�مش��هور�
ترین�گواهینامه�در�س��طح�بس��یاری�از�کش��ورهای�
توس��عه�یافته�دنیا�محس��وب�ش��ده�و�شرط�استخدام�و�
جذب�در�رده�های�سرپرس��تی�ش��رکت�های�پروژه�

محور�به�حساب�می�آید.

PRINCE2 Foundation دوره مديريت پروژه استاندارد
شروع رویداد: چهارشنبه ۲۰ تیر ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان رویداد: پنج شنبه ۲۸ تیر ۹۷ ۱۷:۰۰

مکان: رویدادتهران
موضوع: رویدادمدیریت / مدیریت پروژه
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XER Scheduling Toolkit
نرم�اف��زاری�ک��ه�در�ای��ن�فصلنام��ه�آن�را�معرفی�و�
بررس��ی�می�کنیم،�ابزارگانی�)toolkit(�اس��ت�که�
ام��کان�دیدن�و�تحلی��ل�فایل�های��Microsoftو�
�Excel�)را�در�صفحه�کار�)ورک�بوِک�Primavera

مهیا�می�کند.�
�Primavera P6داده�هایی�را�که�از�آن�ها�در�بیش�از�

�170جدول�لینک�ش��دۀ�رکوردهای�خود�اس��تفاده�
می�کن��د،�ب��ا�نگه�داش��تن�اطالع��ات�در�فیلدهای�
مختلف�ذخیره�می�کند.�بیس��ت�ج��دول�پرکاربرد�
دارد�که�ش��امل�داده�های�همچون�وظایف،�منابع،�
مواد�و�گاهش��مارها�هس��تند.�کل�این�اطالعات�در�
فایلی�با�پسوند��XERذخیره�می�شود�که�می�توان�
آن�را�مخ��زن�تم��ام�اطالعات�پ��روژه،�که�پریماورا�
�P6از�آن�نگه��داری�می�کن��د،�دانس��ت.�یک��ی�از�

بنیان�گ��ذاران��XERحرف��ۀ�مدیریت�پروژۀ�خود�را�
در�ش��رکت�های�مختلف�با��Artemisش��روع�کرد.�
درنهای��ت�حرف��ۀ�او�ب��ه�کار�با�پریماورا�در�ش��رکت�
�Sellafieldانجامید.�در�آنجا�سیس��تم�را�مدیریت�
ک��رد�و�اب��زار�را�توس��عه�داد�و�توانس��ت�داده�ه��ای�
پریم��اورا�را�ب��ا�دیگر�سیس��تم�های�مورداس��تفاده�
یکپارچ��ه�کن��د؛�ضمن�کارش�در�آنجا،�برنامه�ای�را�
با�نام�ابزارگان�پی�س��ی�)PC�Toolkit(�توس��عه�داد�
که�اطالعاتش�را�از�گزارش�های�خروجی�پریماورا�

ابزارگان زمان بندی

XER
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می�گیرد.�این�برنامه�به�او�ایدۀ�دسترس��ی�مس��تقیم�به�
فایل�های��XERبرای�اطالعات�موردنیاز�را�داد.�س��ه�
س��ال�پیش،�با�این�فکری�که�در�س��ر�داشت،�شرکتی�با�
ن��ام��XER�Ltdتأس��یس�ک��رد�و�محصول��ی�را�ب��ا��نام�
�XER�Proتوس��عه�داد�ک��ه�می�توان��د�هم�فایل�های�
�Primavera�XERرا�بخواند�و�تجزیه�وتحلیل�کند�و�

هم�فایل�های��Microsoft�MPPرا.�
�XERمالِک�ش��رکت�محدود��Spencerاکنون�گروه�
هس��تند.��Spencer�Groupش��رکتی�اس��ت�واقع�در�
�Hull)حوالی�یوکشایر�در�انگلیس(�با�پنج�هزار�کارمند�
)ازجمله��16توس��عه�دهندۀ�نرم�افزار(�و�درآمد�س��الیانۀ�
�100تا��150میلیون�پوند.�آن�ها�در�شرکت�خودشان�از�
اب��زارگان�زمان�بن��دی��XERاس��تفاده�می�کنند؛�این�
اواخ��ر،�هرچند�پیش��نهاد�دادند�ک��ه�ازطریق�وب�آن�را�
بفروش��ند�اما�تالش�چندانی�برای�بازاریابی�آن�نکردند�
و�بیش��تر�ف��روش�اصلی�پلتفرمش��ان�به�دلی��ل�زبانزد�
ش��دنش�ب��ود.�بااین�ح��ال�بیش�از��20هزار�ش��رکت�در�
بیش�از��150کش��ور�از�این�ابزارگان�اس��تفاده�می�کنند.�

�60درصد�از�فروششان�در�ایاالت�متحده�و�کانادا�بوده�
اس��ت�ام��ا�در�اس��ترالیا�و�آفریق��ای�جنوب��ی�نیز�خوب�
�Milestoneفروش�کرده�اند.�اخیراً�با�ش��رکت�محدود�
ب��ه�تواف��ق�رس��یده�اند�ک��ه�کار�بازاریاب��ی�اب��زارگان�

زمان�بندی��XERرا�در�بریتانیا�عهده�دار�شوند.�
در�بسیاری�از�سازمان�ها�مدیران�و�پرسنلی�هستند�که�
هی��چ�گاه�زمان�بن��دی�پ��روژه�را�نمی�بینند.�اما�ابزارگان�
زمان�بن��دی��XERب��ه�این�افراد�کم��ک�می�کنند�که�
زمان�بن��دی�را�مش��اهده�کنن��د�و�ب��ه�داده�ه��ای�آن�
دسترس��ی�داش��ته�باش��ند�و�داده�ه��ای�کل�محت��وا�را�
تفکی��ک�و�تجزیه�کنند.�اب��زاری�داخل�ابزارگان�تعبیه�
ش��ده�اند�که�ارزش�کسب�ش��ده�)Earned�Value(�و�
کیفیت�زمان�بندی�و�متریک�های�متنوعی�را�محاس��به�

می�کنند.
ای��ن�اب��زارگان�یک�محصول�منفرد�اس��ت�که�بر�یک�
رایان��ۀ�منف��رد�اجرا�می�ش��ود.�با�اس��تفاده�از�چارچوب�
�Microsoft�.NETس��اخته�ش��ده�اس��ت�و�داخل�یک�
و� می�کن��د� کار� � �Microsoft� Excel پنج��رۀ�

تداعی�کنندۀ�ظاهر�آش��نایی�برای�کاربران�اس��ت.�تمام�
�Excelب��ه�فورم��ِت��XERخروجی�ه��ای�اب��زارگان�
هس��تند.�ویدئوهای�آموزش��ی�رایگان�بسیاری�هست�
که�نحوۀ�اس��تفاده�از�ویژگی�های�مختلف�آن�را�نش��ان�
می�دهد�و�در�وبگاه�شرکت�در�دسترس�همگان�است.�
هن��گام�ب��از�کردن�محصول�ب��رای�اولین�بار�می�توانید�
یک�منوی�باز�ببینید.��5انتخاب�را�مش��اهده�می�کنید:�
آغ��از�ک��ن�)Get�Started(،�گزینه�ه��ای�اب��زارگان�
�،)About(درب��ارۀ�محص��ول��،)Toolkit�Options(

.)My�Account(و�حساب�من��)Help(راهنمایی�
وقت��ی�ب��ر��Get�Startedکلیک�می�کنید�به�یک�جعبۀ�
�”Project�Source�Selection“مکالمۀ�ب��ا�عنواِن�
)انتخاب�منبع�پروژه(�می�رس��ید�که�از�ش��ما�می�خواهد�
انتخاب�کنید�که�داده�های�مهمتان�را�از�کجا�درون�برد�
)import(�می�کنی��د�و�پیش��نهاد�می�کن��د�که�کاربران�
جدی��د�از�ی��ک�فایل�دادۀ�نمونه�برای�تمرین�اس��تفاده�

کنند.

یک�فایل�را�انتخاب�می�کنید�و�سیستم�آن�را�می�خواند�
و�به�ش��ما�می�گوید�که�چه�پروژه�هایی�داخل�آن�اس��ت.�
می�توانید�یک�یا�چند�یا�تعدادی�از�این�پروژه�ها�را�وارد�
کنی��د.�همچنی��ن�بع��داز�درون�ب��رِد�))�importیکی�از�
مجموع�داده�ه��ا،�می�توانی��د�ی��ک�پ��روژه�را�از�فای��ل�
دیگر�درون�برد� ِ�Project�Microsoftیا��Primavera
کنید.�س��پس�به�ش��ما�گزینۀ�افزودن�یک�گاهش��مار�
)timeline(�ب��ه�فای��ل�دورن�بردش��ده�نی��ز�پیش��نهاد�

می�شود.�
کاربران��ی�بوده�ان��د�ک��ه��10000فای��ل�را�هم��راه�ب��ا�
فعالیت�ه��ا�بدون�هیچ�مش��کلی�درون�برد�کرده�اند؛�اما�
برای�تعداد�فعالیت�هایی�که�سیس��تم�قادر�به�مدیریت�
آن�اس��ت�محدودیت�های��ی�وج��ود�دارد.�در�یک�نمونۀ�
ثبت�ش��ده،�ب��ا�فایلی�که�بی��ش�از��70000فعالیت�دارد�

کار�نمی�کند.�
اکنون�داده�های�پروژۀ�شما�در�سیستم�است�و�بعدازآن�
ی��ک�من��و�ب��از�می�ش��ود�که�به�ش��ما�طی��ف�کاملی�از�
کارکردها�را�پیش��نهاد�می�ده��د.�همان�طور�که�در�منو�
می�بینی��د�ده�ه��ا�میانب��ر�ب��رای�گزینه�ه��ای�پرکاربرد�
گزارش�ده��ی�وج��ود�دارد.�فعاًل�کارب��ران�نمی�توانند�
میانبره��ا�را�ب��ه�ای��ن�منو�اضافه�کنن��د�و�هیچ�گزینه�ای�
برای�تنظیم�نیس��ت.�اما�قرار�اس��ت�برای�نس��خۀ�آینده�

این�امکان�اضافه�شود.��
در�این�مرحله�یک�جعبۀ�مکالمۀ�دیگر�باز�می�ش��ود�که�
دو�گزینه�پیش��نهاد�می�دهد.�گزینۀ�اول�به�ش��ما�اجازه�
می�ده��د�ک��ه�پروژه�ها�را�در�پای��گاه�داده�مدیریت�کنید�
)Manage�Projects�in�Database(�و�شما�را�قادر�
می�س��ازد�که�داده�های�اضافی�پروژه�را�از�دیگر�منابع�

درون�ب��رد�)import(�کنی��د.�به�عالوه�می�توانید�یکی�از�
پروژه�یا�تمام�آن�ها�را�پاک�کنید.

گزینۀ�دوم�به�شما�این�قابلیت�را�می�دهد�که�داده�های�
�Filter.(پروژه�را�فیلتر�و�س��ازمان�دهی�و�انتخاب�کنید�
Organise.�Select�Project�Data(.�اب��زارگان�
زمان�بن��دی��XERبه�ط��ور�پیش�ف��رض،�داده�ه��ای�
درون�بردش��ده�را�به�فورمت�اصلی�ساختار�شکست�کار�
درون�ب��رد�می�کن��د.�ام��ا�می�توانید�داده�ها�را�برحس��ب�
دیگ��ر�پارامتره��ا�س��ازمان�دهی�کنید،�مثاًل�برحس��ب�
دپارتم��ان.�همچنی��ن�فیلترهایی�برای�منابع�و�فعالیت�
نی��ز�وج��ود�دارد.�می�توانی��د�فعالیت�ها�را�برحس��ب�کد�
فعالیت،�داده�ها�یا�دیگر�پارامترهای�اضافه�ش��ده�فیلتر�
کنی��د،�حت��ی�با�کلمۀ�معین��ی�در�توصیف�فعالیت.�مثاًل�
منابع�را�می�توانید�برحس��ب�اس��م�یا�گروهش��ان�فیلتر�
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کنی��د.�می�توانی��د�فیلترهای�مختلف�را�تلفیق�کنید�تا�به�
گلچین�هدفمندتری�برسید.�

ب��ا�تکمی��ل�عم��ل�فیلتر،�یک�درخ��ت�از�بخش�مرتبط�
س��اختار�شکس��ت�کار�نمایش�داده�می�شود.�اگر�یکی�یا�
تعداد�بیش��تری�از�عناوین�لیست�ش��ده�را�انتخاب�کنید،�
به�شما�شمارش�کامل�فعالیت�های�اقالم�انتخاب�شده�
نشان�داده�می�شود�و�می��توانید�این�گلچین�را�مشاهده�
و�تحلی��ل�کنی��د.�در�ای��ن�مرحله�می�توانید�برای�بعداً�به�
نمایی�که�دربردارندۀ�داده�های�فیلترش��ده�است�اسمی�
بدهی��د.�مجموع��ۀ�نماه��ای�داده�ش��ده�ای�که�ذخیره�
می�کنید�در�یک�منِو�روبه�پایین�در�صفحه�نمایش�ش��ما�
�”View�Schedule“نش��ان�داده�می�ش��ود.�بر�دکمۀ�

)زمان�بن��دی�را�مش��اهده�کن(�کلیک�کنی��د�تا�نمودار�
گان��ت�را�نش��ان�ده��د.�ای��ن�امکانات�به�اف��رادی�که�
نرم�افزار�زمان�بندی�مایکروس��افت�و�پریماورا�را�ندارد�
کم��ک�می�کن��د�ک��ه�زمان�بندی�ه��ا�را�با�اس��تفاده�از�
ابزارگان�زمان�بندی��XERمشاهده�کنند.�برای�آسانی�
مش��اهده�می�توانید�صفحه�را�تمام�نما�کنید.�داده�های�
نمایش�داده�ش��ده�ب��ا�ک��د�رنگ�بن��دی�ش��ده�اند؛�مثاًل�
فعالیت�ه��ای�بحران��ی�ب��ه�رن��گ�قرم��ز�نش��ان�داده�
می�ش��وند.�فورمت�های�س��تونی�ابزارگان�زمان�بندی�
�)spreadsheet(در�بخشی�از�صفحه�گسترده��XER
ک��ه�ش��بیه�نم��ودار�گانت�اس��ت،�به�ط��ور�پیش�فرض�
پیکربندی�شده�اند.�بااین�حال�می�توانید�نمای�ستون�را�

دلخ��واه�کنی��د؛�در�ای��ن�س��تون�قرار�اس��ت�داده�های�
انتخابی�شما�که�برخی�در�پریماورا�دردسترس�نیستند�
وارد�شوند،�مانند�هزینه�ها،�داده�های�منابع،�پیش�نیازها�
�)successor( پس�نیازه��ای� و� �)predecessor(
مح��رک.�همچنی��ن�می�توانید�چن��د�اطالعات�کیفی�
زمان�بن��دی�را�نی��ز�نمایش�بدهی��د�)مثل�اینکه�فعالیت�
هی��چ�پیش�نی��از�)predecessor(�ی��ا�پس�نی��ازی�
)successor(�ن��دارد(.�اگ��ر�ب��ر�یک�عنوان�س��تون�
کلیک�راس��ت�کنید،�می�توانید�س��تون�را�فیلتر�کنید�و�
ش��رایط�خودت��ان�را�بگذاری��د.�می�توانی��د�طرح�بندی�
)layout(�س��تون�خود�را�برای�اس��تفاده�در�آینده�ذخیره�

کنید.

در�بخ��ش�کن��اری�گان��ت�می�ت��وان�مقی��اس�زمان�
)timescale(�را�تغییر�داد�و�می�توانید�مقیاس�زمان�را�
که�در�باالی�نمودار�نش��ان�داده�ش��ده�اس��ت�بکشید�و�
ناحی��ۀ�نم��ای�خود�را�کوچک�کنی��د.�می�توانید�آن�را�تا�
1000درصد�بزرگ�کنید�و�بر�منو�کلیک�راس��ت�کنید،�
ب��ا�“Return�to�Autofit”�)ب��ه�تنظیم�خودکار�برگرد(�
صفحه�نمای��ش�ب��ه�وضعی��ت�اولی��ه�اش�برمی�گردد.�
همچنین�می�توانید�داده�های�انتخاب�ش��ده�را�برمبنای�
�today�to�four�”هرک��دام�از�داده�ه��ای�معین�مثاًل�از�
weeks�hence”�)ام��روز�ت��ا�چه��ار�هفت��ۀ�بع��د(�یا�
“project�start�to�plus�six�weeks”�)ش��روع�
پروژه�تا�شش�هفتۀ�بعدش(�فیلتر�کنید.�با�کلیک�راست�
بر�هر�فعالیت،�گزینه�ای�برای�حذف�فیلترها�می�یابید�و�

ب��ه�نم��ای�اصلی�ت��ان�برمی�گردید.�با�م��وارد�دیگر�در�
منوی�کلیک�راس��ت�می�توانید�س��اختار�شکست�کار�را�
گس��ترش�بدهید�یا�بش��کنید؛�جزئیات�وظیفه�را�به�شما�
نش��ان�می�ده��د�ت��ا�کل�اطالع��ات�را�درب��ارۀ�فعالیت�

مشاهده�کنید.�
می�توانی��د�نوارهای�خط�مبن��ا�)baseline(�و�نوارهای�
ش��ناور�را�خاموش�و�روش��ن�کنید.�رنگ�های�نمودار�را�
تغیی��ر�بدهی��د�و�انتخابی�از�دیگ��ر�گزینه�های�فورمت�
داش��ته�باش��ید.�می�توانید�تعیین�کنید�که�خطوط�روابط�
نش��ان�داده�ش��وند�یا�خیر؛�و�اگر�نش��انگر�خود�را�بر�یک�
خ��ط�رابط��ه�بگردانی��د،�به�ش��ما�جزئی��ات�پیش�نیاز�
)predecessor(،�پس�نی��از�)successor(،�ن��وع�
پیوند�)لینک(،�لگ�)lag(�و�غیره�را�نشان�می�دهد.���

دکم��ۀ�»نمای�زمان�بن��دی«�)Schedule�View(�به�
ش��ما�گلچینی�از�مجموعه�های�اس��تاندارد�فیلترها�را�
می�ده��د،�مانن��د�فعالیت�ه��ای�مس��یر�بحران��ی�و�
رویدادگاه�ه��ا�)مایلس��تون�ها(�ک��ه�می�توانی��د�با�تیک�
کردن�جعبه�های�بررسی�)چک�باکس(�از�آن�ها�استفاده�

کنید.��
وقت��ی�نم��ا�را�برحس��ب�نیازهای�خود�س��ازمان�دهی�
کردی��د،�ب��ا�کلیک�بر�دکم��ۀ�“Export�to�Excel”�یا�
)برون�ب��رد�ب��ه�اکس��ل(�تمام�داده�ه��ا�را�در�صفحه�کار�
اصلی�اکس��ل�نمایش�می�دهید،�ک��ه�اکنون�می�توانید�
ب��دون�نی��از�به�ابزارگان�زمان�بن��دی��XERبر�آن�کار�
کنی��د�و�اطالع��ات�را�ب��ا�هرکس��ی�که�در�اکس��ل�کار�

می�کند�سهیم�شوید.�
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صفحه�کار�)ورک�بوک(�ویژگی�های�فورمتی�بس��یاری�
دارد�که�اجرای�بسیاری�از�عملیات�ممکن�در�ابزارگان�
زمان�بندی��XERرا�در�اکس��ل�ممکن�می�س��ازد،�اما�
فق��ط�بر�مجموعۀ�داده�های�فیلترش��ده�که�با�ابزارگان�
زمان�بن��دی��XERبرون�ب��رد�ش��ده�اس��ت.�هیچ�دادۀ�

دیگری�لحاظ�نشده�است.�
ب��ه�اب��زارگان�زمان�بن��دی���XERبرگردی��م؛�دکم��ۀ�
“Schedule�Quality”�)کیفی��ت�زمان�بن��دی(�در�
من��وی�اصل��ی�به�ش��ما�این�توانای��ی�را�می�دهد�که��21
بررس��ی�مختل��ف�را�درب��ارۀ�یکپارچگ��ی�س��اختاری�
�DCMAزمان�بن��دی،�ازجمل��ه�تم��ام��14بررس��ی�
�،))Defense�Contract�Management�Agency
ازجمله�بررس��ی�منطق�حلقه�ش��ده�)looped�logic(�و�
کمب��ود�پیش�نی��از)predecessor(��ی��ا�پس�نی��از�
)successor(.�می�توانی��د�ای��ن�گزین��ه�را�ب��ر�ه��ر�
مجموعه�داده�ای�اجرا�کنید�و�نما�را�در�منوی�روبه�پایین�
برای�اس��تفاده�در�آینده�ذخیره�کنید.�بررس��ی�ها�که�اجرا�
می�ش��وند�نتایج�بر�صفحه�که�ش��امل�مجموعه�ای�از�
نمادهای��thumbnailکدش��ده�بارنگ��RAGاس��ت�
نشان�داده�می�شوند.�با�کلیک�بر�هرکدام�از�این�نمادها�
می�توانی��د�داده�ه��ای�آن�را�بکاوی��د�و�جزئی��ات�ه��ر�
وظیفه�ای�را�که�از�بررسی�رد�نشده�مشاهده�کنید.���

این�سیس��تم�جدید�و�ناب�مقادیر�آس��تانۀ�پیش�فرضی�
دارد�که�سطوح�تغییر�رنگ�نمادها�را�تعیین�می�کند.�اما�
می�توانی��د�ای��ن�آس��تانه�ها�را�برحس��ب�نیازهای�خود�
تنظی��م�کنی��د�و�ب��رای�بس��یاری�از�بررس��ی�ها،�دقیقًا�

می�توانی��د�تنظی��م�کنید�ک��ه�ذیل�هر�عنوان�چه�چیزی�
بررسی�شود.�

بعداز�بررس��ی�ها�می�توانید�لیستی�از�وظایف�ردنشده�از�
بررس��ی�را�به�اکس��ل�برون�برد�کنید؛�با�این�لیس��ت�به�
�Primaveraی��ا��Projectبروی��د�و�تصحیح��ات�و�

تنظیمات�الزم�را�در�زمان�بندی�انجام�بدهید.�
دکم��ۀ���Earned�Valueب��ه�ش��ما�گزینه�هایی�برای�
گزارش�دربارۀ�وظیفه�ها�یا�واحدها�می�دهد�)س��اعت�ها�
و�غی��ره(.��Project�Allowance�Table)ج��دول�
مقرری�پروژه(�لیس��تی�از�منابع�)انس��انی�و�غیرانسانی(�
را�در�زمان�بندی�ایجاد�می�کند.�وقتی�انتخاب�می�کنید�
که�چه�منابعی�را�در�گلچین�خود�انتخاب�کنید،�به�شما�
لیس��تی�از�منابع�در�زمان�بندی�تان�داده�می�ش��ود�که�از�
آن�انتخ��اب�کنی��د.�می�توانید�تمام�منابع�یا�یک�منبع�را�
انتخ��اب�کنی��د�یا�گروهی�از�منابع�بس��ازید.�احتمااًل�از�
این�امکانات�برای�مرتب�کردن�منابع�به�منابع�انسانی�
و�غیرانس��انی�اس��تفاده�می�کنید�و�سپس�آن�ها�را�بیشتر�
دسته�بندی�می�کنید.�لیستی�که�ایجاد�می�شود�منابع�را�
نام�گ��ذاری�می�کن��د�و�ب��رای�هرک��دام�نیازمندی�ها�را�

اضافه�می�کند.��
سپس�می�توانید�یک�لیست�فیلترشدۀ�منابع�را�انتخاب�
کنی��د�ت��ا�بتوانی��د�مش��اهده�کنید�چق��در�از�یک�منبع�
بخص��وص�ب��رای�ی��ک�وظیف��ه�الزم�اس��ت�و�طیف�
نیازمن��دی�ب��رای�این�منب��ع�را�برای�طول�مدت�وظیفه�
مش��اهده�کنی��د.�ای��ن�اطالع��ات�احتم��ااًل�به�منظور�

تدارکات�مفید�خواهد�بود.�

می�ت��وان�گزارش�ه��ای�خالصه�ای�از�هزینه�ها�و�منابع�
تیه�کرد�و�جزئیات�بیشتر�آن�ها�را�کاوید.��

�با��Dashboardمی�توانید�حین�پروژه�ها�یا�دوره�های�
زمان��ی�گلچینی�از�گزارش�های�سیس��تم�را�مش��اهده�
کنی��د.�اب��زارگان�زمان�بن��دی��XERمجموع��ه�ای�از�
گزارش�ه��ای�پیش�الگ��و�دارد�و�همچنی��ن�می�توانید�
پیش�الگوه��ای�خودت��ان�را�بس��ازید�و�با�دیگر�کاربران�

به�اشتراکش�بگذارید.�
وقتی�داشبورد�خود�را�پیکربندی�می�کنید�به�شما�انواع�
نمودارها�داده�می�شود�که�می�توانید�اضافه�شان�کنید�و�
ب��ا�عالم��ت�زدن�جعبه�ه��ای�بررس��ی�)چک�باکس(�
می�توانی��د�گزارش�ه��ا�و�داده�های��ی�را�که�می�خواهید�
نش��ان�داده�ش��وند�انتخاب�کنید.�می�توانید�نمودارها�را�
در�صفحه�حرکت�بدهید�و�اندازه�ش��ان�را�تغییر�بدهید.�
ب��ا�کلیک�راس��ت�ب��ر�نم��ودار�گزینه�های��ی�دارید�که�
می�توانید�با�آن�ها�نمای�نمودار�را�تغییر�بدهید.�داشبورد�
را�اسم�گذاری�کنید�و�فایل�پیش�نمونه�را�ذخیره�کنید.�
یک�داشبورد�کامل�شده�را�می�توان�به�اکسل�برون�برد�
ک��رد،�در�آنج��ا�نیز�همین�ش��کل�را�دارد،�ش��اید�کمی�
تنظیمات�بصری�بیش��تری�نیاز�داش��ته�باشد.�داده�های�
پش��ت�داش��بورد�در�فایل�اکسل�هستند�و�برای�بررسی�

دقیق�می�توان�در�آن�ها�کندوکاو�کرد.��
نسخۀ�رایگان�آزمایشی�15روزه�این�نرم�افزار�در�وبگاه�
www.ب��ه�آدرس� �XERاب��زارگان�زمان�بن��دی�

�xertoolkit.comدردسترس�عموم�قرار�دارد.
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5 نرم افزار CPM از بهترين ها
در مدیریت پروژه های ساخت وس�از می توان از 
برنامه های کاربردی و ابزاری اس�تفاده کرد که 
وظایف مدیریتی را خودکار می کنند، تخمین زنی 
را س�اده می کنن�د،  و صورت حساب نویس�ی 
برنامه ریزی و زمان بندی را آس�ان می س�ازند، 
وظای�ف ب�ارکار را مدیریت می کنند، به مدیریت 
مس�تندات مرکزی�ت می بخش�ند، و ارتباط�ات 
ممک�ن  را  مس�ائل  حل وفص�ل  و  بالدرن�گ 
می س�ازند. در ادامه 5 نرم افزار مدیریت پروژه 
را معرف�ی می کنی�م که ب�رای تکمیل پروژه های 

ساخت وساز کارآمد هستند. 

CPM ی�ا برنام�ۀ مدیریت پروژۀ ساخت وس�از به برنامۀ 
کارب�ردی برای مدیریت انواع پروژه های ساخت وس�از، 
ازجمل�ه کش�اورزی، مس�کونی، تج�اری، مؤسس�ه ای، 
صنعت�ی، س�نگین ش�هری و محیط�ی می گوین�د. مدیر 
پ�روژۀ ساخت وس�از اه�داف و برنامه ه�ا را مش�خص 
می کن�د، بازده�ی منابع را به حداکثر می رس�اند، عملیات 
مختل�ف را اج�را می کن�د، و ارتباط�ات و س�ازوکارها را 
توس�عه می دهن�د. هرچن�د فناوری ه�ا، مؤسس�ه ها و 
فرایندها متفاوت هس�تند، مدیریت پروژه های حوزه ها و 
صنای�ع مختلف�ی چ�ون هوافضا، داروس�ازی و نرم افزار 
ش�باهت های بس�یاری دارند. به طورمثال الزم اس�ت که 
پروژه ه�ای ساخت وس�از با بودج�ه، زمان بندی و کیفیت 

مشخصی به نتیجه برسند.  

5 نــرم افــزار از بهتریـن 
نرم افزارهــای مـدیریت 
پروژه هـای ساخت وسـاز
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BuildTools ی�ک پلتف�رم وب بنی�اد مدیری�ت 
ساخت وس�از اس�ت که ارتباط�ات، زمان بندی 
پ�روژه، بودج�ه، وظای�ف، مس�تندات و غی�ره را 
و  س�ازندگان  ب�رای  می کن�د.  مدیری�ت 
ب�رای  خصوص�اً  اس�ت؛  بازس�ازی کنندگان 
پروژه های سفارشی. می توان با هر ابزار متصل 
ب�ه اینترن�ت ب�ه آن دسترس�ی داش�ت. به طور 
خ�ودکار س�ازندگان را از تداخ�الت زمان بندی 
مطل�ع می کن�د. BuildTools با ی�ک قیمت پایۀ 
ماهیان�ه عرض�ه می ش�ود و کارب�رد، پروژه ه�ا، 
کاربران و ذخیرۀ مس�تندات آن نامحدود اس�ت. 
ای�ن نرم اف�زار را ی�ک ش�رکت خصوص�ی در 

مینیاپولیِس آمریکا ساخته است.

BuildTools 

Procore ی�ک نرم اف�زار ابربنیاد ساخت وس�از 
 Procore Technologies اس�ت، ک�ه توس�ط
برای صنعت ساخت وس�از طراحی ش�ده است. 
در طراح�ی ای�ن نرم افزار از آخری�ن فناوری ها 
وب اس�تفاده ش�ده و یک برنامۀ کاربردی ساده، 
ام�ن و ابربنیاد اس�ت. ب�ا آن می توان چند پروژه 
را مدیری�ت کرد و تعداد نامحدودی از همکاران 
را دع�وت ک�رد. ب�ه کارب�ران اج�ازه می دهد که 
پیش�رفت خ�ود را ازطری�ق دس�تگاه های خود 
نظارت کنند. ویژگی های بس�یاری دارد، ازجمله 
یک سیستم سفارش تغییر و یک ابزار ترسیمی 
مدیریت. قیمت پایۀ س�الیانۀ آن بس�ته به نحوۀ 

استفاده از نرم افزار متغیر است.  

Procore

در  را  امتی�از  باالتری�ن   CoConstruc
نرم افزاره�ای س�ازنده و بازس�ازی کننده دارد. 
ی�ک نرم افزار وب بنیاد و موبایلی برای مدیریت 
پروژه و اموری چون هم گام س�ازی تیم، ارتباط 
ب�ا مش�تری ها و ش�ریکان تج�اری و تس�لط بر 
پیچیدگ�ی س�اخت سفارش�ی اس�ت. کارک�رد 
گزینه ه�ا س�فارش تغیی�رات را آس�ان می کند. 
ویژگ�ی تقویم�ی آن ب�ه هماهنگ�ی زمان بندی 
کمک می کند و می توان با آن مطمئن ش�د که به 
موعدهای تحویل می رس�یم. کاربران با بخش 
نظرات می توانند به طور بالدرنگ هر کسی را از 
به روزرس�انی ها مطلع کنند؛ ویژگی های دیگری 
نی�ز دارد. قیم�ت آن از 99 دالر در م�اه ش�روع 
 2005 س�ال  در   CoConstruct می ش�ود. 

تأسیس شد.

CoConstruct

 Buildertrend ی�ک نرم  اف�زار ممتاز س�ازنده و 
بازسازی کنندۀ مدیریت پروژه های ساخت وساز 
خانه است. برای فروش ویژگی هایی دارد، مثل 
مدیری�ت مش�تریان بالق�وه، ایج�اد پیش طرح 
)پروپ�وزال( و مدیری�ت مزای�ده. زمان بن�دی، 
لیس�ت بکن ه�ا )to do list(، برگه ه�ای زمانی، 
پیام رس�انی و نرم افزار حس�ابداری دارد. برای 
مدیری�ت مش�تری از قابلیت های�ی برخ�وردار 
است، مثل سفارش تغییر و مدیریت مستندات.  
قیم�ت آن از 99 دالر در م�اه ب�رای یک پروژه در 
س�ال ش�روع می ش�ود و هزین�ۀ راه ان�دازی و 
ق�رارداد ن�دارد. قیمت ه�ا ب�ا تع�داد پروژه های 

موردنیاز متناسب است.

Buildertrend 
WorkflowMax یک نرم افزار ابربنیاد مدیریت 
کار و گ�ردش کار اس�ت ک�ه ب�ا م�دل نرم افزار 
به عنوان خدمات )SAAS( عرضه می شود. یک 
راه�کار پ�روژه ای انتهابه انته�ا اس�ت که برای 
مش�تریان بالق�وه، نقل قول ها، برگه های زمانی، 
صورت حس�اب دادن و مدیری�ت کار مناس�ب 
اس�ت. یک قیم�ت پایۀ ماهیان�ه دارد؛ بنابراین 
به راحتی می توان مقیاسش را بسته به باِر کاری 
ش�رکت تغییر داد. بیش از همه، برای معماران، 
کارشناس�ان ساخت وس�از، نقش�ه برداران و 
مهندس�ان ایدئال اس�ت. WorkflowMax یک 
اب�زارگان یکپارچۀ مدیریت پروژه و گردش کار 
اس�ت که ب�ا نرم افزار حس�ابداری Xero خوب 

کار می کند. 

WorkflowMax
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رویــداد

معرفی دوره آموزش ماکرو نويسی در اکسل 
)VBA(

زبان��VBAیک�زبان�برنامه�نویس��ی�برای�توس��عه�
اکس��ل�و�س��ایر�محصوالت�آفیس�هس��ت.�یک�زبان�
برنامه�نویسی�شئ�گرا�که�امکان�دسترسی�و�ویرایش�
تمام�بخش�های�اکس��ل�رو�داره.�در�کارگاه�آموزش��ی�
وی�بی�)VBA(�)آموزش�ماکرو�نویس��ی�در�اکس��ل(�
مفاهی��م�پای��ه�این�زبان�برنامه�نویس��ی�در�اکس��ل�به�
صورت�کامل�آموزش�داده�میش��ود.�شرکت�کنندگان�
�Object(در�این�دوره�با�مفاهیمی�نظیر�مدل�اش��یاء�
Model(،�رویداده��ا،�یوزرف��رم�ها،�کنترل�های�آنها�و�
…�آش��نا�میش��وند.�رویکرد�آموزشی�کارگاه�آموزش�
ماک��رو�نویس��ی�در�اکس��ل�ح��ل�گام�به�گام�مس��ائل�
کاربردی�جهت�درک�بهتر��VBAهست.�با�گذارندن�
ای��ن�کارگاه��20س��اعته�ش��ما�قادر�خواهی��د�بود�نرم�
افزاره��ای�اولی��ه�جهت�تعامل�با�کاربر،�ورود�و�دریافت�

داده�در�شیت�های�اکسل�بسازید.

تفاوت اين دوره با ساير دوره های وی بی:
در�دوره�آم��وزش�ماک��رو�نویس��ی�در�اکس��ل�عالوه�
مفاهی��م�اساس��ی،�روش�ه��ا�و�تکنیک�های�بس��یار�
کاربردی�به�ش��ما�آموزش�داده�خواهد�ش��د�که�حاصل�

چندی��ن�س��ال�تدری��س�و�انجام�پ��روژه�های�بزرگ�
هس��ت.آموزش�به�همراه�حل�مس��ائل�خواهد�بود�تا�
ش��ما�بهت��ر�موضوع��ات�رو�ی��اد�بگیرید.ویدئو�دوره�

همیشه�در�اختیار�شما�خواهد�بود.
سیس��تم�پشتیبانی�اکسل�پدیا�پاسخگوی�شما�خواهد�

بود�و�بعد�از�پایان�دوره�هم�با�شما�خواهیم�بود.
�

اين دوره برای چه کسانی مناسب است؟
افرادی�که�دوس��ت�داش��ته�باشند�کارهای�تکراری�و�
روزمره�خودش��ون�با�زدن�یک�دکمه�و�یا�اجرای�یک�

ماکرو�به�یکباره�انجام�بدن.
افرادی�که�دوست�داشته�باشن�با�نوشتن�پروژه�های�
تخصصی�در�اکس��ل�کس��ب�درآمد�کنند.افرادی�که�
دوس��ت�داش��ته�باشن�برای�کس��ب�و�کار�خود�برنامه�
های�تخصصی�و�ویژه�ایجاد�کنند.برای�تمام�کسانی�
که�قصد�بهبود�دانش�اکس��ل�خودش��ون�هستند.برای�
تم��ام�اف��رادی�که�قصد�دارند�تخصصی�کس��ب�کنند�
ک��ه�از�دیگ��ران�متمایز�باش��ند.برای�تمام�افرادی�که�
برای�زمان�خودش��ون�ارزش�قائل�هس��تند.برای�تمام�
افرادی�که�به�فکر�کسب�موقعیت�بهتر�شغلی�هستند.
ب��رای�تم��ام�اف��رادی�ک��ه�از�حل�مس��ائل�پیچیده�در�
اکس��ل�ل��ذت�میبرند.ب��رای�تمام�اف��رادی�که�مایلند�

بتونند�نرم�افزارهای�حرفه�ای�در�اکسل�درست�کنند.
برای�تمام�افرادی�که�کارهاشون�رو�در�محیط�اکسل�

دقیقتر�و�سریعتر�انجام�بدهند.
�

ايـن آمـوزش بـرای چه کسـانی مناسـب 
نیست؟

کس��انی�که�هنوز�تجربه�مناس��بی�از�اکس��ل�ندارند.�
)حتما�مقاله�اکسل�مقدماتی�رو�مطالعه�کنید(

کسانی�که�فکر�میکنند�از�اکسل�همه�چیز�رو�میدادند�
)معتقدیم�همیش��ه�در�اکس��ل�چیزی�برای�یادگیری�

هست!(
کسانی�که�به�اندازه�کافی�زمان�برای�تجربه�کردن�و�

یادگیری�تجربی�اکسل�دارند...
�

بـا گذرانـدن دوره جامـع آمـوزش ماکـرو 
نويسی در اکسل:

�پشتیبانی�و�مشاوره�رایگان�یکساله
ب��ا�تمهیداتی�که�دیده�ش��ده،�ش��رکت�کنندگان�این�
دوره�به�صورت�اختصاصی�به�سیستم�مشاوره�اکسل�
پدیا�دسترسی�خواهند�داشت�و�از�مشاوره�و�پشتیبانی�

مربوط�به�این�دوره�بهره�مند�خواهند�شد.

دوره جامع ماکرونويسی اکسل | سومین دوره
شروع رویداد:  جمعه ۱۵ تیر ۹۷  ۰۹:۰۰
پایان رویداد:  جمعه ۵ مرداد ۹۷  ۱۴:۰۰

مکان رویداد: تهران
موضوع رویداد: فنی، مهندسی و صنعت / آموزش
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ساختار شکست کار، اساس برنامۀ پروژه

ساختار شکست کار، که به اختصار WBS نامیده می شود، یک ابزار مدیریت پروژه است که با  آن پروژه ها را به بخش های مدیریت پذیر تقسیم می کنیم. ساختار 
شکست کار آغاز فرایند برنامه ریزی است و غالباً آن را »شالودۀ« برنامه ریزی پروژه می دانند. اکثر حرفه ای های مدیریت پروژه اهمیت و منافع ساختار شکست 

کار را حین اجرای پروژه ها تشخیص می دهند، بدون اینکه رسماً یک ساختار شکست کار داشته باشند.

 WBS چیست؟
��WBSتفکیِک�سلسله�مراتبِی�اقالم�تحویلِی�موردنیاز�
ب��رای�تکمی��ل�پ��روژه�اس��ت؛�اق��الم�تحویل��ی�را�به�
بس��ته�های�کاری�مدیریت�پذیری�تقس��یم�می�کند�که�
می�توان�زمان�بندی�شان�کرد�و�به�آن�ها�منابع�و�بودجه�
تخصی��ص�داد.�ی��ک�قان��ون��WBSآن�اس��ت�ک��ه�
پایین�تری��ن�س��طح�باید�بس��ته�های�کاری�دوهفته�ای�
باش��د.�و�قان��ون�دیگ��ری�که�معمواًل�هنگام�س��اختن�
�WBSب��ه�کار�م��ی�رود�قانون��80/8اس��ت.�طبق�این�
قانون�هیچ�فعالیت�مجزایی�نباید�کمتر�از��8س��اعت�یا�
بی��ش�از��80س��اعت�باش��د.��WBSبرمبن��ای�اق��الم�
تحویلی�اس��ت؛�یعنی�محصول�یا�خدماتی�که�مشتری�
بعد�از�تکمیل�پروژه�دریافت�خواهد�کرد.�ابزار�دیگری�
�)PBS(با�نام�ساختار�شکست�محصول�نیز�وجود�دارد�
که�قبل�از�س��اختار�شکس��ت�کار�اس��ت�و�پروژه�را�به�
خروجی�هایی�)محصوالتی(�تقس��یم�می�کند�که�برای�

تکمیل�پروژه�الزم�اند.

چرا يکWBS  تنظیم کنیم؟
برخی�از�مزایای��WBSعبارت�اند�از:

اس��اس�مستحکمی�برای�برنامه�ریزی�و�زمان�بندی� ���
فراهم�می�کند؛

پروژه�را�به�بس��ته�های�مدیریت�پذیر�کاری�تقس��یم� ���
می�کند؛

راه��ی�ب��رای�تخمین�هزینه�های�دقیق�پروژه�فراهم� ���
می�کند؛

با�آن�می�توان�مطمئن�ش��د�که�اقالم�تحویلی�مهم� ���
ازقلم�نیفتاده�اند؛

به�مدیر�پروژه�در�تخصیص�منابع�کمک�می�کند؛ ���
راه��ی�تکرارپذیر�و�اثبات�ش��ده�ب��رای�برنامه�ریزی� ���

پروژه�ها�فراهم�می�کند؛
اب��زار�ایدئال��ی�ب��رای�طوف��ان�فکری�تی��م�و�بهبود� ���

انسجام�تیمی�است.
WBSورودی�های�

سه�ورودی�در�فرایندهای��WBSوجود�دارد:
1.�ش��رح�محدودۀ�پ��روژه:�تش��ریح�پرجزئی��ات�اقالم�

تحویلی�پروژه�و�کار�موردنیاز�برای�هرکدام؛
2.�ش��رح�نیازمندی�ها:�مس��تندی�که�ب��ه�جزئیات�نیاز�
تج��اری�پ��روژه�می�پردازد�و�اقالم�تحویلی�را�تش��ریح�

می�کند؛
3.�دارای��ی�فراین��د�س��ازمانی:�سیاس��ت�ها،�روال�ه��ا،�
راهنمایی�ه��ا،�پیش�الگوه��ا،�برنامه�ه��ا�و�درس�ه��ای�

آموخته�شدۀ�سازمان.
ای��ن�م��وارد�به�ش��ما�و�تیمتان�تم��ام�اطالعات�الزم�را�
ب��رای�س��اخت�ی��ک�س��اختار�شکس��ت�کار�می�دهد.�
به�ع��الوه�ب��ه�یک�پیش��الگو�)تمپل��ت(��WBSنیز�نیاز�

دارید.
WBSخروجی�های�

��4خروجی�از�فرایند��WBSوجود�دارد:
1.�س��اختار�شکس��ت��کار�)WBS(�-�اق��الم�تحویل��ی�

برمبنای�تجزیۀ�محدودۀ�کل�پروژه؛
2.�لغت�نامۀ�WBS:�مس��تندی�که�هر�مولفۀ�شکس��ت�

کار�را�توضیح�می�دهد؛
3.�خط�مبن��ای�مح��دوده:�لغت�نام��ۀ�WBS،�ش��رح�

محدودۀ�پروژه؛
4.�به�روزرس��انی�های�مستند�پروژه:�تغییرات�و�اضافات�

به�مستند�پروژه.

چطور يک WBS تنظیم کنیم؟
��WBSرا�راحت�می�توان�س��اخت.�وقتی�که�اهداف�و�
مقاص��د�پروژه�فهمیده�ش��دند،�جلس��ه�ای�را�می�توان�
ترتیب�داد�که�تیم�پروژه�در�این�جلس��ه�اقالم�تحویلی�
موردنیاز�برای�تکمیل�پروژه�را�تفکیک�کنند.�س��اخت�
�WBSب��ه�روش�تیم��ی�بهترین�کارای��ی�را�دارد.�این�
رویکرد�به�تیم�کمک�می�کند�که�مش��ارکت�کنند�و�به�
آن�ه��ا�س��همی�عاطفی�در�پ��روژه�می�دهد.�ایدۀ�خوبی�

است�که�ذی�نفعانتان�را�در�این�مرحله�دخیل�کنید.
دو�فورمت�برای�ایجاد��WBSموجود�اس��ت:�ش��کل�
تخته�ای�و�ش��کل�گرافیکی.�برای�ش��کل�تخته�ای�از�
یک�صفحه�گسترده�استفاده�کنید�و�هر�سطح�یا�سطح�
فرعی�را�ش��ماره�گذاری�کنید؛�ش��کل��1مشاهده�شود.�
ش��کل�گرافیکی�را�می�توان�با�اس��تفاده�از�نرم�افزارهای�
ترس��یمی�و�نمودارهای�به�س��بک�درختی�ایجاد�کرد؛�
ش��کل��2مش��اهده�شود.�سطح�اول�هردو�شکل�با�اسم�
پروژه�آغاز�می�ش��ود.�س��پس�تمام�اقالم�تحویلی�کلی�و�
اصلی�اضافه�می�ش��وند.�فراموش�نکنید�که�در�س��طح�
دوم�باید�هرچیزی�را�که�برای�تکمیل�پروژه�نیاز�است�

درنظر�بگیرید.
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مراقب�باش��ید�که�هیچ�حوزه�یا�اقالم�تحویلی�مهمی�
ازقلم�نیفتد.�فقط�کاری�را�که�برای�تکمیل�پروژه�الزم�
اس��ت�اضافه�کنید،��WBSباید�ش��امل�محدودۀ�کامل�
پروژه�باش��د،�ازجمله�بسته�های�کاری�مدیریت�پروژه.�
با�ساخت��WBSبه�طور�تیمی�می�توانید�مطمئن�شوید�

هیچ�چیز�فراموش�نشده�است.
با�تجزیه�وتحلیل�تا�این�س��طح،�تعیین�هزینۀ�هر�بس��ته�
آس��ان�می�ش��ود�و�ب��ه�هزین��ۀ�دقیق�تر�پروژه�دس��ت�
می�یابی��م.�مش��ابهًا�می�ت��وان�ب��ه�هر�بس��ته�اف��راد�را�
تخصیص�داد؛�بااین�حال�ش��اید�ترجیح�بدهید�که�فقط�

مهارت�های�موردنیاز�برای�بس��ته�های�کاری�را�اضافه�
کنید�و�فعاًل�تخصصیص�افراد�را�انجام�ندهید�تا�زمانی�
ک��ه�زمان�بندی�ش��ما�مش��خص�ش��ود�و�خ��ط�زمانی�

)گاهشمار(�را�مشاهده�کنید.
قدم�بعدی�انتقال�خروجی�شکس��ت�کار�به�زمان�بندی�
پروژه�ت��ان،�معم��واًل�ب��ه�یک�نم��ودار�گانت،�اس��ت.�
بس��ته�های�کاری�را�ب��ا�فعالیت�ه��ا�و�وظایف�موردنیاز�
ب��رای�تکمیل�هرکدام�توس��عه�بدهی��د.�نمودار�گانت�
ب��رای�پیگی��ری�پیش��روی�زمانی�بس��ته�های�کاری�

مشخص�شده�در�ساختار�کار�به�کار�برده�می�شود.

شکل 1 – ساختار شکست کار تخته ای

شکل 2 – ساختار شکست گرافیکی

خالصه
وج�ه تمای�ز مدیری�ت پ�روژه از مدیری�ت 
عمومی نیاز مبرم آن به برنامه ریزی اس�ت.  
WBSاولی�ن ق�دم ب�رای تنظیم ی�ک برنامۀ 
باکیفیت پروژه و موفقیت ش�ما و تیم پروژه 
اس�ت. چشم پوش�ی از ای�ن فراین�د در آغاز 
از  بس�یاری  شکس�ت  عل�ت  پ�روژه 
پروژه هاس�ت. همیش�ه با تولید یک ساختار 
شکس�ت کار برای پروژه ها شانس موفقیت 

خود را تقویت کنید.

هرکدام�از�اقالم�س��طح�دوم�را�بش��کنید�تا�به�بس��ته�های�کاری�ای�برس��ید�که�کمتر�از�دو�هفته�
نیستند.�یک�قانون�کلی�است�که�بسته�های�دوهفته�ای�مدیریت�پذیر�هستند.�باید�قانون��80/8را�
در�این�نقطه�درنظر�بگیرید.�این�به�تیم�بستگی�دارد�که�هر�مورد�را�چگونه�بشکند،�قوانینی�برای�
تعری��ف�ای��ن�کار�موج��ود�نیس��ت،�و�ای��ن�به�س��بک�تیمی�بس��تگی�دارد�که��WBSرا�می�س��ازد.�
فراموش�نکنید�که��WBSش��امل�فعالیت�ها�یا�وظایف�نیس��ت،�بلکه�فعالیت�ها�و�وظایف�را�بعداً�از�

بسته�های�کاری�استخراج�و�برنامه�ریزی�می�کنید.
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رویــداد

دربارۀ دوره
دوره�آموزش��ی�ITIL،�دوره�مقدماتی�آش��نایی�با�یک�
چارچ��وب�جام��ع،�برگرفت��ه�از�صنع��ت�ف��ن��آوری�
اطالعات،�در�مورد�مدیریت�س��رویس�های��ITاست.�
به�دلیل�اینکه�این�راهنما�با�مهندسی�معکوس�از�دل�
صنعت�فن�آوری�اطالعات�درآمده�است،�برای�دست��
اندرکاران�و�افرادی�که�با�ارائه�س��رویس�یا�مدیریت�
آن�س��روکار�دارند،�بس��یار�ملموس�و�قابل�درک�است.�
مطالب�آن�بسیار�کاربردی��اند�و�تعداد�قابل�توجهی�از�
فرآینده��ا�و�ابزارهای��ی�ک��ه�از�دل�آن�برآمده�و�به�پیاده�
�س��ازی�می�رس��ند،�موجب�ارتقای�زودبازدۀ�س��ازمان�

خواهند�شد.
�ITاگرچ��ه�ای��ن�دوره،�در�مورد�مدیریت�سرویس��های�
است،�اّما�به�دلیل�نقاط�اشتراک�بسیار�با�کلیۀ�سازمان-
هایی�که�س��رویس�ارائه�می�دهند،�س��رفصل�های�بسیار�
مناس��ب�و�کاربردیی�برای�ارتقاء�کیفیت�سرویس�ها�به�

مدیران�کسب��وکار�ارائه�می�کند.
�ITIL�V3.0پن��ج�کت��اب�اصل��ی�دارد�ک��ه�درمجموع�
چرخ��ۀ�حیات�س��رویس�)Service�Lifecycle(�را�
تشکیل�می�دهند.�آخرین�ورژن�آن��3بوده�که�در�سال�

�2007منتش��ر�و�در�س��ال��2011بازنگری�شده�است.�
این�دوره،�براساس�آخرین�نسخۀ�معتبر،�یعنی��2011

ارائه�می�شود.

اهداف دوره
با�گذراندن�دوره�شما�می�توانید�موارد�زیر�را�تعریف� ���

کنید:
���ITILمفاهیم�کلیدی،�تعاریف�و�اهداف�

�و�فازهای� ���ITILشیوه�چرخۀ�عمر�مبتنی�بر�سرویس�
پنج�گانۀ�این�مدل

س��اختار،�اجزای�س��ازنده�و�فرآیند�های�پنج�کتاب� ���
ITILاصلی�

توصیف�س��طح�باالی�فعالیت�های�اصلی،�اهداف،� ���
فوائ��د،�چال��ش�ها�و�گ��زارش�ه��ای�مدیریتی�برای�

فرآیندها
� ���Foundation، ش��امل� مختل��ف� م��دارک�

Intermediate�and�Advanced
آشنایی�با�امتحانات�مربوطه�و�نمونه�سئواالت ���

آش��نایی�با�ابزارها�و�نرم�افزارهای�تعریف�ش��ده�در� ���
ITIL

���ITILآشنایی�با�نقشهای�اصلی�در�فرآیندهای�
�را� ���ITمی�توانن��د�عملیات��ITILچگون��ه�فرآینده��ای�

بهبود�دهند.

مخاطبین دوره
مخاطبین�اصلی�این�دوره�عبارتند�از: ���

�در�تمامی� ���ITکلی��ۀ�پرس��نل�ارائ��ه�دهنده�خدم��ات�
سطوح�و�تخصص�های�مختلف.

مدی��ران�فن��آوری�اطالعات�که�به�دنبال�اس��تقرار� ���
�ITسیس��تم�مدیریت�س��رویس�و�افزایش�بهره��وری�

هستند.
� ���ITمدیران�الیۀ�کس��ب��وکار�که�در�تعامل�روزانه�با�

و�کسب��وکار�هستند.
مدیران�س��ازمانها�و�نهادهای�دولتی�یا�عمومی،�که� ���
براساس�مصوبۀ�برنامۀ�چشم�انداز��5ساله،�الزام�پیاده�

سازی�دارند.
�و�آش��نایی� ���ITکلّیه�عالقمندان�به�مباحث�مدیریت�

با��Best�Practiceها

 ITIL V3 Foundation دوره آموزشی
دورۀ اّول سال 1397
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پایان رویداد:  جمعه ۴ خرداد ۹۷  ۱۷:۰۰
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انتشارات�سمت،�نشر�دانشگاهی،�گروه�های�تحقیقاتی،�
گروه�ه��ای�مؤلف��ان�و�مترجم��ان�ما�نیازمن��د�الگویی�
منس��جم�و�برنامه�ریزی�شده�برای�تألیف�و�حتی�ترجمۀ�
آثار�کاربردی�و�درعین�حال�س��لیس�و�خواندنی�هستند.�
ب��ا�بررس��ی�نح��وۀ�تألفی�کتاب�جدی��د��APMدر�زمینۀ�
مدیری��ت�پ��روژه�س��عی�می�کنیم�که�الگوی��ی�را�برای�
تألیف�کتاب�های�علمی-عملی�داخلی�معرفی�کنیم.���

کتاب جدیدی در زمینۀ برنامه ریزی از 

APMG
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انتش��ارات�س��مت،�نش��ر�دانش��گاهی،�
گروه�ه��ای�تحقیقاتی،�گروه�های�مؤلفان�
و�مترجمان�ما�نیازمند�الگویی�منسجم�و�
برنامه�ریزی�ش��ده�ب��رای�تألی��ف�و�حتی�
ترجم��ۀ�آث��ار�کارب��ردی�و�درعین�ح��ال�
س��لیس�و�خواندنی�هس��تند.�با�بررس��ی�
نحوۀ�تألفی�کتاب�جدید��APMدر�زمینۀ�
مدیریت�پروژه�سعی�می�کنیم�که�الگویی�
را�ب��رای�تألیف�کتاب�های�علمی-عملی�
داخلی�معرفی�کنیم.���نائب�رئیس�انجمن�
مدیری��ت�پ��روژه�)APM(،�ت��ام�تیلور،�از�
تالش�های��ی�ک��ه�ب��رای�عرض��ۀ�کتاب�
»برنامه�ری��زی،�زمان�بن��دی،�نظ��ارت�و�
کنترل�)PSMC(«�در�اگوس��ت�صورت�
گرف��ت�قدردانی�ک��رد�و�از�گروِه�مؤلفان�
این�کتاب�خواس��ت�که�تواضع�بریتانیایی�
خ��ود�را�کن��ار�بگذارن��د�و�به�جهان�اعالم�
کنن��د�که�چ��ه�کار�فوق�الع��اده�ای�انجام�
داده�ان��د.�مؤلف��ان�ای��ن�کتاب�ب��ا�انگیزۀ�
نوش��تن�بهترین�کتابی�ک��ه�تابه�حال�در�
زمینۀ�مدیریت�پروژه�نوشته��شده�آغاز�به�

کار�تألیف�این�کتاب�کردند.��

موضوع
�»راهنم��ای�PSMC«�خ��أ�موجود�در�
کتاب�ه��ای�منتشرش��دۀ��APMرا�پ��ر�
می�کن��د.��APMکارهای�غنی�و�فراوانی�
از�معرفی�ه��ا،�راهنماه��ا�و�مقاالت�دربارۀ�
مهارت�یافتن�در�مدیریت�پروژه�منتش��ر�
کرده�است.�اما�در�دنیای�واقعی�مدیریت�
پ��روژه،�اج��رای�برخی�از�اصول�مدیریت�
پروژه�با�مش��کالتی�روبه�رو�می�شود.�این�
کتاب�راهنما�هم�راهنمای�مناسبی�برای�
اص��ول�اولی��ه�اس��ت�و�ه��م�جدیدترین�
پیش��رفت�ها�در�چابک�)Agile(�و��BIMرا�
پوش��ش�می�ده��د.��APMدریافت�که�با�

ی��ک�گروه�متش��کل�از�مؤلف��ان�از�تمام�
زمینه�های�صنعت�و�چند�تکنیک�مرسوم�
س��نجش�کیفی��ت�تألی��ف�می�تواند�اثر�

بهتری�داشته�باشد.�
در�این�کتاب�س��عی�ش��ده�که�سبک�های�
مختل��ف�آموزش��ی�درنظر�گرفته�ش��ود؛�
به�طورمث��ال�برخ��ی�مت��ن�را�ترجی��ح�
می�دهن��د�و�برخی�تصاوی��ر�را.�همتایان�
ای��ن�مؤلف��ان�از�داخل�و�خ��ارج�از�پروژه�
بخش�های�اول�و�دوم�این�اثر�را�بررس��ی�
می�کردن��د�و�بازخورد�)فیدبک(�می�دادند�
تا�مش��خص�ش��ود�کدام�بخش�بیشترین�
توجه�کدام�خواننده�را�جلب�کرده�اس��ت!�
نتیجۀ�کار�تألیف�این�کتاب،��150تصویر�
و�ج��دول�ب��ود،�ک��ه�برخ��ی�ب��ا�دقت�از�
س��ازمان�های�خود�مؤلفان�اتخاذ�ش��ده�و�

برخی�واقعی�و�اصیل�اند.��
مح��ور�کار�این�مؤلفان�شفاف�نویس��ی�و�
ساده�نویس��ی�اس��ت.�امیلی�تیلور،�دختر�
س��یمون�تیلور�که�یکی�از�مؤلفان�اس��ت،�
آزمون�س��نجش�سلیس��ی�متن�را�هنگام�
نوش��تن�و�بررسی�و�نهایی�سازی�کلمات�
عهده�دار�بوده�اس��ت،�که�مؤلفان�به�مزاح،�
این�بررس��ی�را�»تست�امیلی«�می�نامند.��
ای��ن�آزمون�زب��ان�متظاهر�و�پرطمطراق�
برخی�از�مؤلفان�را�به�چالش�می�کش��ید�و�
مؤلفان�را�به�این�وامی�داشت�که�به�شیوۀ�
مختصرومفیدت��ری� و� قابل�فهم�ت��ر�

بنویسند.
مطمئن��ًا�کت��اب�نهایی�برای�ده�س��اله�ها�
آزم��ون� از� ام��ا� نیس��ت� مناس��ب�
�،Flesh-Kincaid خوانش�پذی��ری�
آزمونی�برای�نشان�دادن�میزان��دشواری�
فهمی��دن�ی��ک�متن�به�زبان�انگلیس��ی،�
اس��تفاده�کردن��د�ت��ا�مطمئن�ش��وند�که�
نوش��ته�باالتر�از�سطح�علمی�کارشناسی�

نباش��د.�تقریب��ًا�تم��ام�فصل�ه��ا�را�با�این�
آزمون�سنجیدند؛�تا�برای�سطوِح�پایین�تِر�
آموزشی�مناسب�باشد.�هدف�مؤلفان�این�
ب��وده�که�چیزی�بنویس��ند�که�برای�همه�

مناسب�و�مفید�باشد.�
ای��ن�کت��اب�را�بای��د�ب��ا�چ��ه�معیارهایی�

سنجید؟

می�توان�چهار�معیار�س��نجش�)متریک(�
ب��رای�ای��ن�کت��اب�و�مانن��د�آن�درنظ��ر�

گرفت:�
آی��ا�عمل��ی�اس��ت؟�از�ای��ن�لحاظ�که� ���
استفاده�کننده�از�آن�بتواند�راهنمایی�ها�را�

به�کار�گیرد؟
آی��ا�عمل��ی�اس��ت؟�از�ای��ن�لحاظ�که� ���
و� درس��ی� مطال��ب� رئ��وس� مبن��ای�
مجموع��ه�ای�از�کیفیات�موردنیاز�مدیران�
یا�افراد�شرکت�کننده�در�آزمون�ها�باشد؟
آی��ا�عمل��ی�اس��ت؟�ازاین�لح��اظ�که� ���
هرکس��ی�که�آن�را�بخواند�بتواند�مفاهیم�

درون�آن�را�درک�کند؟
و�درنهایت�آیا�جالب�است؟ ���

در�معی��ار�آخ��ری�احتمااًل�ج��واب�منفی�
اس��ت.�اما�حس�اش��تیاق�و�کار�گروهی�
مؤلف��ان�می�تواند�جالب�بودن�تألیف�این�

اثر�را�به�مخاطب�آن�انتقال�بدهد.�
�Keithاین�گروه�مؤلفان�متش��کل�بود�از��
�Haward،�Jenn�Browne،�Carolyn
�Limbert،� Simon� Taylor،� Mike
�Prescott،�Stephen�Jones،�Guy
�Hindley،� Franco�Pittoni،�Ewen

�Mcleanو�بسیاری�دیگر.�
ای��ن�راهنما�را�گروه�های�همتای�مؤلفان،�
متش��کل�از��30نفر�از�داخل�و�خارج�این�
پروژه،�بررس��ی�کردند�و�می�توان�آن�را�از�
فروش��گاه��APMو��کتاب�ه��ای�تجاری�
�APMGتهی��ه�ک��رد.�ای��ن�راهنما�برای�
�Projectب��ا�عن��وان���APMGم��درک�
Planning�& Control™مناسب�است��
و�در�هم��کاری�ب��ا��APMتألی��ف�ش��ده�
��APMGاس��ت.�گواه��ی�و�راهنم��ای�
توأم��ان�بین��ش�مناس��بی�را�از�دی��دگاه�
کارشناس��ان�پ��روژه�فراه��م�می�کن��د؛�
به�ط��وری�که�می�ت��وان�فهمید�که�چرا�و�
چگون��ه�پروژه�ها�شکس��ت�می�خورند�و�
چگون��ه�می�ت��وان�بهترین�ش��یوه�های�
تحوی��ل�موف��ق�پ��روژه�را�ب��ا�جزئی��ات�
ش��ناخت�و�عوام��ل�کلی��دی�موفقیت�در�

مدیریت�پروژه�را�به�کار�گرفت.��

انتشارات سمت، نشر 
دانشگاهی، گروه های 

تحقیقاتی، گروه های مؤلفان و 
مترجمان ما نیازمند الگویی 
منسجم و برنامه ریزی شده 

برای تألیف و حتی ترجمۀ آثار 
کاربردی و درعین حال سلیس و 

خواندنی هستند. با بررسی 
 APM نحوۀ تألفی کتاب جدید
در زمینۀ مدیریت پروژه سعی 

می کنیم که الگویی را برای 
تألیف کتاب های علمی-عملی 

داخلی معرفی کنیم.   

55 مديريت پـروژه   ازتـئوري تا عمل
ش�م�اره5  خرداد م��اه 1397



Smart Cube، ی�ک عرضه کنن�دۀ جهانی راهکارهای 
تحقیقاتی و آنالیزی است که برای چالش های معین 
کس�ب وکارها راهکارهای چابک ارائه می کند؛ موتور 
اصلی راهکارهای آن، Amplifi، یک پلتفرم هوشمند 
سازمانِی غنی شده با دانش و آنالیز پیشرفته است.  
ای�ن ش�رکت برای تحوی�ل ارزش و نتایج مطلوب به 
مش�تری های بین الملل�ی خود، که یک س�وم آن ها از 
Fortune 100 و FTSE 100 هس�تند، نق�اط ق�وت و 

قابلیت های اساسی خود را به کار می گیرد. 
Amplifi پلتفرم سازمانی هوشمند و جدید و ابتکارِی 
Smart Cube اس�ت که با توانمندی های غنی خود از 
راهکاره�ا پش�تیبانی می کن�د؛ ای�ن توانمندی ه�ا 

عبارت اند از:  
��� س�رمایۀ دان�ش- ه�وش عمی�ق کس�ب وکار، 
پای�گاه دادۀ انحص�اری، ماژول های تحقیقتاتی با حق 

ثبت، و دستیابی به یک شبکۀ گستردۀ تخصصی
��� اب�زار نوی�ن و م�درن- از داش�بوردهای دینامیک و 
مدل های بصری، تا پروفایلینگ شرکت و ماژول های 

ساختاردهی داده
از  تجزیه وتحلی�ل-  ب�رای  پیش�رفته  فن�اوری   ���

تجزیه وتحلیل برای پیش�گویی تا آموزش پیش�رفتۀ 
 Web( ماشین و متن کاوی و الگوریتم های خزش وب

)Crawling
تیم ه�ای تخصصی Smart Cube این توانمندی ها را 
ب�ا Ampli ب�ه کار می گیرن�د و ب�ا دی�د و بینش ه�ای 
داده محور، به برآوردن نیازهای مش�تری خود ش�تاب 
می دهند.  Gautam Singh، مؤس�س و مدیر اجرایی 
ارش�د Smart Cube معقتد اس�ت: »در عصر هوشمند 
امروز چالش ها و فرصت های جدیدی ایجاد ش�ده و 
ش�یوۀ عملکرده�ای کس�ب وکارهای جهان�ی تغییر 
ک�رده اس�ت. راهکاره�ای جدی�دی ک�ه تیم ه�ای 
متخص�ص پش�تیبان Amplifi ارائه می کنند، رویکرد 
درستی به هوش سازمانی است و دستاورد آن دید و 
بینش�ی اس�ت که به تصمیم گیری های هوشمندانه تر 
می انجامد، سریع تر موجب تحویل ارزش می شود و 
ب�ه کس�ب وکارها ام�کان جدی�دی ب�رای موفقی�ت 
می ده�د.  »م�ا ب�ه ن�رخ 90 درص�دی حفظ مش�تری  
ش�رکت خ�ود افتخ�ار می کنی�م، که گواهی اس�ت بر 
موفقی�ت رویک�رد تعاملی و سفارش�ی ما به برآوردن 
نیازه�ای درحال تکامل کس�ب وکارها و ارزش افزایی 

تیم ما که متشکل از اذهانی بااستعداد است.«
Quany Insight، ش�رکت تحقیقاتی کالنی که برای 
مه�ار بودجه ه�ا، مدی�ران دارای�ی، صندوق ه�ای 
بازنشس�تگی و مدی�ران ث�روت، تحلیل ه�ای کّمی و 
ایده های عملی س�رمایه گذاری ارائه می کند، یکی از 

مشتریان قدیمی Smart Cube است. 
 ،Quant Insight مدیرعامل ،Krishnan Sadasivam
می گوی�د: »سال هاس�ت ک�ه Smart Cube ش�ریک 
تجاری ارزش�مندی برای ما بوده و برای چالش های 
بخص�وص م�ا تخص�ص ماهران�ۀ صنعت�ی، دانش و 
روش فن�ی و راهکاره�ای سفارش�ی ارائ�ه کرده، که 
نتیج�ۀ این ه�ا ارزش های راهبردی درازمدت ش�ده 
اس�ت. »مانن�د هر ش�رکتی ب�ه انعطاف پذی�ری نیاز 
داریم؛ به جای ساختن امکانات درون ساز، که ممکن 
اس�ت پرمخاط�ره و هزینه ب�ر باش�د، ب�ا ش�راکت با 
Smart Cube توانس�ته ایم به هوش�مندی موردنیاز و 
دارایی های فنی، تحلیلی، کّمی و مالی متنوعی دست 
یابی�م. م�ا چش�م انتظار رویک�رد و راه کارهای جدید 
ش�رکت هس�تیم تا ببینیم چگونه بر تقویت روابط ما 

اثر می گذارد.«

پلتفرم هوشمند
 AMPLIFI ِ
را عرضـه می کند
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هم�زمان�که�نرم�افزارها�پتانسیل�به�عهده�
گرفت��ن�کار�حس��ابداران�و�وکی��الن�را�
می�یابن��د،�در�بحث�های�مربوط�به�قدرت�
درحال�رش��د�رایانه�ها،�اتوماسیون�اداری�
به�یک�لغت�باب�روز�بدل�ش��ده�اس��ت.�
متخصص��ان�ه��وش�مصنوع��ی�گوگل�
س��عی�می�کنن��د�که�وظای��ف�کارمندان�

حقوق�باال�را��خودکار�کنند.�
در�پ��روژه�ای�با�ن��ام�AutoML،�محققان�
گ��وگل�به�نرم�اف��زار�یادگیری�ماش��ین�
آموخته�اند�که�نرم�افزار�یادگیری�دیگری�
بس��ازد.�در�برخ��ی�از�مواقع�خروجی�این�
نرم�افزاره��ا�از�بهترین�سیس��تم�هایی�که�

خود�محققان�طراحی�می�کنند�قدرتمندتر�
و�مؤثرت��ر�اس��ت.�گ��وگل�می�گوی��د�که�
سیس��تم�اخیراً�ب��ه�رکورد�91درصدی�در�
برحس��ب� عکس�ه��ا� دس��ته�بندی�
محتوایشان�دست�یافته�است.�در�وظیفۀ�
دش��وار�عالمت�گ��ذاری�مح��ل�چندین�
ش��یء�در�یک�تصویر،�که�وظیفۀ�مهمی�
برای�ربات�های�خودکار�اس��ت،�سیستم�
خودتولیدکننده�به�امتیاز�43درصد�رسید.�
ای��ن�در�حال��ی�اس��ت�ک��ه�بهتری��ن�
سیستم�های�ساخت�بشر�امتیاز�39درصد�

می�گیرند.
اهمی��ت�ای��ن�نتیجه�بس��یار�اس��ت�زیرا�

ساخت�سیستم�های�نوین�و�مدرن�هوش�
مصنوع��ی�با�کمبود�منبع�مواجه�اس��ت،�
حت��ی�در�گ��وگل.�س��ال�گذش��ته�)اکتبر�
2017(�ساندار�پیچای،�مدیرعامل�گوگل�
در�رویدادی�که�برای�معرفی�گوشی�های�
هوش��مند�جدید�و�دیگ��ر�ابزاره�ها�برگزار�
ش��ده�بود،�مختصراً�به��AutoMLاش��اره�
ک��رد�و�گف��ت:�»امروزه�این�سیس��تم�ها�
دست�ساختۀ�دانشمندان�یادگیری�ماشین�
هس��تند�و�فقط�چند�هزار�دانشمند�در�دنیا�
هس��تند�که�قادر�به�ساخت�آن�ها�هستند.�
ما�می�خواهیم�صدها�هزار�توس��عه�دهنده��

را�قادر�به�این�کار�کنیم.«

�AutoMLی��ک�پ��روژۀ�تحقیقاتی�باقی�
می�مان��د.�جال��ب�اس��ت�ک��ه�حت��ی�
همین�اکن��ون،�بای��د�متخصصان�نادری�
داش��ته�باش��ند�که�کارکرد�آن�را�خودکار�
کنن��د.�ام��ا�محققان�بس��یاری�خ��ارج�از�
گ��وگل�نیز�بر�ای��ن�فناوری�کار�می�کنند.�
اگ��ر�ه��وش�مصنوع��ِی�س��اخِت�هوش�
مصنوعی�عملی�ش��ود،�آموزش�ماش��ین�
می�توان��د�خ��ارج�از�صنع��ت�فن��اوری�
ح��وزۀ� در� مث��اًل� یاب��د،� گس��ترش�

سالمت�و�بهداشت�و�مالی.��
�AutoMLمی�توان��د�ب��ه�راهبرد�پیچای�
مبنی�بر�»اول،�هوش�مصنوعی«�شتاب�

بده��د؛�به�موج��ب�این�راهبرد�اس��ت�که�
ش��رکت�از�یادگیری�ماش��ین�برای�ادارۀ�
مؤثرت��ر�و�س��اخت�محص��والت�جدی��د�
اس��تفاده�می�کن��د.�به�طورمثال�محققان�
گ��روه�تحقیقات��ی��Brainدر�گ��وگل�یا�
لندن��ِی� تحقیقات��ی� آزمایش��گاه�
DeepMind،�که�در�س��ال��2014گوگل�
مال��ک�آن�ش��د،�توانس��تند�ب��ه�تفکیک�
صورت�حس��اب�ها�در�مرک��ز�داده�ه��ای�
ش��رکت�کمک�کنند�و�توانایی�گوگل�را�
در�نقشه�کش��ی�ش��هرها�ب��اال�ببرن��د.�
ای��ن� بازده��ی� می�توان��د� �AutoML
متخصصان�را�بیشتر�کند�و�به�مهندسان�
کم�مهارت�ت��ر�کمک�کند�که�خودش��ان�
سیس��تم�های�قدرتمند�هوش�مصنوعی�

بسازند.�
گ��وگل�فق��ط��1300نف��ر�را�در�وب��گاه�
تحقیقات��ی�اش�لیس��ت�ک��رده،�که�همۀ�
آن�ه��ا�در�ه��وش�مصنوع��ی�متخصص�
نیس��تند.�هزاران�مهندس�نرم�افزار�دیگر�
دارد.�گوگل�مس��ئول��Alphabetاس��ت�
ک��ه�طبق�یکی�از�آخری��ن�بایگانی�های�
س��الیانۀ�مال��ی�اش،��27169کارمن��د�در�

حوزۀ�تحقیقات�و�توسعه�دارد.�
گوگل�از�معرفی�کسی�برای�پاسخگویی�
ب��ه�بح��ث��AutoMLاجتن��اب�می�کند.�
محقق��ان�خارج�از�این�ش��رکت�معتقدند�
ک��ه�ایدۀ�خودکارس��ازِی�بخش��ی�از�کار�
متخصص��ان�ه��وش�مصنوع��ی�به�یک�
موضوع�داغ�تحقیقاتی�بدل�شده�است؛�و�
مستلزم�پیچیدگی�بیشتر�هوش�مصنوعی�

است.�
ه��دف�بیش��تر�کاری�ک��ه�درخص��وص�
»فرایادگیری«�ی��ا�»آموختِن�آموختن«�
انج��ام�می�ش��ود،�ازجمل��ه�کار�گ��وگل،�
سرعت�دادن�به�فرایند�توسعۀ�شبکه�های�
عصب��ی�مصنوعی�اس��ت.�ای��ن�تکنیک�
ش��امل�خوران��دن�داده�ه��ا�ازطری��ق�
ش��بکه�های�عملیات�ریاضی�اس��ت�و�تا�
ح��دی�از�تحقیق��ات�در�زمینۀ�نرون�های�

مغز�الهام�گرفته�شده�است.�
ش��اید�ش��دیداً�پیچیده�و�هوشمند�به�نظر�
برسد،�اما�به�کارگرفتن�شبکه�های�عصبی�
در�ترفنده��ای�مفی��دی�چ��ون�پردازش�
صوت،�به�کار�خس��ته�کننده�و�دش��واری�
نی��از�دارد�ک��ه�مس��تلزم�دس��تمزد�های�
باالس��ت.�متخصص��ان�بای��د�از�ح��س�
غری��زی�و�خطاو�آزمون�اس��تفاده�کنند�تا�
معم��اری�درس��تی�را�برای�یک�ش��بکۀ�
عصب��ی�بیابند.�ُربِرت��و�کاالندرا،�محقق�
دانشگاه�کالیفرنیای�برکلی،�معتقد�است:�
»بخ��ش�اعظم�کار�مهن��دْس�وظیفه�ای�
بس��یار�خس��ته�کننده�اس��ت؛�او�باید�چند�
پیکربن��دی�را�بررس��ی�کند�تا�ببیند�کدام�
بهت��ر�کار�می�کنن��د.«�او�می�گوید�که�این�
چالش�سخت�تر�خواهد�شد؛�زیرا�محققان�
ش��بکه�های�بزرگ�ت��ری�می�س��ازند�که�
موجب�مشکالت�دشوارتر�خواهد�بود.�

کاالندرا�بعد�از�گذران�دو�هفتۀ�وحشتناک�
در�س��ال��2013ک��ه�ب��رای�تحقیق��ات�
دکترای��ش�باید�ی��ک�ربات�را�به�راه�رفتن�
وامی�داش��ت،�تحقیق�دربارۀ�فرایادگیری�

را�آغاز�کرد.�او�یک�تکینیک�آزمایشگاهی�
را�ب��رای�تنظیم�خ��ودکار�نرم�افزار�به�کار�
برد؛�این�تکنیک�برحس��ب�تکنیک�های�
یادگی��ری�ماش��ین�اس��ت�و�پیچیدگ��ی�
کمتری�از�ش��بکۀ�عصبی�دارد.�ماش��یِن�
سرس��خت�بعداز�یک�هفت��ه�به�راه�رفتن�

افتاد.
مهریار�ُمهری،�پرفس��ور�و�استاد�دانشگاه�
نیویورک،�می�گوید�که�تولید�یک�سیستم�
ش��بکۀ�عصب��ی�از�ابت��دا�از�تنظی��م�یک�
سیس��تم�موجود�دش��وار�اس��ت.�اما�این�
تحقیق�نش��ان�می�دهد�ک��ه�به�عملی�تر�

شدن�آن�نزدیک�می�شویم.�
ُمه��ری�در�هم��کاری�با�محقق��ان�دفتر�
نیوی��ورک�گ��وگل،�بر�سیس��تمی�با�نام�
�AdaNetکار�می�کن��د.�وقت��ی�ب��ه�این�
سیستم�مجموعه�ای�از�داده�های�برچسب�
خورده�داده�شد،�الیه�به�الیه�یک�شبکۀ�
عصبی�می�س��ازد�و�عالوه�بر�طراحی،�هر�
الی��ه�را�ب��رای�اطمینان�از�بهبود�عملکرد�
آزم��ون�می�کند.��Adanetمی�تواند�یک�
شبکه�های�عصبی�که�قادر�به�انجام�یک�
وظیفه�است�و�نیز�یک�شبکۀ�استاندارد�و�
دست�س��اخته�دوبراب��ر�بزرگ�تر�بس��ازد.�
مه��ری�معتق��د�اس��ت�ک��ه�نتیج��ۀ�
امیدوارکننده�ای�اس��ت؛�زیرا�بس��یاری�از�
ش��رکت�ها�تالش�می�کنند�ک��ه�با�منابع�
محدودشان،�تا�می�توانند�نرم�افزار�هوش�
وس��ایل� در� را� قدرتمن��د� مصنوع��ِی�

تلفن�همراه�بگنجانند.�
�

نرم افزار یادگیری گ���وگل می آموزد 
ک��ه نرم اف��زار یادگی��ری بنویس��د
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می�مان��د.�جال��ب�اس��ت�ک��ه�حت��ی�
همین�اکن��ون،�بای��د�متخصصان�نادری�
داش��ته�باش��ند�که�کارکرد�آن�را�خودکار�
کنن��د.�ام��ا�محققان�بس��یاری�خ��ارج�از�
گ��وگل�نیز�بر�ای��ن�فناوری�کار�می�کنند.�
اگ��ر�ه��وش�مصنوع��ِی�س��اخِت�هوش�
مصنوعی�عملی�ش��ود،�آموزش�ماش��ین�
می�توان��د�خ��ارج�از�صنع��ت�فن��اوری�
ح��وزۀ� در� مث��اًل� یاب��د،� گس��ترش�

سالمت�و�بهداشت�و�مالی.��
�AutoMLمی�توان��د�ب��ه�راهبرد�پیچای�
مبنی�بر�»اول،�هوش�مصنوعی«�شتاب�

بده��د؛�به�موج��ب�این�راهبرد�اس��ت�که�
ش��رکت�از�یادگیری�ماش��ین�برای�ادارۀ�
مؤثرت��ر�و�س��اخت�محص��والت�جدی��د�
اس��تفاده�می�کن��د.�به�طورمثال�محققان�
گ��روه�تحقیقات��ی��Brainدر�گ��وگل�یا�
لندن��ِی� تحقیقات��ی� آزمایش��گاه�
DeepMind،�که�در�س��ال��2014گوگل�
مال��ک�آن�ش��د،�توانس��تند�ب��ه�تفکیک�
صورت�حس��اب�ها�در�مرک��ز�داده�ه��ای�
ش��رکت�کمک�کنند�و�توانایی�گوگل�را�
در�نقشه�کش��ی�ش��هرها�ب��اال�ببرن��د.�
ای��ن� بازده��ی� می�توان��د� �AutoML
متخصصان�را�بیشتر�کند�و�به�مهندسان�
کم�مهارت�ت��ر�کمک�کند�که�خودش��ان�
سیس��تم�های�قدرتمند�هوش�مصنوعی�

بسازند.�
گ��وگل�فق��ط��1300نف��ر�را�در�وب��گاه�
تحقیقات��ی�اش�لیس��ت�ک��رده،�که�همۀ�
آن�ه��ا�در�ه��وش�مصنوع��ی�متخصص�
نیس��تند.�هزاران�مهندس�نرم�افزار�دیگر�
دارد.�گوگل�مس��ئول��Alphabetاس��ت�
ک��ه�طبق�یکی�از�آخری��ن�بایگانی�های�
س��الیانۀ�مال��ی�اش،��27169کارمن��د�در�

حوزۀ�تحقیقات�و�توسعه�دارد.�
گوگل�از�معرفی�کسی�برای�پاسخگویی�
ب��ه�بح��ث��AutoMLاجتن��اب�می�کند.�
محقق��ان�خارج�از�این�ش��رکت�معتقدند�
ک��ه�ایدۀ�خودکارس��ازِی�بخش��ی�از�کار�
متخصص��ان�ه��وش�مصنوع��ی�به�یک�
موضوع�داغ�تحقیقاتی�بدل�شده�است؛�و�
مستلزم�پیچیدگی�بیشتر�هوش�مصنوعی�

است.�
ه��دف�بیش��تر�کاری�ک��ه�درخص��وص�
»فرایادگیری«�ی��ا�»آموختِن�آموختن«�
انج��ام�می�ش��ود،�ازجمل��ه�کار�گ��وگل،�
سرعت�دادن�به�فرایند�توسعۀ�شبکه�های�
عصب��ی�مصنوعی�اس��ت.�ای��ن�تکنیک�
ش��امل�خوران��دن�داده�ه��ا�ازطری��ق�
ش��بکه�های�عملیات�ریاضی�اس��ت�و�تا�
ح��دی�از�تحقیق��ات�در�زمینۀ�نرون�های�

مغز�الهام�گرفته�شده�است.�
ش��اید�ش��دیداً�پیچیده�و�هوشمند�به�نظر�
برسد،�اما�به�کارگرفتن�شبکه�های�عصبی�
در�ترفنده��ای�مفی��دی�چ��ون�پردازش�
صوت،�به�کار�خس��ته�کننده�و�دش��واری�
نی��از�دارد�ک��ه�مس��تلزم�دس��تمزد�های�
باالس��ت.�متخصص��ان�بای��د�از�ح��س�
غری��زی�و�خطاو�آزمون�اس��تفاده�کنند�تا�
معم��اری�درس��تی�را�برای�یک�ش��بکۀ�
عصب��ی�بیابند.�ُربِرت��و�کاالندرا،�محقق�
دانشگاه�کالیفرنیای�برکلی،�معتقد�است:�
»بخ��ش�اعظم�کار�مهن��دْس�وظیفه�ای�
بس��یار�خس��ته�کننده�اس��ت؛�او�باید�چند�
پیکربن��دی�را�بررس��ی�کند�تا�ببیند�کدام�
بهت��ر�کار�می�کنن��د.«�او�می�گوید�که�این�
چالش�سخت�تر�خواهد�شد؛�زیرا�محققان�
ش��بکه�های�بزرگ�ت��ری�می�س��ازند�که�
موجب�مشکالت�دشوارتر�خواهد�بود.�

کاالندرا�بعد�از�گذران�دو�هفتۀ�وحشتناک�
در�س��ال��2013ک��ه�ب��رای�تحقیق��ات�
دکترای��ش�باید�ی��ک�ربات�را�به�راه�رفتن�
وامی�داش��ت،�تحقیق�دربارۀ�فرایادگیری�

را�آغاز�کرد.�او�یک�تکینیک�آزمایشگاهی�
را�ب��رای�تنظیم�خ��ودکار�نرم�افزار�به�کار�
برد؛�این�تکنیک�برحس��ب�تکنیک�های�
یادگی��ری�ماش��ین�اس��ت�و�پیچیدگ��ی�
کمتری�از�ش��بکۀ�عصبی�دارد.�ماش��یِن�
سرس��خت�بعداز�یک�هفت��ه�به�راه�رفتن�

افتاد.
مهریار�ُمهری،�پرفس��ور�و�استاد�دانشگاه�
نیویورک،�می�گوید�که�تولید�یک�سیستم�
ش��بکۀ�عصب��ی�از�ابت��دا�از�تنظی��م�یک�
سیس��تم�موجود�دش��وار�اس��ت.�اما�این�
تحقیق�نش��ان�می�دهد�ک��ه�به�عملی�تر�

شدن�آن�نزدیک�می�شویم.�
ُمه��ری�در�هم��کاری�با�محقق��ان�دفتر�
نیوی��ورک�گ��وگل،�بر�سیس��تمی�با�نام�
�AdaNetکار�می�کن��د.�وقت��ی�ب��ه�این�
سیستم�مجموعه�ای�از�داده�های�برچسب�
خورده�داده�شد،�الیه�به�الیه�یک�شبکۀ�
عصبی�می�س��ازد�و�عالوه�بر�طراحی،�هر�
الی��ه�را�ب��رای�اطمینان�از�بهبود�عملکرد�
آزم��ون�می�کند.��Adanetمی�تواند�یک�
شبکه�های�عصبی�که�قادر�به�انجام�یک�
وظیفه�است�و�نیز�یک�شبکۀ�استاندارد�و�
دست�س��اخته�دوبراب��ر�بزرگ�تر�بس��ازد.�
مه��ری�معتق��د�اس��ت�ک��ه�نتیج��ۀ�
امیدوارکننده�ای�اس��ت؛�زیرا�بس��یاری�از�
ش��رکت�ها�تالش�می�کنند�ک��ه�با�منابع�
محدودشان،�تا�می�توانند�نرم�افزار�هوش�
وس��ایل� در� را� قدرتمن��د� مصنوع��ِی�

تلفن�همراه�بگنجانند.�
�

مهریار مهری
اس��تاد�عل��وم�رایان��ه�در�مؤسس��ۀ�علوم�

ریاضی�کورانت�دانشگاه�نیویورک
متخص��ص�یادگی��ری�ماش��ین،�نظریۀ�

خودکاره�ها�و�پردازش�زبان

آسان�کردن�تولید�و�استقرار�سیستم�های�
پیچیدۀ�هوش�مصنوعی�ممکن�است�که�
معایبی�داش��ته�باش��د.�تحقیق��ات�اخیر�
نش��ان�می�دهد�که�می�توان�به�س��ادگی�
سیس��تم�هایی�ساخت�که�با�هدف�ترویج�
دیدگاه�ه��ای�متعصبان��ه�باش��ند،�مث��ل�
توهین�ه��ا�ی��ا�جانبداری�ه��ای�نژادی�و�
جنس��یتی.�مه��ری�معتق��د�اس��ت�که�با�
کاهش�امور�خسته�کنندۀ�دستی�موردنیاز�
ش��بکه�های�عصب��ی،�می�ت��وان�ای��ن�
مش��کالت�را�آش��کار�ک��رد�و�از�آن�ه��ا�
اجتن��اب�نم��ود.�او�می�گوی��د�»با�خودکار�
ک��ردن�این�امور�مردم�فرصت�بیش��تری�
می�یابند�تا�به�جنبه�های�دیگر�مش��کالت�
رس��یدگی�کنند.«اگر�گوگل���AutoMlرا�
آن�ق��در�خوب�راه�اندازی�کن��د�که�بتواند�
ی��ک�اب��زار�عملی�برای�برنامه�نویس��ان�
باش��د،�تأثی��رات�آن�فرای�خود�ش��رکت�
احس��اس�خواهد�شد.�پیچای�اشاره�کرده�
ک��ه�می�خواهد�این�ابزار�را�خارج�از�گوگل�
در�دس��ترس�عموم�ق��رار�بدهد.�او�گفت:�
»می�خواهیم�این�ابزار�دموکرات�ش��ود«.�
این�گفتۀ�او�پژواک�س��خنان�مغرورانه�ای�
او�اس��ت�ک��ه�از�ارتق��ای�خدمات�هوش�
مصنوع��ی�توس��ط�واح��د�محاس��بات�

ابری�اش�خبر�می�دهد.
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خودتان را معرفی بفرمایید. ���
س�الم . محمد بهنیا هس�تم متولد سال 
1365 و  فارغ التحصیل رشتۀ مهندسی 
فناوری اطالعات؛  از سال 83 در زمینۀ 
فناوری اطالعات سابقۀ فعالیت دارم.  
اصلی تری�ن زمین�ۀ فعالی�ت ش�ما  ���

چیست؟ 
بنده از سال 1390 به صورت تخصصی 
در حوزۀ مدیریت و بهینه سازی سایت 
فعالی�ت م�ی نمای�م و  در ای�ن م�دت با 
ه�دف بررس�ی و کار ب�ر روی کلم�ات 
کلی�دی منتخ�ب زمینه ه�ای ش�غلی 
مختل�ف، ب�ه بهینه س�ازی و مدیری�ت 
س�ایت مش�غول بوده ام و نتایج بسیار 

خوبی کسب کرده ام.
شغل فعلی شما چیست؟ ���

درحال حاض�ر فعالیت ه�ای بن�ده به دو 
قسمت تقسیم می گردد؛ ابتدا مدیریت 
درگاه ه�ای )پورت�ال( ملی، مانند همراه 
اول، س�ازمان فناوری اطالعات ایران،  
و  خب�ری  مط�رح  س�ایت های 
فروش�گاهی…، و همچنی�ن مدیریت 
ش�رکت  بهینه س�ازی  دپارتم�ان 
داده پرداز که در این دپارتمان خدمات 
کلی�ۀ  و  مارکتین�گ  دیجیت�ال  س�ئو، 
س�رویس های مرب�وط ب�ه متقاضی�ان 

ارائه می شود.
چق�در ب�رای اینک�ه در ح�وزۀ فعالیت 
اصل�ی خ�ود تأثیرگ�ذار باش�ید تالش 

کرده اید؟
ت�ا جای�ی ک�ه ب�ه خاط�ر دارم، ب�رای 
رس�یدن ب�ه اهداف�م همیش�ه ت�الش 
زی�ادی کرده ام و بهای زیادی نیز برای 
آنه�ا پرداخته ام؛ البته این بها به معنای 
صرف�اً پرداخ�ت هزین�ه نیس�ت؛ بلکه 
گاهی برای اس�تفاده از تجارب اساتید 
ف�ن س�اعت ها انتظ�ار کش�یده ام تا به 
تنها یک نکتۀ کلیدی دس�ت پیدا کنم؛ 
ی�ا ب�ه خاط�ر دارم ب�رای ش�رکت در 
س�مینار بس�یار مهم�ی ک�ه در خارج از 
کش�ور برگزار می ش�د، از موانع زیادی 

محمد بهنیا
کارشناس سئو و  دیجیتال مارکتینگ 
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عب�ور ک�ردم ت�ا بتوان�م 4 س�اعت 
محتوای آموزش�ی باارزش دریافت 

کنم.
درهرصورت آنچه به خاطرم است، 
تالش و تالش و تالش بوده و البته 
ای�ن نکت�ه را هم فراموش نکنید؛ به 
دلی�ل اینک�ه ب�رای خدم�ات س�ئو 
مس�تند معتبری وجود ندارد، تمامی 
تالش ها به سعی وخطا برمی گردد و 
ی�ک بهینه س�از خب�ره و متخصص 
تنه�ا ب�ا کس�ب تجرب�ه و ت�الش 
بلندم�دت در ای�ن عرص�ه ق�ادر به 

فعالیت خواهد بود.
آی�ا کاره�ا و پروژه های�ی را ک�ه 
موج�ب  رس�انده اید،  به انج�ام 

خوشحالی تان شده است؟
یکی از افتخارات و خوش�حالی های 
من که در س�ال 2017 اتفاق افتاد، 
معرف�ی بن�ده به عن�وان 3 نف�ر از 
برتری�ن متخصص ه�ای س�ئو در 
ای�ران ازن�گاه مرج�ع تخصص�ی 
 Woorank بهینه س�ازی بین المللِی
بوده اس�ت و امیدوارم بتوانم روزی 
در پروژه ه�ای بین الملل�ی ن�ام و 
پرچ�م کش�ورم را در زمین�ۀ س�ئو و 
به اهت�زاز  مارکتین�گ  دیجیت�ال 

درآورم.   
دق�ت داش�ته باش�ید  زمان�ی ک�ه 
ی�ک  بهینه س�ازی  و  مدیری�ت 
وب سایت یا بهینه سازی شبکه های 
اجتماع�ی ی�ک مجموعه ب�ه بنده یا 
تی�م ما س�پرده می ش�ود، عموماً در 
ش�رایط نامناس�بی قرار دارند و در 
ای�ن مرحله ما با صرف زمان، انجام 
فعالیت ه�ای موردعالقۀ موتورهای 
جس�ت وجو و انج�ام ه�ر آنچه جزء 
تجربه ه�ای کسب ش�ده در س�طح 
جهان�ی م�ی باش�د ، ی�ک فعالی�ت 
آنالی�ن را ب�ه موفقی�ت و حض�ور 
موتوره�ای  در  چش�م گیری 
جست وجو و نمایش سرویس های 
کارب�ردی به کاربران می رس�انیم و 
ای�ن ب�رای کل تی�م م�ا بهانۀ خوبی 

برای جشن گرفتن خواهد بود.
هلدین�گ  ش�عار  کالم  ی�ک  در 
داده پ�رداز »موفقی�ت م�ا در گ�رِو 

موفقیت مش�تریان ما اس�ت« ، باور 
قلب�ی تک ت�ک اعض�اء ای�ن تی�م 

است.
ب�رای اینک�ه عالقه من�دان در  ���
SEO ش�روع به فعالیت کنند، چه 
کارهای�ی بای�د انج�ام دهن�د؛ آیا 
م�دارک خاص�ی را داری�د و ب�ه 

عالقه مندان پیشنهاد می کنید؟
همان ط�ور که قباًل ه�م گفتم، برای 
آموزش ه�ای س�ئو مس�تند دقیقی 
وجود ندارد؛ اش�خاصی که آموزش 
می دهن�د با توج�ه به تجارب خود و 
مطالب�ی ک�ه از دیگ�ران دریاف�ت 
کرده ان�د آم�وزش می دهند؛ اما این 
آموزش ها بس�یار خطرناک هستند؛ 
زی�را اگر از منب�ع معتبری اطالعات 
دریاف�ت نش�ود می تواند ب�ا انجام 
آنچه که در سایت ها اعمال می شود 
آس�یب های جدی به SEOِ س�ایت 
وارد ش�ود و در برخ�ی فعالیت ه�ا 
می توان�د منج�ر ب�ه ازبی�ن ب�ردن 
تمام�ی جایگاه ه�ای فعل�ی و آت�ی 
همی�ن  ب�رای  ش�ود.  س�ایت 
آموزش هایی را که دریافت می کنید 

با حساسیت انتخاب کنید.
م�ن به ش�خصه دارای مدارک�ی از 
 Google Digital garage –  جمل�ه
 Google AdWords – Google
 Analytics – Woorank SEO
Expert م�ی باش�م  اما این مدارک 
مالک انجام بهینه سازی تخصصی 
نیست و این تخصص در گذر زمان 
اگ�ر  پ�س  آی�د.  م�ی  به وج�ود 
عالقه من�دان قص�د دارند که به این 
عرص�ه پا بگذارن�د، از همین امروز 

شروع کنند.
چقدر با مدیریت پروژه آشنایی  ���

دارید؟
ب�ا توج�ه ب�ه ماهیت ش�غل بنده که 
مدیریت و بهینه س�ازی س�ایت می 
باش�د ، ب�ه ط�ور موازی ب�ا مدیران 
پروژه فعالیت داشته ام و به جرئت  
اع�الم می�دارم زمانی که  یک پروژه 
به صورت همزمان با مدیریت های 
چند جانبه پیش میرود موفق و قابل 

سنجش خواهد بود .

به نظ�ر ش�ما مدیری�ت پ�روژه  ���
چق�در می توان�د در موفقی�ت ی�ا 
شکست اهداف تأثیرگذار باشد؟

معتق�د هس�تم در مجموعه ه�ای 
پروژه مح�ور، مدیر پروژه پرچم دار 
اه�داف یک س�ازمان ی�ا یک پروژه 
اس�ت و س�کان آن به دس�ت این 
مدی�ر خواه�د ب�ود؛ پ�س به ق�ول 

معروف کار را به کاردان بسپاریم.
اصل�ی  موض�وع  از  به غی�ر 
کس�ب وکارتان، در چ�ه حوزه های 
دیگری فعالیت دارید؟ حتی اگر کار 
و ج�زء عالقه مندی ه�ای  نباش�د 
شخصی باشد. من عاشق خلبانی با 
RC و جزء انجمن مدلرهای تهرانی 
هس�تم. چندی�ن هلیکوپت�ر 4 و 6 
کانال�ه دارم و تازگ�ی ش�روع ب�ه 
برنامه ری�زی برای خرید هواپیمای 
کنترل�ی کرده ام.هم�کاران م�ن از 
ش�وخ طبعی م�ن زی�اد صحب�ت 
می کنند ش�اید دلی�ل آن عالقۀ زیاد 
من به تئاترهای کمدی باشد؛ خیلی 
خوش�حالم ک�ه ای�ن تفریح�ات و 
عالقه مندی ه�ای م�ن با همس�رم 
مش�ترک اس�ت و ه�ردو از ای�ن 

برنامه ها لذت می بریم.
چقدر وقت شما را می گیرد؟

فق�ط آخ�ر هفته ه�ا ی�ا تعطی�الت 
رسمی حداکثر 3 ساعت.

چند ساعت در طول روز مطالعه  ���
می کنید؟ 

مطالع�ات م�ن عموماً دربارۀ SEO و 
در  و  اس�ت   Digital Marketing
زمان های اضافه کتاب های موفقیت 

و مدیریت را مطالعه می کنم. 
تص�ور می کن�م ک�ه اگ�ر مجموع�ۀ 
زمان ه�ای مطالع�ه ام را محاس�به 
کنم، روزانه یک ساعت ونیم باشد. 

ای�ن روزه�ا در س�طح جامعه با  ���
چالشی روبه رو هستیم که انتخاب 
ش�غل براس�اس درآمد نام دارد و 
ن�ه عالق�ه. نظر ش�ما در این باره 

چیست؟
قطعاٌ درآمد نقش مؤثری در پیشبرد 
عالی�ق دارد؛ یعن�ی ای�ن دو المان، 
درکناره�م، علت و معلول دوگانه اند؛ 

اگ�ر یک�ی از المان ه�ا فعالیت مؤثر 
نداش�ته باش�د، نتیجۀ نهائی و مؤثر 

دریافت نخواهد شد.
معتق�دم قوی تری�ن عالقه مندی ها 
بدون کس�ب درآمِد موردانتظار، در 
بلندم�دت ق�درت خود را ازدس�ت 

می دهند.
ی�ک درددل کل�ی و عموم�ی ب�ا  ���

مردم یا هم صنف های خود؟
م�ن ی�ک نکت�ه دارم ک�ه به عنوان 
درددل بی�ان می کن�م؛ ب�اور کنی�د 
بهینه سازان سایت جادوگر نیستند 
و معجزه نمی کنند!اکثر اش�خاصی 
ک�ه قص�د دارن�د از س�رویس های 
بهینه س�ازی استفاده کنند، به دنبال 
معج�زه هس�تند! ب�رای مث�ال یک 
وب س�ایت تازه تأس�یس، ک�ه از 
تاری�خ ثب�ت دامن�ۀ آن 2 م�اه نی�ز 
نگذش�ته، توقع دارند که بهینه ساز 
در یک بازۀ یک ماهه، وب سایتشان 
در تک کلم�ۀ وی�ژه ای ب�ه جای�گاه 
نخس�ت نتایج موتورهای جس�تجو 
دس�ت پیدا کنند.این فعالیت نیاز به 
زم�ان دارد و بای�د ب�ا صب�وری و 
برنامه ریزی بلندمدت نتایج مطلوب 
را کس�ب کرد. پس صبر پیشه کنید 
در  متخصص�ان  دهی�د  اج�ازه  و 

بلندمدت برای شما معجزه کنند.
سخن پایانی ���

درپای�ان، تش�کر وی�ژه ای از مجلۀ 
خ�ط دید دارم ک�ه زحمت زیادی را 
برای پیش�رفت کنترل پروژه کشور 
می کش�د؛ م�ن مطالب وب س�ایت 
خ�ط دی�د، ش�بکه های اجتماعی و 
مجل�ۀ چاپ ش�ده ای�ن مجموعه را 
دنب�ال می کن�م؛ به نظ�رم اطالعات 
بس�یار مفیدی را به مخاطبان منتقل 
پروژه ه�ای  بعض�ی  در  می کنن�د. 
مش�ترک می�زاِن فعالیت ه�ای این 
تی�م را از نزدی�ک دی�ده ام و دقت و 
حساسیت این مجموعه برای ارائۀ 
محت�وای کارب�ردی و خ�اص لمس 
ک�رده ام؛ همین ج�ا از مدیر محترم 
این مجموعه سپاس گزاری می کنم 
و ب�رای ای�ن مجموع�ه موفقی�ت و 

توفیق روزافزون آرزو می کنم.
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کی هستی و داری چی کار می کنی؟ ���
من�میالد�هس��تم،�میالد�نکوفر،�فروردین�ش��صت�و�
پنج�در�اصفهان�به�دنیا�اومدم�و�از�اون�موقع�س��اکن�

اصفهان�هستم.
ت��ا�جای��ی�ک��ه�ی��ادم�میاد،�درس�و�کالس�و�مدرس��ه�
همیش��ه�برای�من�کس��ل�کننده�بود،�تنها�درس��ی�هم�
ک��ه�ب��رام�جذابیت�داش��ت،�ریاضی�ب��ود،�اون�هم�به�
خاط��ر�چالش��ی�که�برام�ایجاد�می�کرد.�کاًل�دوس��ت�

داشتم�هر�روز�چیزهای�جدیدتری�را�تجربه�کنم.
مدرس��ه�راهنمایی�می�رفتم�که�با�کامپیوتر�آشنا�شدم،�
از�اون�به�بعد�همه�فکر�و�ذکرم�یاد�گرفتن�کامپیوتر�و�
بعد�از�اون�اینترنت�و�کم�کم�برنامه�نویس��ی�ش��د.�چی�
می�تونس��ت�بیش��تر�از�کامپیوتر�هر�روز�برای�من�یک�
تجرب��ه�جدید�رقم�بزن��ه�و�بتونم�چالش�جدیدی�توی�
اون�پیدا�کنم؟�کاًل�قید�درس�و�مدرس��ه�را�زده�بودم�و�
دیگه�به�ضرب�و�زور�خانواده�دبیرستان�را�توی�رشته�

ریاضی�و�فیزیک�تا�دیپلم�ادامه�دادم.
برنامه�نویس��ی�را�از�همون�زمان�دبیرس��تان�ش��روع�
ک��ردم،�اولی��ن�زبان��ی�که�با�اون�ک��د�زدم،��Perlبود،�
ب��رای�مووبل�تایپ،�اون�زمان�یک�سیس��تم�مدیریت�
محت��وای�ترن��د�بین�وبالگ�های�فارس��ی�زبان�بود،�
چندت��ا�پالگین�براش�نوش��تم،�کم��ی�هم�توی�بومی�
س��ازی�اون�کمک�کردم.�دوس��تان�قدیمی�تر�احتمااًل�
کامیونیت��ی�مووبل�تای��پ�فارس��ی�را�به�خاطر�دارند.�با�
کمک�عزیز�آشفته�و�شاهد�رضامند�اون�کامیونیتی�را�
راه�اندازی�کردیم�و�چند�س��الی�هم�بر�پا�بود�و�من�از�
اواس��ط�راه�ب��ه�خاط��ر�مش��غله�از�اون�کامیونیتی�جدا�

شدم.

مووبل�تایپ�در�زمان�خودش�به�علت�اینکه�صفحات�
وبالگ�را�به�صورت�استاتیک�ایجاد�می�کرد�و�به�غیر�
از�در�زمان�بازسازی�وبالگ�منابعی�مصرف�نمی�کرد�
ترن��د�ب��ود.�ام��ا�همی��ن�موض��وع�باعث�می�ش��د�که�
صفحات�اس��تاتیک�ایجاد�ش��ده�هیچ�قابلیت�خاصی�
نداشته�باشه،�این�بود�که�ما�در�اون�زمان�صفحات�را�
با�پسوند��PHPجنریت�می�کردیم�و�قسمت�هایی�که�
می�خواستیم�داینامیک�باشه�با�کد��PHPمی�نوشتیم،�
در�اونجا�بود�که�برای�اولین�بار�کد�نویس��ی��PHPرا�

شروع�کردم.
هم��ون�وقت�ه��ا�بود�که�ای�جکس�هم�که�اون�روزا�ما�
بهش�می�گفتیم�آژاکس�ترند�ش��ده�بود�و�همه�س��ایت�
آژاکس��ی�می�خواس��تن.�توی�وبالگ�یکی�از�توس��عه�
�prototype.jsدهنده�ه��ای�خارجی�مووبل�تای��پ�با�
آش��نا�ش��دم�که�یه�جورایی�پدر��jQueryبه�حس��اب�
می��اد.�اون�موقع�ه��ا�با�ترکی��ب�مووبل�تایپ�و��PHPو�
این��prototype.jsکارای�عجیب�غریبی�می�کردیم�
و�یه�جورایی�اس��تارت�ورود�من�بود�به�اون�چیزی�که�

االن�بهش�می�گن�فرانت�اند�دولوپمنت.
اون�موقع�ها�بزرگ�ترین�مش��کل،�زیر�س��اخت�الزم�
ب��رای�ران�ک��ردن�ن��رم�افزارها�روی�س��رور�بود،�که�
ب��رای�زبان��ی�مث��ل��Rubyعم��اًل�زی��ر�س��اختی�در�
دسترس�نبود،�یه�مدت�هم�سعی�کردم�با��Rubyکار�
کنم،�با��Rubyاز�طریق�عزیز�آش��فته�آش��نا�شدم،�اون�
موق��ع�ه��ا�روی�باالترین�کار�می�کرد،�اما�در�نهایت�با�
توج��ه�به�ش��رایط�موج��ود،��PHPرا�ب��ه�عنوان�زبان�
برنامه�نویس��ی�اصل��ی�برای�خودم�انتخ��اب�کردم�و�
توس��عه�نرم�افزار�در�س��مت�وب�را�ادامه�دادم،�تا�این�

اواخ��ر�و�یک��ی�دو�س��ال�گذش��ته�ک��ه�ب��ه�س��مت�
برنامه�نویس��ی�موبای��ل�ب��رای��Androidو�کمی�هم�

بفهمی،�نفهمی�برای��iOSروی�آوردم.
بعد�از�جدا�ش��دن�از�کامیونیتی�مووبل�تایپ،�تمرکزم�
روی��PHPبیش��تر�ش��د،�از�اونجای��ی�ک��ه�ب��ه�دنبال�
چالش�ه��ای�جدی��د�بودم�به�س��مت�وردپ��رس�که�با�
�PHPنوش��ته�ش��ده�بود�جذب�شدم،�یه�مدت�کوتاهی�
ب��ا�اون�کار�ک��ردم�و�چن��د�ت��ا�پالگین�ه��م�برای�اون�
نوش��تم�که�تا�چند�س��ال�پیش�روی�س��ایت�پالگین�
ه��ای�وردپ��رس�که�یک�س��ایت�جداگان��ه�بود�قابل�
دس��ترس�بود.�اون�زمان�وردپرس�کامیونیتی�به�این�
منس��جمی�نداشت�و�کامیونیتی�فارسی�زبان�اون�هم�
تازه�ش��کل�گرفته�بود.�اما�وردپرس�هم�پس�از�مدتی�

دیگه�جداب�نبود.
�PHPاون�موق��ع�زمانی�بود�که�بحث�فریم�ورک�های�
تازه�ترند�شده�بود�و��Zendو��CakePHPجزو�فریم�
ورک�ه��ای�محب��وب�ب��ودن،�م��ن�اون�زم��ان�
�CakePHPرا�انتخ��اب�ک��ردم�و�ای��ن�اولی��ن�فریم�
ورکی�بود�که�با�اون�کار�می�کردم.�یکی�دو�س��الی�با�
�CakePHPکار�می�کردم�و�با�صالح�س��وزنچی�عزیز�
و�یک�نفر�دیگه�از�دوستان�که�اسمش�خاطرم�نیست�
و�اون�زم��ان�دامی��ن�دات�آی�آر��CakePHPرا�ثب��ت�
�CakePHPک��رده�ب��ود،�ی��ک�کامیونیت��ی�ب��رای�
راه�ان��دازی�کردی��م�و�ب��از�بعد�از�مدتی�ب��ه�طبع�تنوع�
طلب��ی،�از��CakePHPه��م�خس��ته�ش��دم�و�از�اون�

کامیونیتی�جدا�شدم.
از�همون�اوایل،�هر�از�چندی�حسب�فرصتی�که�پیش�
می�اوم��د،�به�زبان�ها�و�تکنولوژی�ها�و�فریم�ورک�های�

مختلف�ناخنکی�می�زنم،�بگی،�نگی،�با�بیشتر�زبان�ها�
کد�زدم�یا�حداقل�با�س��ینتکس�اون�ها�آش��نایی�دارم،�
کاًل�خودم�را�یه�گیک�توی�حوضه�توس��عه�نرم�افزار�
می�دونم،�اخیراً�هم�دنبال�این�هس��تم�س��ری�به�زبان�

�Goبزنم.
اما�چطور�ش��د�که�وارد�بحث�توس��عه�نرم�افزار�موبایل�
ش��دم،�راس��تش�از�س��ه،�چهار�سال�پیش،�پیگیر�اخبار�
حوزه�توس��عه�موبایل�بودم،�حتی�کم�و�بیش�ناخنکی�
هم�به��Androidو��iOSزده�بودم،�اما�حدوداً�دو�سال�
پیش�به�یک�تیم�بازی�س��ازی�موبایل�جوین�ش��دم،�از�
اونج��ا�ب��ود�ک��ه�تصمی��م�گرفتم�به�ص��ورت�جدی�
برنامه�نویس��ی�موبای��ل�را�هم�ش��روع�کنم،�به�خاطر�
تجربه�ای�که�در�برنامه�نویس��ی�داش��تم�و�اطالعات�
جس��ته�گریخته�قبلی�ظرف�دو،�س��ه�هفته�تونستم�سر�
از�کار�در�بی��ارم�ت��ا�جای��ی�که�روی�پ��روژه�اصلی�تیم�
�APIمش��غول�به�کار�ش��دم�و�در�کنار�قسمت�بک�اند�و�
اپ�روی�خود�اپ�هم�ش��روع�به�کار�کردم.�کار�با�اون�
تیم�باعث�ش��د�به�بازی�س��ازی�هم�عالقه�مند�بش��م�و�
ناخنک��ی�ه��م�به�گیم�انجین��Unity3Dبزنم،�اما�خوب�
همکاری�من�با�اون�تیم�هم�زیاد�به�طولی�نینجامید.
در�همون�دوره�دبیرس��تان�بود�که�با�لینوکس�آش��نا�
ش��دم�و�ب��ه�طب��ع�خصیص��ه�چالش�طلب��ی�خودم�و�
عالقه�ای�که�به�یادگیری�و�تجربه�های�جدید�داش��تم�
بع��د�از�مدت��ی�ب��ه�اون�مهاجرت�کردم.�اون�موقع�ها�از�
اعضای�فعال�اوبونتوی�فارس��ی�بودم�و�اون�زمان�در�
اصفهان�سی�دی�های�اوبونتو�را�بین�متقاضیان�توزیع�
می�ک��ردم.�ام��ا�بعد�از�مدتی�از�اون�کامیونیتی�هم�جدا�

شدم.

بعد�از�دیپلم،�یه�مدت،�باز�هم�به�ضرب�و�زور�خانواده�
در�ب��ازار�و�در�فروش��گاه�پ��درم�ب��ه�عنوان�فروش��نده�
مشغول�به�کار�شدم،�اما�مدت�زیادی�دووم�نیاوردم.

از�هم��ون�زم��ان�دبیرس��تان،�کار�ب��ه�عن��وان�ی��ک�
برنامه�نوی��س�فریلن��س�را�ش��روع�ک��رده�بودم،�االن�
س��ال�ها�از�اون�زم��ان�می�گ��ذره،�تجربیاتی�در�کار�با�
ش��رکت�ها�و�تیم�های�مختلف�در�داخل�یا�به�صورت�
ریموت�در�خارج�کشور�به�دست�آوردم،�با�پلتفرم�های�
مختل��ف�کار�ک��ردم�و�کار�با�تکنولوژی�های�مختلف�را�
ی��اد�گرفت��م،�آین��ه�که�اینروزها�خودم�را�یک�توس��عه�
دهن��ده�نرم�اف��زار�ی��ا�همون�دولوپر،�ی��ا�حتی�با�کمی�

احتیاط�بیشتر�فول�استک�دولوپر�می�دونم.
در�همون�زمانی�که�با�مووبل�تایپ�کار�می�کردم،�یک�
س��رویس�میزبانی�به�اس��م�مووبل�هاس��ت�راه�اندازی�
کردم�که�بعضی�ها�اینطرف�و�اونطرف�هنوز�به�خاطر�
دارن،�ام��کان�راه�ان��دازی�وب��الگ�اختصاصی�برای�
اف��راد�ب��ا�مووبل�تایپ�را�فراهم�می�ک��ردم.�بعد�از�چند�
س��ال�ای��ن�خدم��ات�تا�ارائ��ه�س��رورهای�مجازی�و�
اختصاصی�گس��ترش�پیدا�کرد،�اما�با�باال�رفتن�قیمت�
دالر�حاش��یه�س��ود�به�ش��دت�کاهش�پیدا�کرد�و�از�
اونجایی�که�درگیر�پروژه�های�نرم�افزاری�هم�بودم�و�
زم��ان�کاف��ی�برای�پش��تیبانی�اون�س��رویس�را�هم�
نداش��تم،�به�مرور�زمان�کمرنگ�ش��د�و�یکی�دو�س��ال�
پی��ش�اون�س��رویس�را�ه��م�دان�کردم.�تجربه�خوبی�
ب��ود�و�ح��دود�ش��ش�الی�هفت�س��ال�ادامه�داش��ت�و�
فرص��ت�خوب��ی�بود�که�اطالعاتی�در�زمینه�مدیریت�و�

امنیت�سرورهای�لینوکس�به�دست�بیارم.
هن��وز�ترجی��ح�میدم�یک�توس��عه�دهنده�و�فریلنس��ر�

باش��م�تا�هر�چیز�دیگه،�اما�خوب�کم�کم�با�باال�رفتن�
س��ن�می�فهمید�که�دیگه�زمان�ش��ما�داره�می�گذره�و�
نس��ل�جدید�بنا�به�به�اصل�تکامل�با�س��رعت�زیادی�
داره�از�مرزهایی�که�ش��ما�پش��ت�س��ر�گذاشتید�عبور�
می�کن��ه،�آین��ه�ک��ه�این�روزها�برنام��م�آینه�که�دانش�
خ��ودم�را�ت��وی�ح��وزه�مدیری��ت�و�بازاریابی�در�زمینه�
پروژه�ه��ای�ن��رم�افزاری،�اس��تارتاپ�ها�و�کارآفرینی�
گس��ترش�بدم�و�از�تجربه�هایی�که�به�دس��ت�آوردم�در�
این�زمینه�اس��تفاده�کنم.�همچنین�در�راس��تای�این�
مهم،�در�دو�س��ال�گذش��ته�سعی�کردم�دایره�ارتباطی�
خ��ودم�را�با�ش��رکت�در�رویداده��ا�و�گردهم�آیی�های�

مختلف�در�شهرهای�مختلف�گسترش�بدم.
الزم�به�ذکر�هست�که،�موارد�باال�مربوط�به�یک�بازه�
زمانی�حدود�س��یزده�س��اله�هست،�س��عی�کردم�زیاد�
وارد�جزییات�نشم�که�مطلب�طوالنی�نشه�اما�باز�هم�
فک��ر�می�کن��م�طوالنی�ش��د.�در�ب��اال�جاهایی�به�لفظ�
ناخنک�زدن�اش��اره�کردم،�وقتی�از�این�لفظ�اس��تفاده�
می�کنم�مواردی�مد�نظرم�هس�که�در�حد�آش��نایی�به�
س��ینتکس�ی��ا�کمی�بیش��تر�با�اون�ه��ا�کار�کردم�ولی�
هن��وز�فرصت��ی�پیش�نیومده�که�پ��روژه�ای�با�اون�ها�

پیاده�سازی�کنم.
خیلی�وقته�ننوش��تم،�اما�اخیراً�باز�ش��روع�کردم�و�سعی�
می�کنم�در�وبالگم،�مجله�هایو�و�یکی�دو�جای�دیگه�

تجربیات�خودم�را�به�اشتراک�بزارم.
اگ��ر�اصفهان�باش��ید،�م��ن�را�توی�یکی�از�جلس��ات�
همفک��ر�یا�ایم��دا�و�بعضی�وقت�ها�هم�الگ�می�تونید�
پیدا�کنید.�توی�ش��بکه�های�مج��ازی�مثل�لینکدین،�
گیت�ه��اب،�توئیت��ر،�فیس�ب��وک،�گوگل�پ��الس�و�یا�

میالد نکوفر
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کی هستی و داری چی کار می کنی؟ ���
من�میالد�هس��تم،�میالد�نکوفر،�فروردین�ش��صت�و�
پنج�در�اصفهان�به�دنیا�اومدم�و�از�اون�موقع�س��اکن�

اصفهان�هستم.
ت��ا�جای��ی�ک��ه�ی��ادم�میاد،�درس�و�کالس�و�مدرس��ه�
همیش��ه�برای�من�کس��ل�کننده�بود،�تنها�درس��ی�هم�
ک��ه�ب��رام�جذابیت�داش��ت،�ریاضی�ب��ود،�اون�هم�به�
خاط��ر�چالش��ی�که�برام�ایجاد�می�کرد.�کاًل�دوس��ت�

داشتم�هر�روز�چیزهای�جدیدتری�را�تجربه�کنم.
مدرس��ه�راهنمایی�می�رفتم�که�با�کامپیوتر�آشنا�شدم،�
از�اون�به�بعد�همه�فکر�و�ذکرم�یاد�گرفتن�کامپیوتر�و�
بعد�از�اون�اینترنت�و�کم�کم�برنامه�نویس��ی�ش��د.�چی�
می�تونس��ت�بیش��تر�از�کامپیوتر�هر�روز�برای�من�یک�
تجرب��ه�جدید�رقم�بزن��ه�و�بتونم�چالش�جدیدی�توی�
اون�پیدا�کنم؟�کاًل�قید�درس�و�مدرس��ه�را�زده�بودم�و�
دیگه�به�ضرب�و�زور�خانواده�دبیرستان�را�توی�رشته�

ریاضی�و�فیزیک�تا�دیپلم�ادامه�دادم.
برنامه�نویس��ی�را�از�همون�زمان�دبیرس��تان�ش��روع�
ک��ردم،�اولی��ن�زبان��ی�که�با�اون�ک��د�زدم،��Perlبود،�
ب��رای�مووبل�تایپ،�اون�زمان�یک�سیس��تم�مدیریت�
محت��وای�ترن��د�بین�وبالگ�های�فارس��ی�زبان�بود،�
چندت��ا�پالگین�براش�نوش��تم،�کم��ی�هم�توی�بومی�
س��ازی�اون�کمک�کردم.�دوس��تان�قدیمی�تر�احتمااًل�
کامیونیت��ی�مووبل�تای��پ�فارس��ی�را�به�خاطر�دارند.�با�
کمک�عزیز�آشفته�و�شاهد�رضامند�اون�کامیونیتی�را�
راه�اندازی�کردیم�و�چند�س��الی�هم�بر�پا�بود�و�من�از�
اواس��ط�راه�ب��ه�خاط��ر�مش��غله�از�اون�کامیونیتی�جدا�

شدم.

مووبل�تایپ�در�زمان�خودش�به�علت�اینکه�صفحات�
وبالگ�را�به�صورت�استاتیک�ایجاد�می�کرد�و�به�غیر�
از�در�زمان�بازسازی�وبالگ�منابعی�مصرف�نمی�کرد�
ترن��د�ب��ود.�ام��ا�همی��ن�موض��وع�باعث�می�ش��د�که�
صفحات�اس��تاتیک�ایجاد�ش��ده�هیچ�قابلیت�خاصی�
نداشته�باشه،�این�بود�که�ما�در�اون�زمان�صفحات�را�
با�پسوند��PHPجنریت�می�کردیم�و�قسمت�هایی�که�
می�خواستیم�داینامیک�باشه�با�کد��PHPمی�نوشتیم،�
در�اونجا�بود�که�برای�اولین�بار�کد�نویس��ی��PHPرا�

شروع�کردم.
هم��ون�وقت�ه��ا�بود�که�ای�جکس�هم�که�اون�روزا�ما�
بهش�می�گفتیم�آژاکس�ترند�ش��ده�بود�و�همه�س��ایت�
آژاکس��ی�می�خواس��تن.�توی�وبالگ�یکی�از�توس��عه�
�prototype.jsدهنده�ه��ای�خارجی�مووبل�تای��پ�با�
آش��نا�ش��دم�که�یه�جورایی�پدر��jQueryبه�حس��اب�
می��اد.�اون�موقع�ه��ا�با�ترکی��ب�مووبل�تایپ�و��PHPو�
این��prototype.jsکارای�عجیب�غریبی�می�کردیم�
و�یه�جورایی�اس��تارت�ورود�من�بود�به�اون�چیزی�که�

االن�بهش�می�گن�فرانت�اند�دولوپمنت.
اون�موقع�ها�بزرگ�ترین�مش��کل،�زیر�س��اخت�الزم�
ب��رای�ران�ک��ردن�ن��رم�افزارها�روی�س��رور�بود،�که�
ب��رای�زبان��ی�مث��ل��Rubyعم��اًل�زی��ر�س��اختی�در�
دسترس�نبود،�یه�مدت�هم�سعی�کردم�با��Rubyکار�
کنم،�با��Rubyاز�طریق�عزیز�آش��فته�آش��نا�شدم،�اون�
موق��ع�ه��ا�روی�باالترین�کار�می�کرد،�اما�در�نهایت�با�
توج��ه�به�ش��رایط�موج��ود،��PHPرا�ب��ه�عنوان�زبان�
برنامه�نویس��ی�اصل��ی�برای�خودم�انتخ��اب�کردم�و�
توس��عه�نرم�افزار�در�س��مت�وب�را�ادامه�دادم،�تا�این�

اواخ��ر�و�یک��ی�دو�س��ال�گذش��ته�ک��ه�ب��ه�س��مت�
برنامه�نویس��ی�موبای��ل�ب��رای��Androidو�کمی�هم�

بفهمی،�نفهمی�برای��iOSروی�آوردم.
بعد�از�جدا�ش��دن�از�کامیونیتی�مووبل�تایپ،�تمرکزم�
روی��PHPبیش��تر�ش��د،�از�اونجای��ی�ک��ه�ب��ه�دنبال�
چالش�ه��ای�جدی��د�بودم�به�س��مت�وردپ��رس�که�با�
�PHPنوش��ته�ش��ده�بود�جذب�شدم،�یه�مدت�کوتاهی�
ب��ا�اون�کار�ک��ردم�و�چن��د�ت��ا�پالگین�ه��م�برای�اون�
نوش��تم�که�تا�چند�س��ال�پیش�روی�س��ایت�پالگین�
ه��ای�وردپ��رس�که�یک�س��ایت�جداگان��ه�بود�قابل�
دس��ترس�بود.�اون�زمان�وردپرس�کامیونیتی�به�این�
منس��جمی�نداشت�و�کامیونیتی�فارسی�زبان�اون�هم�
تازه�ش��کل�گرفته�بود.�اما�وردپرس�هم�پس�از�مدتی�

دیگه�جداب�نبود.
�PHPاون�موق��ع�زمانی�بود�که�بحث�فریم�ورک�های�
تازه�ترند�شده�بود�و��Zendو��CakePHPجزو�فریم�
ورک�ه��ای�محب��وب�ب��ودن،�م��ن�اون�زم��ان�
�CakePHPرا�انتخ��اب�ک��ردم�و�ای��ن�اولی��ن�فریم�
ورکی�بود�که�با�اون�کار�می�کردم.�یکی�دو�س��الی�با�
�CakePHPکار�می�کردم�و�با�صالح�س��وزنچی�عزیز�
و�یک�نفر�دیگه�از�دوستان�که�اسمش�خاطرم�نیست�
و�اون�زم��ان�دامی��ن�دات�آی�آر��CakePHPرا�ثب��ت�
�CakePHPک��رده�ب��ود،�ی��ک�کامیونیت��ی�ب��رای�
راه�ان��دازی�کردی��م�و�ب��از�بعد�از�مدتی�ب��ه�طبع�تنوع�
طلب��ی،�از��CakePHPه��م�خس��ته�ش��دم�و�از�اون�

کامیونیتی�جدا�شدم.
از�همون�اوایل،�هر�از�چندی�حسب�فرصتی�که�پیش�
می�اوم��د،�به�زبان�ها�و�تکنولوژی�ها�و�فریم�ورک�های�

مختلف�ناخنکی�می�زنم،�بگی،�نگی،�با�بیشتر�زبان�ها�
کد�زدم�یا�حداقل�با�س��ینتکس�اون�ها�آش��نایی�دارم،�
کاًل�خودم�را�یه�گیک�توی�حوضه�توس��عه�نرم�افزار�
می�دونم،�اخیراً�هم�دنبال�این�هس��تم�س��ری�به�زبان�

�Goبزنم.
اما�چطور�ش��د�که�وارد�بحث�توس��عه�نرم�افزار�موبایل�
ش��دم،�راس��تش�از�س��ه،�چهار�سال�پیش،�پیگیر�اخبار�
حوزه�توس��عه�موبایل�بودم،�حتی�کم�و�بیش�ناخنکی�
هم�به��Androidو��iOSزده�بودم،�اما�حدوداً�دو�سال�
پیش�به�یک�تیم�بازی�س��ازی�موبایل�جوین�ش��دم،�از�
اونج��ا�ب��ود�ک��ه�تصمی��م�گرفتم�به�ص��ورت�جدی�
برنامه�نویس��ی�موبای��ل�را�هم�ش��روع�کنم،�به�خاطر�
تجربه�ای�که�در�برنامه�نویس��ی�داش��تم�و�اطالعات�
جس��ته�گریخته�قبلی�ظرف�دو،�س��ه�هفته�تونستم�سر�
از�کار�در�بی��ارم�ت��ا�جای��ی�که�روی�پ��روژه�اصلی�تیم�
�APIمش��غول�به�کار�ش��دم�و�در�کنار�قسمت�بک�اند�و�
اپ�روی�خود�اپ�هم�ش��روع�به�کار�کردم.�کار�با�اون�
تیم�باعث�ش��د�به�بازی�س��ازی�هم�عالقه�مند�بش��م�و�
ناخنک��ی�ه��م�به�گیم�انجین��Unity3Dبزنم،�اما�خوب�
همکاری�من�با�اون�تیم�هم�زیاد�به�طولی�نینجامید.
در�همون�دوره�دبیرس��تان�بود�که�با�لینوکس�آش��نا�
ش��دم�و�ب��ه�طب��ع�خصیص��ه�چالش�طلب��ی�خودم�و�
عالقه�ای�که�به�یادگیری�و�تجربه�های�جدید�داش��تم�
بع��د�از�مدت��ی�ب��ه�اون�مهاجرت�کردم.�اون�موقع�ها�از�
اعضای�فعال�اوبونتوی�فارس��ی�بودم�و�اون�زمان�در�
اصفهان�سی�دی�های�اوبونتو�را�بین�متقاضیان�توزیع�
می�ک��ردم.�ام��ا�بعد�از�مدتی�از�اون�کامیونیتی�هم�جدا�

شدم.

بعد�از�دیپلم،�یه�مدت،�باز�هم�به�ضرب�و�زور�خانواده�
در�ب��ازار�و�در�فروش��گاه�پ��درم�ب��ه�عنوان�فروش��نده�
مشغول�به�کار�شدم،�اما�مدت�زیادی�دووم�نیاوردم.

از�هم��ون�زم��ان�دبیرس��تان،�کار�ب��ه�عن��وان�ی��ک�
برنامه�نوی��س�فریلن��س�را�ش��روع�ک��رده�بودم،�االن�
س��ال�ها�از�اون�زم��ان�می�گ��ذره،�تجربیاتی�در�کار�با�
ش��رکت�ها�و�تیم�های�مختلف�در�داخل�یا�به�صورت�
ریموت�در�خارج�کشور�به�دست�آوردم،�با�پلتفرم�های�
مختل��ف�کار�ک��ردم�و�کار�با�تکنولوژی�های�مختلف�را�
ی��اد�گرفت��م،�آین��ه�که�اینروزها�خودم�را�یک�توس��عه�
دهن��ده�نرم�اف��زار�ی��ا�همون�دولوپر،�ی��ا�حتی�با�کمی�

احتیاط�بیشتر�فول�استک�دولوپر�می�دونم.
در�همون�زمانی�که�با�مووبل�تایپ�کار�می�کردم،�یک�
س��رویس�میزبانی�به�اس��م�مووبل�هاس��ت�راه�اندازی�
کردم�که�بعضی�ها�اینطرف�و�اونطرف�هنوز�به�خاطر�
دارن،�ام��کان�راه�ان��دازی�وب��الگ�اختصاصی�برای�
اف��راد�ب��ا�مووبل�تایپ�را�فراهم�می�ک��ردم.�بعد�از�چند�
س��ال�ای��ن�خدم��ات�تا�ارائ��ه�س��رورهای�مجازی�و�
اختصاصی�گس��ترش�پیدا�کرد،�اما�با�باال�رفتن�قیمت�
دالر�حاش��یه�س��ود�به�ش��دت�کاهش�پیدا�کرد�و�از�
اونجایی�که�درگیر�پروژه�های�نرم�افزاری�هم�بودم�و�
زم��ان�کاف��ی�برای�پش��تیبانی�اون�س��رویس�را�هم�
نداش��تم،�به�مرور�زمان�کمرنگ�ش��د�و�یکی�دو�س��ال�
پی��ش�اون�س��رویس�را�ه��م�دان�کردم.�تجربه�خوبی�
ب��ود�و�ح��دود�ش��ش�الی�هفت�س��ال�ادامه�داش��ت�و�
فرص��ت�خوب��ی�بود�که�اطالعاتی�در�زمینه�مدیریت�و�

امنیت�سرورهای�لینوکس�به�دست�بیارم.
هن��وز�ترجی��ح�میدم�یک�توس��عه�دهنده�و�فریلنس��ر�

باش��م�تا�هر�چیز�دیگه،�اما�خوب�کم�کم�با�باال�رفتن�
س��ن�می�فهمید�که�دیگه�زمان�ش��ما�داره�می�گذره�و�
نس��ل�جدید�بنا�به�به�اصل�تکامل�با�س��رعت�زیادی�
داره�از�مرزهایی�که�ش��ما�پش��ت�س��ر�گذاشتید�عبور�
می�کن��ه،�آین��ه�ک��ه�این�روزها�برنام��م�آینه�که�دانش�
خ��ودم�را�ت��وی�ح��وزه�مدیری��ت�و�بازاریابی�در�زمینه�
پروژه�ه��ای�ن��رم�افزاری،�اس��تارتاپ�ها�و�کارآفرینی�
گس��ترش�بدم�و�از�تجربه�هایی�که�به�دس��ت�آوردم�در�
این�زمینه�اس��تفاده�کنم.�همچنین�در�راس��تای�این�
مهم،�در�دو�س��ال�گذش��ته�سعی�کردم�دایره�ارتباطی�
خ��ودم�را�با�ش��رکت�در�رویداده��ا�و�گردهم�آیی�های�

مختلف�در�شهرهای�مختلف�گسترش�بدم.
الزم�به�ذکر�هست�که،�موارد�باال�مربوط�به�یک�بازه�
زمانی�حدود�س��یزده�س��اله�هست،�س��عی�کردم�زیاد�
وارد�جزییات�نشم�که�مطلب�طوالنی�نشه�اما�باز�هم�
فک��ر�می�کن��م�طوالنی�ش��د.�در�ب��اال�جاهایی�به�لفظ�
ناخنک�زدن�اش��اره�کردم،�وقتی�از�این�لفظ�اس��تفاده�
می�کنم�مواردی�مد�نظرم�هس�که�در�حد�آش��نایی�به�
س��ینتکس�ی��ا�کمی�بیش��تر�با�اون�ه��ا�کار�کردم�ولی�
هن��وز�فرصت��ی�پیش�نیومده�که�پ��روژه�ای�با�اون�ها�

پیاده�سازی�کنم.
خیلی�وقته�ننوش��تم،�اما�اخیراً�باز�ش��روع�کردم�و�سعی�
می�کنم�در�وبالگم،�مجله�هایو�و�یکی�دو�جای�دیگه�

تجربیات�خودم�را�به�اشتراک�بزارم.
اگ��ر�اصفهان�باش��ید،�م��ن�را�توی�یکی�از�جلس��ات�
همفک��ر�یا�ایم��دا�و�بعضی�وقت�ها�هم�الگ�می�تونید�
پیدا�کنید.�توی�ش��بکه�های�مج��ازی�مثل�لینکدین،�
گیت�ه��اب،�توئیت��ر،�فیس�ب��وک،�گوگل�پ��الس�و�یا�
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تلگرام�هم�می�تونید�با�من�در�ارتباط�باشید.
از چه س�خت افزارهایی واس�ه کار و زندگی  ���

استفاده می کنی؟ 
ی��ک�لپ�تاپ�ایس��وس�م��دل��N53SNدارم�که�چند�
سالی�هست�برای�همه�کارهام،�از�جمله�بازی�کردن،�
از�اون�اس��تفاده�می�کنم.�پارس��ال�یه�رم�چهارگیگ�به�
لپ�ت��اپ�اضاف��ه�کردم�و�مجموعًا�دوازده�گیگ�رم�داره�
و�االن�راح��ت�می�تون��م�چندت��ا�ایمولیتور�را�با�هم�ران�
کنم،�توی�برنامم�هست�که�یه�هارد��SSDهم�براش�

بگیرم.
ی��ه�م��اوس�ریزر��Nagaبا�پ��د��Goliathusکه�برای�
ب��ازی�گرفت��م،�اما�حاال�برای�اس��تفاده�روزمره�ازش�
اس��تفاده�می�کنم.�به�بازی�های��MMORPGعالقه�

دارم�اما�این�روزها،�وقت�بازی�ندارم.
یک�مانیتور��Acerاضافه�برای�دسترس��ی�به�فضای�
بیش��تر�دارم.�من�توی�اوبونتو�چهارتا�ورک�اس��پیس�
مختل��ف�دارم،�معم��واًل�از�مانیت��ور�دوم�برای�نمایش�
ایمولیتور،�توئیت�دک�یا�تلگرام�اس��تفاده�می�کنم�که�
بسته�به�ورک�اسپیسی�هست�که�توی�اون�هستم.

یک�تبلت�سامسونگ��Galaxy�Note�Proدارم�که�
یک�س��الی�هس��ت�کار�منو�برای�خوندن�ای�بوک�و�
وب�گ��ردی�و�م��وارد�روزمره�راه�می�ندازه،�از�اونجا�که�
لپ�ت��اپ�و�تجهیزات��ش�وزن�کمی�نداره،�معمواًل�این�

تبلت�را�با�خودم�این�طرف�اون�طرف�می�برم.
ی��ک�گوش��ی��6�iPhoneه��م�دارم�ک��ه�عمومًا�برای�
تماس�تلفنی�و�یا�کار�با�مسنجرها�و�عکس�گرفتن�از�
اون�اس��تفاده�می�کن��م�و�بعض��ی�وقت�ه��ا�هم�بازی�
کردن،�اصواًل�این�تنها�دیوایسی�هست�که�همیشه�و�

همه�جا�دنبال�من�هست.
ی��ک�گوش��ی�جی�ال�ایکس��Luster 2ه��م�دارم،�که�
س��یم�کارت�های�اضاف��ه�را�ت��وی�اون�می�زارم�و�برای�
ران�گرفت��ن�روی�اندروی��د��2.3ه��م�ازش�اس��تفاده�
�Officejet J3680می�کن��م.�یه�چندکاره�اچ�پ��ی�مدل�
ه��م�هس��ت،�ک��ه�فع��اًل�کارتریج�هاش�خش��ک�و�از�
اونجای��ی�ک��ه�به�ندرت�نیاز�ب��ه�پرینت�گرفتن�چیزی�

پیدا�می�کنم،�دنبال�کارتریج�جدید�براش�نرفتم.
از�مواردی�که�س��خت�به�حس��اب�میاد�و�همیشه�و�هر�
جا�دنبال�من�هست�کیف�کمری�چرمیم�از�برند�بلک�
بوفالو�هس��ت.�یکی�دوس��ال�دارمش�و�گرچند�بهش�
ک��م�توجه��ی�ک��ردم�اما�هنوز�هم�ظاه��ر�قابل�قبولی�
داره.�مورد�بعد�کیف�کوله�لپ�تاپ�من�از�برند�تارگوس�
هس��ت�که�اون�را�هم�یکی�دو�س��الی�هس��ت�دارم�و�
هنوز�آخ�نگفته،�کما�اینکه�وزنش�با�محتویات�همیشه�
حدود�ده�کیلویی�میش��ه�واس��ه�همین�فقط�در�مواقعی�

که�در�سفر�هستم�دنبالم�می�برمش.
و�ام��ا،�م��اگ،�ماگ��ی�ک��ه�می�بینید�را�ت��وی�تداکس�
نقش�جهان�که�پارسال�در�اصفهان�برگذار�شد�گرفتم�
و�ت��وی�دفت��ر�ازش�اس��تفاده�می�کنم،�گذاش��تم�جلو�

چش��مم�باش��ه�که�یادم�بیاد�چه�چیزایی�اونجا�شنیدم�و�
س��عی�کن��م�در�مس��یری�پیش�برم�ک��ه�روزی�حرفی�

برای�گفتن�در�جایگاهی�نظیر�تد�داشته�باشم.
از چه نرم افزارهایی استفاده می کنی؟ ���

معمواًل�از�آخرین�نس��خه��Ubuntuبه�عنوان�سیس��تم�
عامل�استفاده�می�کنم.�االن�حدود�نه�الی�ده�ساله�که�
باه��اش�کار�می�کنم،�همیش��ه�جواب�گ��وی�نیاز�من�
ب��وده،�ب��ه�غیر�از�مواردی�که�خواس��تم�از�نرم�افزاری�

استفاده�کنم�که�نسخه�لینوکسی�نداشته.
در�مواردی�که�نرم�افزار�مورد�نظرم�نس��خه�لینوکس��ی�
ن��داره،�از��VirtualBoxی��ا��VMWareاس��تفاده�
�OSXروی� را� �XCode االن� مث��اًل،� می�کن��م،�
�Windows�8.1را�روی��Unity�Studioو��Yosemite

در��VMWareران�می�کنم.
و� �PhpStormاز� عموم��ًا� برنامه�نویس��ی� ب��رای�
�Android�Studioاس��تفاده�می�کنم،�و�بس��ته�به�نیاز�
ب��رای�ک��د�نویس��ی�های�مختصرتر�یا�م��رور�کدها�از�

�Geanyیا��Sublimeاستفاده�می�کنم.
برای�زیرس��اخت�توس��عه�وب�معمواًل�از��Apacheو�
�MySQLاس��تفاده�می�کن��م،�گاهی�هم�پیش�اومده�
که�از��Lighttpdو��MongoDBاستفاده�کردم.�هنوز�
فرص��ت�نکردم�از��Nginxاس��تفاده�کن��م،�احتمااًل�با�
�Goازش�استفاده�بکنم.�از��Genymotionبه�عنوان�
ایمولیت��ور�ب��رای�برنامه�نویس��ی�اس��تفاده�می�کنم،�
عملک��رد�بهت��ری�از�ایمولیتور�خ��ود�اندروید�داره.این�
روزا�کمت��ر�از�فری��م�ورک�ه��ای�ف��ول�اس��تک�مثل�
�CakePHPو��Zendو��Laravelاس��تفاده�می�کنم�
و�س��عی�می�کن��م�ترکیب�دلخواهم�ب��رای�پروژه�را�با�

استفاده�از��composerپیاده�کنم.
فری��م�ورک��ی�که�اینروز�ه��ا�باهاش�کار�می�کنم�برای�
برنامه�نویسی��PHPمیکرو�فریم�ورک��Slimهست،�
ک��ه�س��رعت�و�پرفورمنس�خوب��ی�داره.�گزینه�بعدی�
�Phalconهس��ت،��که�عیبش�آینه�که�روی�هاس��ت�

های�اشتراکی�نمیشه�ازش�استفاده�کرد.
عموم��ًا�از��Google�Chromeب��ه�عن��وان�مرورگر�
اصلی�اس��تفاده�می�کنم،�بعضی�وقتا�هم�برای�دیباگ�
ک��ردن�کده��ای�فرانت�ان��د�از��Firefoxاس��تفاده�
می�کن��م.�ب��رای�کارای�گرافیکی�از��Gimpاس��تفاده�
می�کن��م�و�در�مواقع��ی�ک��ه�گزینه�دیگه�ای�نیس��ت،�
مث��اًل�ب��رای�باز�ک��ردن�و�کار�روی�فایل�های��PSDاز�
�Photoshopروی�هم��ون��Windows 8.1روی�
�VMwareاس��تفاده�می�کنم.�نرم�افزار�دیگه�ای�که�
ب��ه�ص��ورت�روزم��ره�زی��اد�از�اون�اس��تفاده�می�کنم،�
�Telegramهس��تش�ک��ه�ب��ر�روی�دیوای��س�ها�و�
لپ�تاپم�نصب�هست�و�معمواًل�برای�ارتباط�به�بقیه�از�

اون�استفاده�می�کنم.
برای�تماس�ویدئویی�هم�که��Skypeروی�گوشی�و�
لپ�تاپ��م�نصب��ه�و�بهترین�گزینه�هس��ت�برای�تماس�

ویدئوی��ی،�معم��واًل�ب��رای�مواردی�ک��ه�ریموت�کار�
می�کنم،�ارتباطم�را�از�طریق�اسکایپ�حفظ�می�کنم.
ب��رای�کار�ب��ا�ترمین��ال�لینوکس��Guakeاس��تفاده�
می�کن��م،�ترمین��ال�لینوکس�ه��م�که�خودش�مملو�از�
ن��رم�افزاره��ا�و�ابزارهای�مختلف�هس��ت،�انقدر�زیاد�
هس��تن�ک��ه�خودش��ون�ی��ه�کتاب�را�پ��ر�می�کنن�و�از�
حوصل��ه�ای��ن�مطلب�خارج�هس��تش،�خیلی�از�اون�ها�
�sshبرای�اس��تفاده�روز�مره�اس��تفاده�میش��ن�مثاًل�از�
برای�اتصال�به�س��رورها�و�کار�با�اون�ها�تا��aria2که�
ب��رای�دانلود�ازش�اس��تفاده�می�کن��م�یا��ffmpegکه�
ب��رای�کار�ب��ا�فایل�ه��ای�مالتی�مدیا�ازش�اس��تفاده�
می�کن��م،�هم��ه�این�ها�یک�طرف�ابزارهایی�مثل��gitو�
�gradleو��gruntو�غی��ره�ه��م�ک��ه�ب��رای�توس��عه�و�
برنامه�نویسی�ازشون�استفاده�می�کنم�طرف�دیگه.

�Trelloرا�برای�مدیریت�کارهام�اس��تفاده�می�کنم،�از�
�GitHUBو��Bitbucketهم�برای�نگهداری�سورس�
پروژه�ها�اس��تفاده�می�کنم.�برای�مدیریت�ایمیل�هام�
از�س��رویس��Inboxگ��وگل�اس��تفاده�می�کن��م،�
زمان�بندیم�را�هم�عمومًا�از�طریق��Calendarگوگل�
انج��ام�می�دوم.�برای�ش��نیدن�آهنگ�های�خارجی�از�
�Spotifyاس��تفاده�می�کنم�و�ایرانی�ها�را�از�طریق�اپ�

�Radio�Javanروی�گوشیم�گوش�می�کنم.
برای�نوش��تن�مطلب�و�ساختن�اسپریت�شیت�معمواًل�
از��Driveگوگل�استفاده�می�کنم�اما�گزینه�جایگزین�
لوکال�برای�اون��LibreOfficeهست�که�به�صورت�

پیش�فرض�روی��Ubuntuنصب�هست.
همونطور�که�قباًل�هم�اشاره�کردم،�برای�کار�با�توئیتر�
در�دس��کتاپ�از�اپ��TweetDeckب��رای�ک��روم�

استفاده�می�کنم.
برای�دریافت�فایل�های�تورنت�از��Delugeاس��تفاده�
می�کنم،�یک�نس��خه�را�به�صورت�س��رور�روی�یک�
س��رور�ریموت�نصب�می�کنم�و�بعد�از�طریق�نس��خه�

لوکال�برای�مدیریتش�به�اون�وصل�میشم.
برای�پش��تیبان�گیری�از�اطالعاتم�روی�دیوایس�ها�و�

لپ�تاپ�از��Dropboxاستفاده�می�کنم.
چه کتابی رو دوس�ت داری و آخرین کتابی که  ���

خوندی چی بود؟
یه�زمانی�کتاب�زیاد�می�خوندم�می�تونم�بگم�حتی�در�
ی��ک�دوره،�دس��ت�ک��م�پانصد�جلد�کت��اب�خوندم،�با�
توج��ه�ب��ه�اینکه�اون�ه��ا�را�از�کتابخون��ه�می�گرفتم،�

بیشتر�رمان،�کتاب�های�تاریخی�و�شعر�و�ادبیات.
ای��ن�روزه��ا�بیش��تر�ایبوک�های�فن��ی�میخونم�و�اگر�
فرصتی�پیش�بیاد�بیشتر�کتاب�های�حوزه�کارآفرینی،�

موفقیت�و�روانشناسی.
اما�کتابی�که�به�همه�خوندن�اون�را�پیشنهاد�می�کنم،�
کتاب�»خلق�مدل�کس��ب�و�کار«،�هس��ت�و�کتابی�که�
االن�دارم�می�خون��م�و�هن��وز�فرص��ت�نکردم�تمامش�

کنم،�که�کتاب�»ایده�عالی�مستدام«�هست.
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ب�رای ی�ک برنامه نویس فوق العاده ش�دن به س�ه 
ادراک،  آگاه�ی،  اس�ت:  نی�از  مه�م  ویژگ�ی 

مسئولیت پذیری.
مک�س کان�ات )Max Kanat( در کتاب�ش ب�ا ن�ام 
»ادراک نرم اف�زار« موضوع ادراک را در کدنویس�ی 
بررس�ی و تجزیه وتحلیل می کند. ش�کی نیست که 
وقتی کاری را بهتر بفهمیم، بهتر انجامش می دهیم. 
مکس توضیح می دهد که چگونه این س�ه خصیصه 

یک برنامه نویس خوب می سازند. 
هرکسی برای اینکه به یک توسعه دهندۀ فوق العادۀ 
نرم افزار تبدیل ش�ود، عالوه بر ادراک به دو ویژگی 
دیگر نیاز دارد. در یک کالم، اگر از یک مشکل آگاه 
نباش�ید، هی�چ ادراکی از آن حاص�ل نمی کنید؛ و اگر 
برای حل مشکل دست به کار نشوید )که اولین قدم 

آن مسئولیت پذیری است( اثرگذار نخواهید بود. 
هرکدام از این س�ه ویژگی نکته های بس�یاری دارد؛ 
ام�ا وقتی کس�ی می خواه�د توس�عه دهندۀ بهتری 
ش�ود بای�د نکات کلیدی را درنظ�ر بگیرید. درادامه 
هرک�دام از ای�ن ویژگی ه�ا را ب�ا دق�ت بررس�ی 

می کنیم. 

آگاهی
»آگاهی« شکل ویژه ای از ادراک است. »آگاهی« به 
این معناست که اساساً می توانید چیزی را مشاهده 
کنی�د و بدانی�د ک�ه وج�ود دارد. ای�ن ویژگ�ی را ب�ه 
ش�یوه های مختلفی می توان در برنامه نویسی به کار 
گرفت. یک مثال بس�یار س�اده را بررس�ی کنیم: اگر 
از ی�ک ب�اگ مطلع نباش�ید، نمی توانی�د برطرفش 
کنی�د. گاه�ی آدم ها با بی اطالع ماندن، از اقدام الزم 
برای حل مشکل فرار می کنند. به دلیل ناآگاهی شان 
از مش�کل فکر می کنند الزم نیس�ت کاری برای حل 
آن کنند. ش�اید هدفش�ان فرار از اقدام باشد، شاید 
نباش�د؛ اما آنچه قطعی اس�ت وجود مش�کل است، 

چه آن را بدانند و چه ندانند. 
اگر سیس�تم ش�ما باگی دارد که بر میلیون ها کاربر 
تأثی�ر می گ�ذارد، پس باید از این باگ آگاه باش�ید. 
درغیر این ص�ورت کارب�ران باید متحمل عواقب آن 
باش�ند. مطلع نبودن ش�ما از باگ توجیه خوبی برای 
به دردس�رانداختن کاربران نیس�ت. اینکه ش�ما از 
یک مش�کلی نامطلع باش�ید، دلیل نمی ش�ود که آن 
مشکل خودبه خود در عالم تصحیح شود.نمونه های 
بهت�ری ب�رای آگاهی وجود دارد. مثاًل برخی از افراد 

واقعاً از پیچیدگی کد آگاه نیستند. 
واقع�اً نمی فهمن�د که ک�دی که نوش�ته اند پیچیده 

است. 
گاه�ی حت�ی نمی دانن�د ک�ه پیچیدگی مسئله س�از 
اس�ت. یا مطلع نیس�تند که دیگر برنامه نویسانی که 
بای�د ک�د نوشته ش�دۀ آن ه�ا را بخوانن�د چه نظری 

چگونه می توان یک 
برنامه نویس فوق العاده شد؟

با آگاهی و ادراک و مسئولیت پذیری
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درب�ارۀ آن دارن�د. توجه نمی کنند که کد توضیحات 
ندارد و خواندنش دشوار است؛ یا برای حل مشکل 
راه بهت�ری ب�ود. تمام موارد ذکرش�ده مصداق های 

آگاهی در برنامه نویسی است.
س�اده ترین راه�ی ک�ه می توانی�د آگاهی ت�ان را 
به عنوان یک برنامه نویس بیشتر کنید بیرون رفتن 
از قالب خودتان و خواندن کدی اس�ت که خارج از 
ح�وزۀ کنترل�ی شماس�ت. ش�اید برای نوش�تن کِد 
رمزگ�ذارِی ویدئ�و به  مدت  ی�ک روز کار کرده اید یا 
به ط�ور روزان�ه زمان صرف کرده اید. اما آن ویدئو از 
ج�ای دیگ�ری می آی�د و کاربران آن را در سیس�تم 
ش�ما بارگ�ذاری می کنن�د. اگ�ر آم�دن ویدئوها به 
کدگذار ش�ما با مش�کل مواجه می شود، خوب است 

بررسی کنید که این کد واقعاً چگونه کار می کند.
س�اده اس�ت، ام�ا ای�ن کار، ازلح�اظ عاطفی، برای 
بس�یاری از مردم دش�وار اس�ت. راحت است که به 
خودم�ان بگویی�م: »یک ع�ده احم�ق خراب�کاری 
می کنن�د و م�ن بای�د تصحیحش کنم.« اما ش�ما که 
کدش�ان را بررس�ی نکرده ای�د، از کج�ا می دانی�د؟ 
کمکت�ان  ک�ه  بفهمی�د  آن  از  را  چی�زی   ش�اید 

کند.
آگاه�ی می توان�د اط�الع از وج�ود کتابخانه ه�ا، 
چارچوب ها یا ابزاری باش�د که می توانید در کدتان 
اس�تفاده کنید. ش�اید نتوانید تمام ریزه کاری های 
جدیدترین کتابخانه های توس�عۀ وب را بدانید؛ اما 
اگر یک توس�عه دهندۀ وب هس�تید، حداقل باید از 
وجودش�ان آگاه باش�ید. به این ترتیب وقتی نیاز به 
تصمیم گی�ری درب�ارۀ چارچوب�ی را دارید، می دانید 
ک�ه کدام ی�ک را بررس�ی کنی�د. عموم�اً آگاه�ی با 
اش�تیاق افزای�ش می یاب�د؛ اش�تیاق ب�ه تجرب�ۀ 
زبان ه�ای برنامه نویس�ی جدی�د، الگوه�ای جدید 
آزم�ون،  درب�ارۀ  جدی�د  ایده ه�ای  طراح�ی، 
چارچوب های جدید و مانند آن. مثاًل اگر می خواهید 
دربارۀ روش ها و سیس�تم های نوین برنامه نویسی 
بفهمی�د، یکی از صفح�ات اولیۀ وبگاه های مربوطه 
را می خوانید و گاهی مس�تندات را بیش�تر کندوکاو 
می کنید. به این شیوه، حداقل می دانید که راه هایی 
وجود دارند، و اگر الزم شد می توانید بیشتر دربارۀ 
ای�ن راه ه�ا بیاموزید. اگر از ش�یوه های مختلف حل 
مش�کالت آگاه نباش�یم، به عن�وان ی�ک مهن�دس 
رایانه، ابزار بسیار کمتری را در اختیار خود خواهیم 
داش�ت. ب�ه این ش�یوه با افزای�ش آگاهی ام هنگام 
روبه روی�ی ب�ا ی�ک موقعی�ت دش�وار گزینه ه�ای 
بیش�تری خواهم داش�ت. شاید ساده به نظر برسد، 

اما کاماًل درست است:
با باال بردن س�طح آگاهی خود از برنامه نویس�ی و 
برنامه ه�ا، می توانی�د توانایی خ�ود را به عنوان یک 

برنامه نویس تقویت کنید.

ادراک
هرچ�ه کاری را بهت�ر بفهمی�م، بهت�ر انجام�ش 
می دهی�م. ق�دم اول آگاه�ی اس�ت، آگاهی از وجود 
یک مش�کل. قدم بعدی فهمیدن آن مش�کل است. 
یک مثال ساختگی را از شبه کد زیر مشاهده کنید:

function print_hello() {

clear_screen()

display_hello()

 فک�ر می کنی�د این برنامه چه کاری انجام می دهد؟ 
به نظ�ر می رس�د ک�ه پایان�ه را پاک می کن�د و کلمۀ 
Hello را چ�اپ می کن�د. ام�ا ای�ن فق�ط ح�دس من 
اس�ت. هن�وز بر مس�تند ی�ا ک�د clear_screen یا 
write_hello ن�گاه نک�رده ام. اگ�ر ک�د را بررس�ی 
کنم، می بینم که clear_screen کل صفحه نمایش 
را س�فید می کن�د و write_hello کلم�ۀ  Helloرا ب�ه 
پانزده زبان مختلف چاپ می کند و بر صفحه نمایش 
رنگ می کند. اما بدون »بررسِی« چیزی نمی توانیم 

آن را بشناسیم. 
ش�اید این مثال بس�یار ساده شده باشد اما همیشه 
در برنامه نویس�ی اتفاق می افتد. اکنون که می دانم 
clear_screen چه می کند، می توانم آن را هرجای 
دیگ�ر، ب�دون نیاز به فکر ک�ردن دربارۀ آن یا صرف 
زمان�ی ب�رای نوش�تن آن، ب�ه کار گی�رم. می توانم 
به ج�ای ی�ک برنامۀ باگ دار، برنامه ای بنویس�م که 
کاری را ک�ه قص�دش را دارم انج�ام می ده�د. 
می توانم برای آن یک آزمون بنویس�م. س�ادگی و 
مختص ب�ه  ک�ه  کیفیات�ی  دیگ�ر  و  مقاوم�ت 
»برنامه نویس�ی درس�ت« اس�ت، تمام�اً از ادراک 

نشئت می گیرند. 
ویژگ�ی ادراک ب�ه ش�یوه های دیگ�ری نی�ز نم�ود 
می کند. اما نکتۀ کلیدی   ای اس�ت که از یک نفر یک 
برنامه نوی�س می س�ازد ی�ا او را از برنامه نویس�ی 
س�اقط می کن�د. مهارت ه�ای مفی�د دیگ�ری نی�ز 
هس�تند، تایپ س�ریع، ارتباطات خ�وب، مدیریت 
مناس�ب اولویت بندی ها و دیگر مهارت ها؛ اما نکتۀ 
کلیدی ادراک است. بدون آن می توانید سریع ترین 
برنامه نویس در دنیا باش�ید اما فقط سیس�تم های 
می نویس�ید!  غیرقابل نگه�داری  و  وحش�تناک 
می توانید جذاب ترین فرد تیم باشید اما نمی توانید 
یک خط کد بنویس�ید. منظور این نیس�ت که سریع 
ب�ودن ی�ا جذاب بودن خوب نیس�ت؛ این مهارت ها 
پرفایده ان�د، ام�ا ق�درت ادراک ک�ه نباش�د، ی�ک 

توسعه دهندۀ فوق العاده نخواهید بود.

مسئولیت پذيری
منظ�ور از مس�ئولیت پذیری در اینج�ا چیس�ت؟ 
تعری�ف معم�ول مس�ئولیت پذیری ای�ن اس�ت که 
مس�ئولیت کار اش�تباهم را بپذیری�م. ای�ن تعریف 
رایج مس�ئولیت پذیری اس�ت، اما در اینجا منظور ما 
بلک�ه  نیس�ت.  ای�ن  مس�ئولیت پذیری  از 
مس�ئولیت پذیری در ای�ن موضوع به معنای »میل و 
اشتیاق به اصالح مشکل است«. مثاًل اگر مسئولیت 
اتاق�م را داش�ته باش�م، مایلم که تمی�زش کنم. به 
ای�ن معنا نیس�ت که باید تمی�زش کنم، واقعاً مایلم 
چنی�ن کن�م. می�ل و اش�تیاق به این معنا نیس�ت که 
بگوی�م »بل�ه، دوس�ت دارم اتاق�م را تمی�ز کنم« و 
س�پس دس�ت از کار بکش�م و سه س�اعت در اتاق 
به هم ریخته ام دراز بکشم. منظور میل واقعی است. 
مث�اًل چق�در مایلی�د ک�ه دس�ر موردعالقه ت�ان را 
بخوری�د؟ ب�ه ای�ن »میل واقع�ی« می گویند. منظور 
این نیس�ت که می توانیم دربارۀ هرچیزی به اندازۀ 
دس�ر موردعالقه مان اش�تیاق داش�ته باشیم. بلکه 

منظور این است که باید واقعاً میل داشته باشیم. 
ای�ن مفه�وم را چگونه می توانیم در برنامه نویس�ی 
ب�ه کار گیری�م؟ همیش�ه ب�ه ای�ن مث�ال منف�ی 

برمی خوریم: 
»نمی خواهم این کد را بازس�ازی کنم، چون کد من 

نیست.«
احمقان�ه اس�ت. آی�ا می توانی�د ویرایش�ش کنید؟ 
می توانی�د ک�د منبع را بخوانید؟ آی�ا اجازه دارید که 
تغیی�رات را ب�ه صاحب آن بفرس�تید؟ پس ازلحاظ 
تئ�وری ق�ادر ب�ه تصحی�ح آن هس�تید. منظور این 
نیست که باید بروید و تمام کدهای دنیا را تصحیح 
کنی�د؛ زیرا بر اهداف ش�ما تأثی�ری ندارد. اما مردم 
بیش�تر مواق�ع چنی�ن جم�الت آزاردهن�ده ای را 
می گوین�د: »نمی توانم ب�رای تصحیح کد تیم زمان 
بگ�ذارم زی�را پ�روژه ام طوالنی ت�ر می ش�ود« ی�ا 
»تصحی�ح ای�ن ک�دی که کارم به آن بس�تگی دارد، 
بخشی از اهداف تیمم نیست«. در این تئوری ها دو 
مش�کل وج�ود دارد )واقع�اً تئوری ان�د، واقعی�ت 

ندارند(.
اول ای�ن ک�ه وقت�ی که کارتان به ی�ک کد پیچیده و 
احمقانه و نامناس�ب وابس�ته است، معموالً ادامۀ کد 
نوش�تن بر آن زمان گیرتر اس�ت. غالباً اینکه کد را 
بازس�ازی کنی�د و س�پس ویژگ�ی خ�ود را ب�ر آن 
بنویس�ید کمتر وقت می گیرد تا س�عی کنید ویژگی 
موردنظ�ر خ�ود را ب�ر ی�ک کتابخان�ۀ وحش�تناک و 
به هم ریخته ای که اصاًل طوری که ش�ما می خواهید 
کار نمی کن�د بنویس�ید. ای�ن کار زم�ان زی�ادی از 
اه�داف ش�ما می گیرد. علت اینک�ه خالفش به نظر 
می رس�د ای�ن اس�ت که تفاوت بی�ن »انجام کار« و 
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»انجام واقعی کار« را نمی دانید.
منظ�ور از »انج�ام واقع�ی کار« چیس�ت؟ ب�ه ای�ن 
معناس�ت ک�ه ک�د کار  کند، پر از باگ نباش�د، بتوان 
به راحت�ی نگه�داری اش کرد، زندگ�ی کاری تان را 
ازه�م نپاش�د، بتوانی�د ی�ک قدم جلوت�ر بگذارید و 
بازده�ی بیش�تری حاصل کنید.تص�ور کنید که یک 
س�اختمان می س�ازید و ب�ا چن�د آجر تقلبی ش�روع 
می کنید. س�پس چند الیه آجر بر زمین می گذارید. 
ام�ا وقت�ی به الی�ۀ چهارم آجر می رس�ید، آجرهای 
تقلبی در الیۀ اول شروع به شکستن می کنند. پس 
برمی گردید و با افزودن چند چوب تقلبی زیر آجرها 
را س�فت می کنی�د. بع�داز آن چن�د الی�ۀ آجر دیگر 
می چینی�د؛ ح�اال دیوار فرو می ری�زد. بنابراین چند 
ن�وار آهن�ی زن�گ زده را زیر آن قرار می دهید و دنبال 
کارتان می روید. اگر این روش را ادامه بدهید، باید 
تم�ام زندگی ت�ان را ص�رف حفظ دیوار کنید و دیوار 
ب�ه مش�کل بزرگ�ی در زندگی تان تبدیل می ش�ود. 
احتم�االً آخرس�ر مجبور می ش�وید کنار بکش�ید تا 
شخص دیگری که اکنون مجبور است از این دیوار 
فاجعه آمی�ز نگه�داری کن�د پیدا ش�ود. اما دیگران 
حتی آن را نمی فهمند، چرا که ترکیبی است از مواد 
تقلب�ی س�اختمانی ک�ه هی�چ ف�رد عاقل�ی باه�م 

ترکیبشان نمی کرد؛ حقیقتاً نابخردانه است!
وقت�ی بی ه�دف اط�راف یک کد نامناس�ب پرس�ه 
می زنید و سرهم بندی اش می کنید، نرم افزارتان را 
مثل همان دیوار می س�ازید. ش�اید ظاهراً ش�بیه آن 
نباش�د؛ زی�را برنامه ه�ا س�اختار فیزیک�ی بزرگی 
ندارند که بر س�ر ش�ما آوار شوند. اما اصول ساخت 
یکسان است؛ وقتی یک پیچیدگی زیرساختاری را 
ب�ا اف�زودن پیچیدگ�ی بیش�تری ب�ر آن نادی�ده 
می گیری�د، پیچیدگ�ی کل سیس�تم را افزای�ش 
می دهید. اما اگر پیچیدگی زیرساختاری را برطرف 

کنید، پیچیدگی کل سیستم را کم می کنید. 
مهم نیست که چه کسی اول موجب این پیچیدگی 
ب�وده اس�ت. ای�ن واقعی�ت ک�ه »ک�س دیگ�ری 
خراب�کاری کرده« ناقض نکات ذکرش�ده نیس�ت. 
مهم نیست که چه کسی عامل پیچیدگی است. اگر 
ب�ر زیرس�اخت اش�تباهی ادام�ه بدهی�د، فق�ط به 
پیچیدگی سیس�تم اضافه می کنید. اگر تصحیحش 
کنید، مانع از پیچیده تر ش�دن سیس�تم می ش�وید. 
انتخ�اب کنی�د؛ ق�درت انتخ�اب داری�د، می توانید 
مس�ئولیت پذیر باش�ید. گاهی مس�ئولیت پذیری با 
مح�ول ک�ردن کار تصحی�ح به ک�س دیگری نمود 
می یاب�د. ام�ا تجربه اثبات کرده اغلب خودمان باید 

به اصالح آن میل داشته باشیم.  
هم�ه این ه�ا را می دانیم ام�ا باز گاهی فکر می کنیم: 
»همین دفعه این قطعه را کمی پیچیده تر کنم؛ فقط 
همین ب�ار ک�ه وق�ت نیس�ت« و البت�ه گاه�ی حق با 
شماس�ت، خصوص�اً زمان�ی ک�ه موقعی�ت کم�ی 

اضط�راری اس�ت و مجبوری�د برای م�دت کوتاهی 
همی�ن ک�د را ادام�ه بدهی�د. اما اغلب م�وارد به یک 
ت�ودۀ بزرگ�ی از ی�ک دیوار شکس�ته  می افزایید که 
برای ش�ما و کس�ی که قرار اس�ت از آن نگهداری 
کن�د ب�ه ی�ک کاب�وس ب�دل خواه�د ش�د. همی�ن 
پیچیدگی ه�ای کوچ�ک، همین بی مس�ئولیت های 
ناچی�ز، نهایت�اً ب�ه انب�وه غول آس�ایی از ویرانه ه�ا 
می افزای�د که هیچ کس�ی نمی توان�د آن را تصحیح 
کند. بنابراین وقتی از »مس�ئولیت پذیری« صحبت 
می کنی�م، بخ�ش اعظم تعریف آن به معنای »تمایل 
ب�ه اص�الح کارها خارج از حوزۀ طبیعی شماس�ت.« 
ای�ن ح�وزه قرار نیس�ت نامحدود باش�د. می توانید 
م�رزی قائ�ل ش�وید و بگویید »از ای�ن نقطه به بعد، 
واقع�اً مش�کل من نیس�ت.« مث�اًل در پروژه هایتان 
می توانی�د ب�ه ای�ن مرز قائل باش�ید ک�ه »من روی 
ک�دی ک�ه از بیرون از ش�رکت می آی�د کار نمی کنم 
چ�ون اس�تفادۀ بهینه از زمانم نیس�ت.« بااین حال 
اگ�ر گاهی مس�ئولیت برخ�ی از کدهایی را که فرای 
مح�دودۀ پروژۀ شماس�ت بپذیری�د، برنامه نویس 
بس�یار بهت�ری خواهی�د ش�د. هرچه ای�ن محدوده 

وسیع تر شود، برنامه نویس بهتری خواهید بود.
تا اینجا یکی از مش�کالت تئوری های گفته ش�ده را 
گفتی�م. اما مش�کل دوم چیس�ت؟ خط�ای دوم این 
تئ�وری ای�ن اس�ت که ش�ما به یک گ�روه بزرگ تر 
تعل�ق داری�د، ب�ه گروه نوع بش�ر. تنها ش�ما مطرح 
نیس�تید، چ�ه عیب�ی دارد ک�ه به کد دیگ�ران کمک 

کنید. همۀ ما در یک تیم هستیم.
اگ�ر ب�رای ی�ک ش�رکت کار می کنی�د ب�ا تصحیح 
مش�کالتی که به آن ها برمی خورید به کل ش�رکت 
کمک می کنید. و اگر یک توس�عه دهندۀ مس�تقل در 
ای�ن دنی�ا باش�ید، وقت�ی برخ�ی از کتابخانه ه�ای 
پرکارب�رد ی�ا اب�زار مع�روف ی�ا کده�ای نمون�ه در 
اینترن�ت را تصحی�ح می کنی�د، ب�ا کم�ک ب�ه دیگر 
برنامه نویس�ان، دنی�ا را ب�ه م�کان بهت�ری مب�دل 
می سازید، و درنتیجه، برنامه نویس بهتری خواهید 
ب�ود. بهترین برنامه نویس�ان کس�انی هس�تند که 
مایل ان�د ه�ر چی�زی را ک�ه خط�ا دارد بپذیرن�د، 
صرف نظر از اینکه چه کدی است یا چه تیمی آن را 

نوشته است. 
به هرح�ال، ش�ما که مصرف کنندۀ ی�ک کتابخانه یا 
API هستید، غالباً بهترین جایگاه را برای بازسازی 
آن را داری�د؛ زی�را بهت�ر از مؤل�ف آن می دانی�د ک�ه 
چگون�ه بای�د از آن API ی�ا کتابخانه اس�تفاده کرد. 
حداقل باگ را فایل بندی کنید و مشکلی را که با آن 
داش�تید ذکر کنید. درغیر این صورت مؤلفان چگونه 
خواهند فهمید که مش�کلی دارند؟ ش�اید انتظارش 
را داش�ته باش�ند، اما باور کنید اغلب نمی دانند؛ که 
می دان�د ش�اید تجربۀ ش�ما ب�رای آن ه�ا باارزش 

باشد. 

خالصه 
به طورکل�ی، اگر می خواهید که برنامه نویس بهتری 
باش�ید، از خودت�ان بپرس�ید ک�ه آیا نبای�د آگاهی، 
ادراک ی�ا مس�ئولیت پذیری خ�ودم را بهبود بدهم و 
ب�رای مدت�ی ب�ر آن متمرک�ز باش�م؟ اگ�ر مطمئن 
نیس�تید به کدام نیاز دارید، با آگاهی ش�روع کنید، 
س�پس ب�ه ادراک بروی�د، و درنهای�ت مس�ئولیت 
بپذیرید. انجام آن به ش�یوه ای دیگر دش�وار است. 
نمی توانید به آسانی مسئولیت چیزی را بپذیرید که 
درک نمی کنی�د )گیج کنن�ده اس�ت و نمی توانی�د 
درس�ت کار  کنی�د( و ادراک چی�زی ک�ه از آن آگاه 
نیس�تید ناممکن اس�ت. بنابرای�ن آگاهی، ادراک و 
مس�ئولیت پذیری توال�ی درس�تی اس�ت.اگر باید 
آگاهی ت�ان را بهب�ود بدهید، چند کد جدید بخوانید، 
ی�ک وبالگ جدید برنامه نویس�ی پی�دا  کنید، دنبال 
چن�د کت�اب جدید بگردید، ب�ا دیگر برنامه نویس ها 
دربارۀ فناوری های اخیر صحبت کنید؛ س�عی کنید 
از مش�کالت، راهکاره�ا، دان�ش، الگوه�ا، اف�راد، 
س�ازمان ها، اصول، یا هرچیز مؤثر در کارتان مطلع 
بمانی�د.   اگ�ر هدفتان تقویت ادراکتان اس�ت، چند 
مستند جدید بخوانید، زمان بیشتری برای فهمیدن 
نح�وۀ کار تواب�ع ص�رف کنی�د، از برنامه نویس�ان 
گروهت�ان پرس وج�و کنی�د، معنی چن�د کلمه را در 
لغت نام�ه پی�دا کنید، دربارۀ فناوری مورداس�تفادۀ 
خود بخوانید، یا کتاب بخوانید؛ هر روش�ی را که به 
درک تمام وکم�ال ش�ما از کارت�ان کم�ک می کن�د 
به کار بگیرید. درنهایت برای مس�ئولیت پذیر بودن 
فقط باید تصمیم بگیرید که مس�ئولیت بیش�تری را 
قب�ول کنی�د. وقتی که مش�کلی پیش راه ش�ما قرار 
می گی�رد، تصمیم بگیرید به جای به تعویق انداختِن 
آن حل�ش کنی�د. وقتی خارج از تیم ش�ما مش�کلی 
وج�ود دارد، به ج�ای اینک�ه بخش�ی از آن باش�ید، 
تصمی�م بگیری�د ک�ه راهکاری ارائ�ه کنید. یک نوِع 
ویژۀ مسئولیت پذیری نیز وجود دارد؛ وقتی شخص 
دیگ�ری مش�کلی دارد، کمک�ش کنی�د و درصورت 
ل�زوم، اج�ازه بدهی�د خ�ودش آن را ح�ل کن�د. 
مس�ئولیت پذیری فقط به این معنا نیس�ت که باید 
هر کاری را انجام بدهید؛ بلکه می تواند به این معنا 
باش�د که به دیگران کمک کنید تا خودش�ان آن را 
انجام بدهند. توصیه ها فوق دش�وار نیس�تند، مادام 
اینکه با قدم های س�اده ش�روع کنید. الزم نیس�ت 
که یک ش�به از  کدهای کل عالم آگاه ش�وید. الزم 
نیس�ت ک�ه هر کلمه ای از ه�ر برنامه ای که تابه حال 
نوشته ش�ده را بفهمی�د؛ و چ�ون ای�ن مقال�ه را 
خوانده اید حاضر باش�ید که هر قطعۀ نرم افزاری را  
که در عرصۀ وجود اس�ت تصحیح کنید! با یک کار 
کوچک ش�روع کنید. پس از تکمیل آن، کار دیگری 
را ش�روع کنی�د و بع�دی و بع�دی؛ به موق�ع هم�ان 

برنامه نویس خوبی خواهید شد که می خواهید. 

70



رویــداد

درباره دوره
بازاریابی�جاذبه�ای�رویکردی�نوین�در�بازاریابی�است�
که�برخالف�بازاریابی�س��نتی�که�بازاریاب�محور�بوده�
و�ب��ر�ف��روش�به�هر�قیمتی�تاکید�م��ی�کند،�بازاریابی�
جاذبه�ای�بر�ارزش�حداکثری�مش��تری�در�یک�کس��ب�
و�کار�تمرک��ز�دارد.م��ردم�دوس��ت�دارن��د�در�تصمیم�
گیری�دخیل�باش��ند.�مردم�حق�بیش��تری�در�انتخاب�
می�خواهن��د.�پ��س�نمی�توانی��م�از�آنها�بخواهیم�که�بر�
اس��اس�خواسته�و�سلیقه�ما�تغییر�رفتار�کنند.بازاریابی�
جاذبه�ای�یک�حرف�مهم�برای�ما�دارد.�آن�حرف�این�
اس��ت�که�مش��تری�امروز،�خیلی�دوس��ت�ن��دارد�که�
تبلیغ��ات،�مزاح��م�روند�عادی�زندگی�او�بش��ود.�امروز�
تنوع�رس��انه�ها�بس��یار�زیاد�شده�و�این�قدرت�مخاطب�

را�افزایش�داده�است.
پیش نیاز اين دوره چیست؟

ب��رای�ش��رکت�در�دوره�بازاریاب��ی�جاذبه�ای�ابتدا�نیاز�
دارید�با�اصول�و�مبانی�بازاریابی�آشنایی�داشته�باشید�
و�حداقل�در�دوره�متدولوژی�های�دیجیتال�مارکتینگ�

ما�شرکت�کرده�باشید.

ايـن دوره چـه تفاوتـی با دورهـای ديگران 
دارد؟

درس�بازاریابی�جاذبه�ای�این�اس��تعداد�را�دارد�که�به�
ص��ورت�کام��ال�تئوری�مطرح�ش��ود�و�این�یک�خطر�
اس��ت!�بازاریاب��ی�یکی�از�کارب��ردی�ترین�زمینه�های�
کاری�هر�ش��رکتی�محس��وب�می�شود.�ما�قصد�داریم�
تئ��وری�ها�و�اس��تراتژی�های�اصل��ی�بازاریابی�جاذبه�
ای�را�ب��ا�معرف��ی�مثال�های�مطرح�خارجی�و�داخلی�و�

به�صورت��Case�studyو��surveyانجام�دهیم.
ش��ما�در�پای��ان�کار�ی��ک�پروژه�طراح��ی�می�کنید�که�
معرف�س��ند�بازاریابی�جاذبه�ای�ش��ما�و�نقاط�ضعف�و�
قوت�آن�خواهد�بود.�ما�راه�را�به�ش��ما�نش��ان�خواهیم�
داد�و�خطاه��ای�ش��ما�را�تصحی��ح�خواهی��م�کرد.�در�
حقیقت�ما�تجربیات�خوب�و�بد�خود�را�در�اختیار�ش��ما�
ق��رار�م��ی�دهیم�ت��ا�تجربیات�خوب�ش��ما�بیش��تر�و�

تجربیات�بدتان�به�حداقل�برسد.
بعد از اين دوره چه می شود؟

در�اولی��ن�گام�قص��د�داریم�با�دوره�بازاریابی�جاذبه�ای�
گام�اول�را�محکم�برداشته�و�دریچه�ای�به�این�دنیای�

جذاب�برای�ش��ما�بگش��اییم.�این�دوره�قرار�است�یک�
مقدم��ه�و�معرف��ی�از�دنیای�بازاریاب��ی�جاذبه�ای�را�به�
ش��ما�ارائه�کند�تا�در�پایان�یک�دید�و�بینش�عمومی�و�
اجمالی�از�آن�به�دس��ت�آورید.�در�نتیجه�قادر�خواهید�
بود�که�یک�اس��تراتژی�موفق�برای�پیاده�س��ازی�در�
کس��ب�و�کار�خود�ایجاد�کنید.به�گوش�باش��ید�که�اگر�
جدی�هس��تید�و�می�خواهید�به�صورت�حرفه�ای�وارد�
عرص��ه�ف��راخ�و�پرپیچ�و�خ��م�بازاریابی�دیجیتال�وارد�
شوید،�این�دوره�و�سرفصل�های�آنها�را�باید�به�خوبی�
ی��اد�بگیرید.بع��د�از�ای��ن�دوره�اگ��ر�مدی��ر�دیجیتال�
مارکتین��گ�هس��تید،�در�طراح��ی�و�اجرای�فرآیندها�و�
استراتژی�های�بازاریابی�جاذبه�ای��توانایی�و�انسجام�
فک��ری�بیش��تری�پی��دا�خواهید�کرد.اگر�کارش��ناس�
بازاریابی�هس��تید�هم�احتماال�حرف�مدیر�خود�را�بهتر�
درک�خواهی��د�ک��رد�و�جنب��ه�های�اجرای��ی�بازاریابی�
مدرن�را�به�ش��کل�بهتری�انجام�خواهید�داد.�ش��اید�
حت��ی�بتوانی��د�پیش��نهاداتی�ب��رای�اص��الح�و�بهبود�
سیاس��ت�های�بازاریابی�به�تیم�بازاریابی�ش��رکت�تان�

ارائه�کنید.

شروع دوره: ۱۲ خرداد ماه
مدت زمان دوره: ۲۴ ساعت

روزهای شنبه، ساعت ۱۷ الی ۲۰
محـل برگـزاری: آکادمی کس��ب و کار 

دیجیتال راتین
هزینـه دوره: هزین��ه دوره ۱.۸۷۰.۰۰۰ 
تومان می باش��د. شما می توانید آن را 
ب��ه ص��ورت قس��طی پرداخ��ت کنید. 
ش��رایط پرداخت اقس��اط بدون نیاز به 

چک یا ضامن :(

پنجمین دوره 
بازار یابی دیجیتال بدون تبلیغات
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تصمیم�گیری�به�پایین�ترین�کیفیت�رسیده�است؛�حداقل�
این�گونه�به�نظر�می�رس��د.�چند�بار�از�کس��ی�درخواس��ت�
انج��ام�کاری�را�کرده�ای��د�و�در�ج��واب�پاس��خ�گرفته�اید:�
»الزم�است�که�آن�را�با�رئیسم�بررسی�کنم«�یا�»ممکن�
اس��ت�ک��ه�ایمیل��ی�برای�تأکی��د�آنچه�تواف��ق�کرده�ایم�
بفرس��تید«؟�آیا�ما�به�دلیل�پیامدهای�نامس��اعد�احتمالی،�
از�تصمیم�گی��ری�ب��دون�ارجاع�و�حسابرس��ی،�بیش�از�حد�

وحشت�زده�نیستیم؟
م��ا�مدیران�پروژه�هس��تیم�و�باید�ب��ه�تصمیم�گیری�خود�
اعتماد�داش��ته�باش��یم.�آیا�علت�ضعف�در�تصمیم�گیری،�
ناتوانایی�در�تسلط�داش��تن�یا�بی�تمایلی�به�آن�اس��ت؟�یا�
گاه��ی�مش��کل،�کمبود�اطالعات�ب��رای�تصمیم�گیری�
اس��ت؟�برخی�از�این�علل،�نقص�های�انس��انی�و�برخی�
دیگ��ر�نقص�ه��ای�طبیعی�اس��ت.�همان�طور�که�در�ادامه�
خواهید�خواند،�ش��اید�بهترین�ش��رایط�طبیعی�و�مادی،�به�
علت�جنبه�های�انس��انی�به�فق��دان�تصمیم�گیری�منجر�
ش��ود.فرض�کنید�که�در�مس��یر�یک�روس��تای�کوچک�
رانندگ��ی�می�کنی��د،�در�انتهای�روس��تا�ب��ه�یک�تقاطع�با�
تابلوی�عجیبی�می�رس��ید؛�بر�روی�یک�جهت�آن�نوش��ته�
ش��ده:�»ای��ن�راه«،�ب��ر�روی�جهت�دیگ��ر�»آن�راه«�و�به�
س��مت�جاده�ای�که�در�آن�بوده�اید،�نوش��ته�ش��ده�»یک�
جای�دیگر«.�هیچ�راه�چهارمی�نش��ان�داده�نش��ده�است.�
این�عالمت�سال�ها�است�که�در�آنجا�است�و�تقریبًا�هیچ�
اطالعاتی�را�برای�موتورس��واران�فراهم�نمی�کند.�بدون�
هیچ�اطالعات�یا�با�اطالعات�ناچیز،�مجبور�هس��تیم�که�
یا�به�غریزه�و�یا�به�دانش�قبلی�پناه�ببریم؛�ش��کی�نیس��ت�
ک��ه�ه��ر�س��ه�)اطالعات،�غری��زه�و�دانش�قبل��ی(�برای�
رس��اندن�ما�به�یک�تصمیم�مطمئن�وارد�بازی�می�ش��وند.�
حت��ی�ب��ا�این�س��ه،�ای��ن�روزها�اولین�بند�ای��ن�مقاله�زیاد�
تجرب��ه�می�ش��ود؛�که�حاکی�از�آن�اس��ت�ک��ه�نیروهای�
دیگ��ری�در�کار�هس��تند.�ای��ن�نیروها�معم��واًل�با�خطر�یا�
پیام��د�و�حت��ی�پیگی��ری�قانونی�همراه�هس��تند.�امروزه�
ش��اهد�پیگیری�های�قانونی�مس��تند�بسیاری�هستیم�که�
در�آن�ه��ا�ی��ک�تصمیم�نادرس��ت�به�یک��ی�از�این�نیروها�
ختم�ش��ده�اس��ت؛�پس�نیاز�به�تأییدگیری�از�حسابرسی�و�

یا�موافقت�رسمی�یک�مافوق،�بی�دلیل�نیست.
ممکن�اس��ت�که�آن�تابلوی�س��ه�جهته�هیچ�اطالعاتی�
نده��د�اما�همیش��ه�در�ه��ر�موقعیتی�ذاتًا�اطالعات�معینی�
وج��ود�دارد.�موتورس��وار�مس��یری�را�ک��ه�از�آن�می�آید،�
به�خوبی�می�شناس��د�زیرا�همین�اآلن�از�آن�آماده�اس��ت؛�
بنابرای��ن�حداق��ل�ی��ک�راه�وجود�دارد�که�جهت�قطعی�را�
نش��ان��دهد.�چند�بار�وقتی�معلوم�ش��د�که�گم�ش��دیم،�
مجب��ور�ش��دیم�قدم�های�خود�را�دوب��اره�پیگیری�کنیم؟�
این�سه�مسیر�دیگر�هستند�که�مشکل�سازند،�اما�حتی�در�
اینج��ا�کلیدهای��ی�وج��ود�دارد.�فق��ط�الزم�اس��ت�که�بر�
ش��واهد�موج��ود�عمیق�ت��ر�نگاه�کنیم.�ب��ا�توجه�به�اینکه�
موتورسوار�جاده�را�از�جایی�که�می�آید�می�داند�و�می�تواند�
آن�را�بر�نقش��ه�تصور�کند،�می�تواند�جهت�های�قطب�نما�
را�در�نظ��ر�بگی��رد�و�یک�منبع�اطالعاتی�برای�جهت�یابی�
ایج��اد�می�ش��ود.�اکنون�دیگر�انتخ��اب�کردن�مثل�زدن�
تیری�در�تاریکی�نیس��ت.�ش��اید�باید�در�تصمیم�گیری،�
شخصیتی�مثل�شرلوک�هولمز�داشته�باشیم�که�می�گوید�

»واتسون�می�دانی،�اما�نمی�بینی!«.
کار�دیگری�که�تصمیم�گیری�مناسب�را�تضمین�می�کند،�
مدیریت�ریس��ک�اس��ت�که�می�توان�آن�را�به�طور�رسمی�
ی��ا�غیررس��می�به�کار�گرف��ت.�عبور�از�ی��ک�راه�دوبانده�
ش��لوغ،�به�ارزیابی�مس��تند�و�رسمی�ریسک�نیاز�ندارد،�اما�
مالحظات�در�مورد�ریسک�وجود�دارد�که�مالحظاتی�در�
مورد�ریس��ک�هس��ت�که�طبیعتًا�در�نظر�می�گیریم.�این�
مالحظات�ذاتًا�ش��امل�س��ه�رکن�مذکور�هستند.�اینکه�با�
چه�س��رعتی�تصمیم�بگیریم�به�ما�بس��تگی�دارد.�جنبه�
زم��ان�از�اهمی��ت�برخوردار�اس��ت�زیرا�ما،�مدیران�پروژه،�
غالبًا�برای�تصمیم�گیری�صحیح�تحت�فش��ار�هس��تیم.�
تصمیم�سریع�معمواًل�مستلزم�صرف�وقت�برای�این�سه�
رک��ن�)اطالعات،�غریزه،�دانش�قبلی(�اس��ت�که�ش��اید�

وقت�کمتری�بخواهند.
در�کتاب�»مدیریت�ریسک�پروژه�ها�و�برنامه�ها«،�مثالی�
از�یک�شرکت�مخابراتی�را�نشان�داده�می�شود�که�برای�
عرض��ه�ی�هرچه�س��ریع�تر�محصول�تلف��ن�همراه�جدید�
خود�تحت�فشار�است.�رقابت�در�این�بازار�قدرتمند�است،�

بنابراین�بر�تیم�پروژه�برای�تکمیل�به�موقع�و�حتی�زودتر�
پ��روژه�فش��ار�وج��ود�دارد.�نمونه�ه��ای�بس��یاری�از�این�
شرکت�ها�وجود�دارند�که�این�نوع�محصول�را�بسیار�زود�
عرض��ه�می�کنن��د�و�متحم��ل�هزین��ه�آن�که�مش��تریان�
ناراضی�اس��ت�می�ش��وند.�تصمیمی�که�باید�در�این�مثال�
گرفت��ه�ش��ود،�انتخاب�بین�عرض��ه�ی�زودتر�محصول�و�
زم��ان�تس��ت�ک��م،�ی��ا�تکمیل�تس��ت�و�عرض��ه�طبق�
زمان�بندی�اس��ت.�خوش��بختانه�در�این�مورد�یک�تصمیم�
ف��وری�الزم�نیس��ت،�بنابراین�بررس��ی�خط��رات،�زمان�
وج��ود�دارد�ام��ا�زمان�تصمیم�محدود�اس��ت.�چقدر�زمان�
ب��رای�جم��ع�آوری�و�تحلیل�داده�ها�الزم�اس��ت�که�ش��ما�
تصمی��م�مطمئن��ی�بگیرید؟�یک�تصمیم�س��ریع�ش��اید�
فاجعه�بار�باشد�اما�به�تعویق�انداختن�تصمیم�نیز�می�تواند�
مضر�باش��د.صرف�نظراز�خود�تصمیم،�نیروهای�انس��انی�
نی��ز�ک��ه�در�زم��ان�تصمیم�گی��ری�وارد�بازی�می�ش��وند�
می�توانند�مشکل�ساز�باشند.�برداشت،�یکی�از�این�نیروها�
اس��ت؛�اما�در�مورد�برداش��ِت�چه�کسی�حرف�می�زنیم؟�آیا�
برداشت�یک�تصمیم�گیرنده�مطرح�است�یا�برداشت�های�
ذی�نفع��ان�دیگ��ر�همین�قدر�اهمیت�دارند؟�مش��کل�این�
اس��ت�ک��ه�می�توان�از�داده�های�مش��ابه�برداش��ت�های�
مختلفی�کرد؛�بنابراین�حتی�وقتی��که�داده�های�مناسبی�
را�جم��ع�می�کنی��د�و�اثبات�می�کنید�ک��ه�داده�ها�قابل�ِاتکا�
هس��تند،�ممکن�اس��ت�افراد�آن�را�به�شیوه�های�مختلفی�

تفسیر�کنند.�
چقدر�در�دنیای�سیاس��ت�که�توافقات�در�آن�بس��یار�نادر�
اس��ت،�ش��اهد�این�اتفاق�بوده�ایم؟�تصمیم�درس��ت�غالبًا�
فق��ط�از�ادراک�درس��ت�حاص��ل�می�ش��ود�و�ی��ک�مدیر�
ریس��ک�خوب�باید�ش��طرنج�باز�خوبی�باشد�تا�چند�حرکت�
بعد�را�ارزیابی�کند.بنابراین�برای�تصمیم�گیری�درس��ت�
چقدر�ش��انس�دارید؟�آن�قدر�هم�که�بد�به�نظر�می�رس��د�

نیست.�
ترفن��د�تصمیم�گی��ری�درس��ت�درک�ش��رایط�و�ماهیت�
نیروهای��ی�اس��ت�ک��ه�در�حال�بازی�هس��تند.�ش��اید�هر�
موقعی��ت�تصمیم�گی��ری�دارای�ویژگی�ه��ای�متفاوتی�
باش��د.�تصمی��م�ب��رای�عبور�از�مس��یر�دوبان��ده�کاماًل�با�
تصمیم�برای�عرضه�ی�جلوتر�از�زمان�بندی�تفاوت�دارد.�
فقط�باید�مطمئن�ش��ویم�که�با�توجه�به�ش��رایط،�معیار�

درستی�از�تصمیم�گیری�را�به�کاربرده�ایم.

آیا می توانید درست تصمیم بگیرید؟

بیشتر در مورد جان بارتلت، نویسنده ی 
این مقاله بدانیم:

جان�بارتلت�یک�مؤلف�نامدار�در�زمینه�مدیریت�
پ��روژه�و�عض��و�افتخاری��APMاس��ت.�تجربه�
مدیری��ت�برنام��ه�و�پروژه�و�مقاالت�و�کتاب�های�
بسیار�او�گواه�بر�جایگاه�در�رهبری�تفکر�مدیریت�
پ��روژه�اس��ت.�او�به�دلیل�ارائه�ی�پیش��نهادهای�
عملی�و�معقول�برای�راهکار�های�آزمایش�شده�و�
امتحان�شده�در�مشکالت�معمول�مدیریت�پروژه�
ش��ناخته��ش��ده�اس��ت.�از�دیگر�کتاب�های�جان�
عبارتن��د�از:�»همیش��ه�اول«،�»ه��ر�زم��ان«�و�

»مدیریت�ریسک�برنامه�ها�و�پروژه�ها«.
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