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اولین قدم در دفتر مدیریت پروژه
وقتی با مدیران ارش�د س�ازمان های دولتی و خصوصی صحبت می کنیم، مبحث مدیریت و 
کنت�رل پ�روژه را یک�ی از اصلی تری�ن مس�ائلی که در پروژه ها با آن روبه رو هس�تند می دانند. 
درواق�ع ب�ه دلی�ل اینک�ه ای�ن موضوع، عالوه بر تئ�وری، نیاز به برخ�ی از مهارت های فردی، 
اجتماع�ی و حت�ی اخالق�ی نی�ز دارد، گاه�ی ب�ا چالش ه�ای زی�ادی همراه می ش�ود. اما این 
سازمان ها که نیاز مبرم به این موضوع را احساس کرده اند، چه باید کنند؟ برحسِب تجربه ای 
که تاکنون در مجموعۀ »خط دید« کسب کرده ایم، به نظر می رسد که بهترین راه حِل ممکن، 
راه اندازی یک واحِد PMO یا همان دفتر مدیریت پروژه است. نکتۀ مهم و قابل توجه در این 
بین، اهمیت س�اختار س�ازمانی، و همین طور ایجاد فرآیندهای موردنیاز و فرهنگ س�ازمانی 
تعامل با این واحد است. درنهایت پیشنهاد می شود که قبل از راه اندازی این واحد، فرهنگ 
خودگزارش دهی و خودسنجی را برای سنجش عملکردها و پروژه ها در سازمان بپرورانیم تا 

افراد با این نوع وظایف واحِد PMO ناآشنا نباشند.
محمدرضا اسماعیل طهرانی-  سردبیر
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از مدیر  پروژه بپرس��ید: چگونه یک 
پ��روژه ی پ��ر کش��مکش را لغو کنم؟
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الیزاب�ت عزی�ز: پ�روژه ی م�ن پ�ر از 
چالش و درگیری اس�ت، اما هیچ کس 
به ج�ز م�ن نمی تواند ای�ن را ببیند. من 
ق�درت و اختی�ار لغ�و کردن پ�روژه را 
ن�دارم، ام�ا فکر نمی کن�م ارزش آن را 
داش�ته باش�د که تیم من روی آن کار 
کنن�د. مهم ت�ر اینکه ذی نف�ع پروژه ی 
و  دارد  غیرمنطق�ی  انتظ�ارات  م�ن 
تقاض�ای آن�ان دائماً تغیی�ر می کند. ما 
نمی توانی�م از پ�س تقاضاه�ای جدید 
آن�ان برآیی�م و م�ن می دان�م ک�ه اجرا 
ک�ردن آن کار درس�تی ب�رای ای�ن 
کس�ب وکار نیس�ت. چگونه از ذی نفع 

خود بخواهم تا پروژه را لغو کند؟
ب�ا این نامه می توان از بس�یاری موارد 
پ�رده برداش�ت. اول ازهم�ه، اینک�ه 
بگویی�د اختی�ار لغ�و ک�ردن پ�روژه را 
ندارید کار درس�تی است. این تصمیم 
بای�د توس�ط ذی نف�ع ی�ا کمیت�ه ی 

اولویت بندی پروژه اتخاذ شود.
بااین ح�ال، اگ�ر می دانی�د ک�ه پروژه 
هم اکنون از مسیر خارج شده، مطمئنم 
که بقیه ی تیم شما نیز آن را می دانند و 
این به روحیه ی تیم آس�یب می رساند. 
اگ�ر ب�رای مدت�ی طوالنی ش�رایط را 
مدیری�ت نکنی�د، اعضای تی�م خود را 
به تدریج از دس�ت می دهید؛ زیرا آنان 
به س�راغ پروژه ه�ای دیگری می روند 
ک�ه احس�اس می کنن�د در آن پروژه ها 

مؤثرتر خواهند بود.
حال ببینیم آیا می توانید از وقوع چنین 

اتفاقاتی جلوگیری کنید.
توضیح دهید که چرا کارهای پروژه در 

حال حاضر ارزش افزوده ای ندارند
آیا تاکنون به کس�ی گفته اید که پروژه 
اگ�ر  ن�دارد؟  را  دادن  ادام�ه  ارزش 
پاس�ختان منف�ی اس�ت، بای�د ای�ن 
موضوع را مس�تقیماً به اطالع دیگران 

برسانید.
البته... نه کاماًل مس�تقیم. در ابتدا کمی 
برنامه ری�زی کنی�د ت�ا مطمئن ش�وید 

پیغامتان شنیده می شود.
چ�را انق�در مطمئ�ن هس�تید ک�ه این 
پ�روژه دیگ�ر ارزش ادام�ه دادن را 
ن�دارد؟ معموالً پروژه ه�ا به دالیل زیر 
منتف�ی  و  از موع�د، تعطی�ل  پی�ش 

می شوند:
مج�دداً  پ�روژه  بودج�ه ی  �
پیش بینی ش�ده و نیازمند پول بیشتری 
نسبت به مبلغی خواهد شد که کمپانی 

برای آن در نظر گرفته است.
�فوای�د پ�روژه به اش�تباه محاس�به 
شدند و بازگشت سرمایه دیگر ارزش 
زمان و بودجه ی صرف شده برای این 

پروژه را ندارد.
مج�دداً  پ�روژه  زمان بن�دی  �
پیش بینی ش�ده و کار، نس�بت به آنچه 
برنامه ریزی شده بود زمان برتر خواهد 

شد.
�یک سهام دار ارشد اصلی، پروژه را 
ت�رک ک�رده و دیگ�ر هی�چ نی�روی 
محرک�ه ی اجرایی برای تکمیل پروژه 

وجود ندارد.
�استراتژی کسب وکار تغییر کرده و 

پروژه دیگر مناسب آن نیست.
به عبارت دیگ�ر، ای�ن پ�روژه دیگ�ر 
نمی تواند به اهداف اصلی خود دس�ت 

یابد.
اگ�ر مطمئ�ن هس�تید ک�ه نمی توانید 
مقاص�د اصل�ی کار را به دس�ت آورید، 

پ�س بای�د ای�ن موضوع را ب�ا ذی نفع 
خ�ود و تی�م PMO خود )اگ�ر دارید( در 
میان بگذارید. دغدغه ها و نگرانی های 
خ�ود را ب�ا عبارات و واژگانی بیان کنید 
ک�ه ب�ه اه�داف و مصال�ح اصلی ت�ان 
مرب�وط می ش�ود. هر آنچ�ه را که برای 
تکمیل پروژه الزم است مطرح نمایید 
و ذکر کنید که دستیابی به آن ها بسیار 
بلندپروازانه تر/گران تر یا زمان برتر از 
کس�ب وکاری است که برای انجام آن 
مجاز بوده اید. متوقف ساختن پروژه را 
به همراه ذکر دالیل آن پیش�نهاد کنید، 
ام�ا حداق�ل پیش�نهاد بدهی�د که مورد 
کسب وکارتان به روزرسانی شود و آن 
را برای بازبینی به فرد یا افراد مربوطه 

ارسال کنید.
فایده ی به روزرسانی مورد کسب وکار 
آن است که شما تصمیم را به شخصی 

با اختیارات بیشتر محول می کنید.
ممکن اس�ت شرایط ناگهان تغییرات 
مثبت�ی کن�د و پ�روژه را نجات دهد، اما 
این کار نیازمند زمان، تالش و الزامات 
قابل توجهی از س�وی کس�ب وکارتان 
خواه�د ب�ود. البت�ه ب�ا توجه ب�ه آنچه 
گفته اید، احتماالً ارزش�ش را ندارد؛ اما 
تیم اجرایی ش�ما ممکن است به حفظ 
پ�روژه بیندیش�ند؛ به وی�ژه اگر پروژه 
ازنظر اس�تراتژیک مهم باشد، هرچند 
نتیجه ی نهایی، بدون س�ود مالی بوده 
و ارزش محسوس�ی را در برنداش�ته 

باشد.

هر بخش از پروژه را که می توانید، 
حفظ کنید

در چنین پروژه ای هر آنچه بر روی آن 
کار می کنی�د ممک�ن اس�ت در ابت�دا 
بی هدف و بیهوده به نظر برسد، اما من 
ش�ک دارم که این گونه باش�د. آنچه را 
ک�ه می توانی�د از پ�روژه ی خود نجات 
دهی�د و حفظ نمایید مدنظر قرار دهید. 
آی�ا چیزی هس�ت که بتوانی�د به اتمام 
برسانید و نتایج سودمندی در برداشته 
باشد؟ آیا تاکنون چیزی خلق کرده اید 
دیگ�ری  تی�م  توس�ط  بتوان�د  ک�ه 

مورداستفاده قرار گیرد؟
به عنوان مث�ال، مجموع�ه ی کامل�ی از 
ابزاره�ای وب را آن گون�ه ک�ه انتظ�ار 
می رف�ت ارائه نکرده اید، اما می توانید 
بگویی�د ی�ک م�ورد را تاکن�ون عرضه 
کرده ای�د. حت�ی اگر تنها کاری ابتدایی 
ب�رای پ�روژه ی دیگ�ری انج�ام داده 
ک�ه  بگویی�د  می توانی�د  باش�ید، 
زیرس�اخت ها را ب�ه اج�را درآورده اید، 
چارچوب های قانونی را طراحی کرده و 
تنظی�م  را  موضوع�ی  پروتکل ه�ای 

نموده اید.
ه�ر آنچ�ه به عن�وان ی�ک تی�م انجام 
داده ای�د را در نظ�ر بگیری�د و ببینید که 
چگون�ه می توانی�د آن ه�ا را ب�ه اج�را 
درآوری�د. اگ�ر قصد داش�تید پروژه را 
ببندی�د، ببینی�د ک�ه چ�ه چیزهای�ی را 
می توانی�د حفظ کنید، به تیم های دیگر 
بس�پارید و در آین�ده مج�دداً ب�ه کار 
ببری�د. انجام این تمرین به تیم ش�ما 
کم�ک خواه�د ک�رد ت�ا راحت ت�ر و 
باروحی�ه ی بیش�تری آن ه�ا را ب�ه کار 
دیگ�ری انتق�ال دهند؛ زی�را می توانید 
بگویی�د ک�ه زم�ان ص�رف ش�ده روی 

پروژه به طور کامل هدر نرفته است.
جلس�ه ای آموزش�ی برگزار کنید تا هر 
آنچ�ه اتفاق افت�اده و آنچه در پروژه ی 
بعدی می تواند به ش�کلی متفاوت رخ 
ده�د را ب�ه بح�ث بگذاری�د. تمام�ی 
خروجی ها را به PMO یا سایر تیم های 
پ�روژه ارائ�ه دهی�د ت�ا آن�ان همی�ن 

اشتباهات را مرتکب نشوند. 

مديريت انتظارات
در اینج�ا حقیقت�ی س�خت وجود دارد: 
ذی نفع�ان انتظ�ارات غیرواقع بینان�ه 
دارن�د؛ زی�را ما به عنوان مدیران پروژه 
نمی توانیم آن ها را در س�طحی معقول 
تنظیم کنیم و آن ها را روبه جلو مدیریت 

نماییم.
می دانم که ش�ما نمی خواهید کارمندی 
باشید که دائماً نه بگوید؛ اما ذی نفعان 
اغل�ب می خواهند حقیقت را بش�نوند. 
بهترین تکنیک من برای اینکه به شما 
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کم�ک کن�د تا این ش�رایط را مدیریت 
کنید آن اس�ت که نحوه ی پاسخگویی 
به درخواس�ت ها را تغییر دهید. به جای 
گفت�ِن »ن�ه، م�ا نمی توانیم ای�ن کار را 
انج�ام دهیم زیرا...« بگویید: »بس�یار 
خ�ب، م�ا می توانی�م ای�ن کار را انجام 
دهی�م؛ اما ای�ن کار نیازمند پول/زمان/
نیروی انسانی یا مجوز قانونِی بیشتری 

است.«
در این صورت شما به تمامی انتظارات 
ی�ا تغییرات اعمال ش�ده پاس�خ مثبت 

می دهید. س�پس واقعیاتی که بر س�ر 
راه این تغییرات وجود دارد را تش�ریح 

می کنید.
در ارائ�ه ی گزارش�ات، کام�اًل ش�فاف 
باش�ید. هرگ�ز تأخی�ر ی�ا چالش ها را 
پنه�ان نکنی�د. با ذی نف�ع خود در مورد 
مش�کالتی که بر س�ر راهتان قرار دارد 
و کارهایی که برای آن چالش ها انجام 
می دهید صحبت کنید. آنان باید بدانند 
که این پروژه س�خت و پر کش�مکش 
اس�ت یا اینکه در دوره ی س�ختی قرار 

دارد. همچنین اگر پیش�نهاداتی دارید 
می توانید به آنان اطالع دهید. صحبت 
نکردن با آنان در مورد حقایق وضعیت 
پروژه موجب می ش�ود تا آنان بپندارند 
همه چیز عالی و بی نقص پیش می رود. 
اج�ازه دهید آنان به ش�کلی حرفه ای و 
تخصصی در جریان روند قرار بگیرند؛ 
ای�ن کار ب�ه آن�ان کم�ک می کن�د ت�ا 

همه چیز را از زاویه دید شما ببینند.
می توانید این کار را با ش�فافیت تمام 
انج�ام دهی�د. مطمئن ش�وید که آنان 

نس�خه ی کپ�ی ش�ده ای از گ�زارش 
ماهان�ه ی ش�مارا می بینن�د. ب�ه آن�ان 
دسترس�ی به نرم افزار مدیریت پروژه 
و داش�بوردهایی ک�ه تولی�د می کنی�د، 
بدهی�د. برای خالصه س�ازی آن مرتباً 
زمان بگذارید. جلسات هیئت مدیره ی 
پروژه یا نشس�ت های گروه فرماندهی 
تشکیل دهید و پیشرفت ها را به بحث 
بگذاری�د. از ه�ر فرصتی برای افزودن 
ساختاری استفاده کنید که به مدیریت 

انتظارات آنان کمک خواهد کرد.

صادق باشید
درنهای�ت، به آنچه به دس�ت آورده اید 
افتخار کنید. هدایت کاری که به خوبی 
را  آن  نمی ت�وان  و  نم�ی رود  پی�ش 
بازگردان�د، کار راحتی نیس�ت. مراقب 
تی�م خ�ود باش�ید و ب�ر کارش�ان نی�ز 

نظ�ارت کنی�د. آگاه باش�ید ک�ه برخی 
پروژه-ه�ا تنه�ا به این دلیل به راه خود 
ادامه می دهند که ذی نفع اجرایی برای 
از دس�ت دادن وجه�ه آماده نیس�ت و 
نمی خواه�د پ�روژه را متوق�ف کند. گاه 
ای�ن سیاس�ت اداره اس�ت و ش�ما 

مجبوری�د از آن اطاع�ت کنی�د. تم�ام 
تالش خود را به کار بگیرید تا بی طرف 
و ص�ادق بمانی�د و حقیق�ت وضعی�ت 
پ�روژه را اظه�ار نمایید، ن�ه آنچه آنان 

می خواهند باشد.
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متوقف کردن تحوالت: 

چگونه تغییرات 

ناگهانی )خزش 

محدوده( را 

ت کنید
مدیری

16



او ترسـناک و دلهره آور اسـت، گويی از 
سايه ها می آيد.

حضـور موذيانـه و آزاردهنـده ی او، 
می توانـد بـرای تمام کارهايی که انجام 

می دهیم تهديدکننده باشد.
او... خزش محدوده يا سـندرم سـینک 

آشپزخانه است!
خـزش محـدوده، تمايـل پروژه هـای 
نرم افزاری به رشـدی فراتر از مرزهای 
متعارف اسـت. اين سـندرم به صورت 
طبیعی به وجود می آيد. به عنوان مثال، 
يـک مشـتری، خدمـات بیشـتری را 
باقیمتی يکسان می خواهد و يک مدير 
پـروژه می خواهد خط سـیر هزينه ها و 
تأخیـر زمانـی را حفظ کنـد. اين حالت 
اغلب زمانی اتفاق می افتد که مشتريان 
نمی داننـد چگونـه نیازهـای خـود را 

دقیق، شفاف و واضح بگويند.
جلوگیـری از خزش محـدوده، فرصت 
اتمـام و تکمیِل به موقـع پروژه باهمان 
بودجـه ی تعريف شـده را افزايش می-
دهـد. ازآنجاکه پروژه هـای کوچک تر 
معموالً شانس موفقیت بیشتری دارند، 
مديران پروژه اغلب کارهای سـنگین و 
بـزرگ را به قطعات کوچک تر تقسـیم 
می کننـد تـا از بـروز خـزش محدوده 

جلوگیری کنند.
در زير هشـت پیشنهاد ديگر ارائه شده 
تـا بدانید چگونـه از خزش محدوده در 

پروژه ی خود پیشگیری نمايید.

آگاه  و  هوش�یار  اول  روز  از  اینک��ه�01 به�مح��ض� باش�ید. 
درخواس��تی�داده�می�ش��ود،�به�آن�پاس��خ�
مثبت�یا�منفی�بدهید.�اگر�در�ابتدای�پروژه�
ای��ن�ع��ادت�را�آغاز�کنید�و�آن�را�تا�تکمیل�
پ��روژه�ادام��ه�دهی��د،�می�توانی��د�خزش�
مح��دوده�را�ب��ه�ش��کلی�مؤث��ر�و�کارآمد�

کنترل�و�مدیریت�کنید.

چش�م انداز و دیدگاه مش�تری  خود را دریابید.�پیش�از�اینکه�به�02
الزام��ات�پروژه�دس��ت�پیدا�کنید،�مطمئن�
ش��وید�که�هم�ش��ما�و�هم�مش��تری�تان،�
اه��داف�پ��روژه�را�به�خوبی�درک�کرده�اید.�
مش��تری�می�خواهد�به�چه�هدفی�دس��ت�

یابد؟�چرا�این�هدف�مهم�است؟

الزام�ات پ�روژه را دریابی�د.� تمام��ی�اه��داف�را�در�مرحله�ی�03
برنامه�ری��زی�اولی��ه�شفاف�س��ازی�کنید.�
م��وارد�تحویل�دادنی�دقیق�و�کاربرد�آن�ها�
را�بشناس��ید.�پیچیدگ��ی�پ��روژه�را�به�طور�
کام��ل�درک�کنی��د�و�آن�را�در�برابر�مهلت�
نهایی�و�دسترس��ی�به�منابع�خود�بسنجید.�
م��واردی�ک��ه�بای��د�تحوی��ل�دهی��د�را�در�
وظای��ف�خ��اص�و�قاب��ل�مدیری��ت�خود�
جداس��ازی�نمایی��د�و�زمان�ه��ای�تکمیل�
تخمی��ن�زده�ش��ده�را�به�عن��وان�کارهای�

اصلی�و�فرعی�در�پروژه�فهرست�کنید.

فرآین�دی را ب�رای تغییر دادن  مح�دوده ی کار خ�ود در نظ�ر 04
بگیرید.�هر�زمان�که�با�درخواس��تی�مبنی�
ب��ر�ایج��اد�تغییر�در�مح��دوده�ی�کاریتان�
مواج��ه�می�ش��وید،�ج��داول�زمان��ی�را�
به�روزرس��انی�و�نق��اط�ضع��ف�را�م��رور�و�
بررس��ی�نمایی��د.�به�تعداد�کم��ی�از�افراد،�
اختیار�و�قدرت�دهید�تا�بتوانند�درخواس��ت�
تغیی��ر�مح��دوده��کنند�و�برای�اجرای�آن�ها�
تع��داد�کمت��ری�را�نیز�مدنظ��ر�قرار�دهید.�
ی��ک�فرآین��د�پرداخ��ت�ب��رای�تغییرات�

محدوده�ها�تعیین�کنید.�

 Gold Plating از بروز پدیده ی جلوگیری کنی�د.�اطمینان�یابید�05
که�تیم�توس��عه�ی�ش��ما�کارها�و�خدمات�را�
بیش�ازان��دازه�ی�متع��ارف�ارائ��ه�نکنند�و�

قابلیت�هایی�که�مورد�درخواست�نیست�را�
ب��ه�بس��ته�ی�خدم��ات�نیفزاین��د.�تنها�به�
ارائ��ه�ی�خدم��ات�در�مح��دوده�ی�از�پیش�

تعریف�شده�ی�پروژه�بسنده�کنید.

نرم اف�زار مدیری�ت پ�روژه ی  آنالی�ن را به کار ببرید.�نرم�افزار�06
مدیریت�پروژه�ی�ش��ما�یکی�از�مهم�ترین�
ابزاره��ا�در�مدیری��ت�خ��زش�محدوده�به�
ش��مار�م��ی�رود.�اطمین��ان�یابی��د�که�این�
نرم�اف��زار،�بین��ش�خوب��ی�نس��بت�به�تیم�
نرم�افزاری�و�مش��تریانتان�به�شما�می�دهد.�
تمام��ی�تغیی��ر�محدوده�ه��ا�را�در�اب��زار�
مدیری��ت�پروژه�ت��ان�اعمال�کنید�بنابراین�
آن�تغیی��رات�ب��ا�اطمین��ان�برنامه�و�پالن�
کاری،�ج��دول�زمان�بندی�پروژه�و�وظایف�

تیم�تان�را�به�روزرسانی�می�کنند.

زم�اِن ن�ه گفت�ن را بیاموزی�د.  تمامی�تغیی��رات�محدوده�مانند�07
هم�ساخته�نمی�شوند،�بنابراین�شما�باید�در�
متوقف�ساختن�درخواست�های�غیرمعقول�
و�غیرمنطق��ی�ثابت�ق��دم�و�جدی�باش��ید.�
تمام��ی�تغیی��رات�محدوده�می�بایس��ت�با�
دق��ت�مدنظر�ق��رار�بگیرند،�ام��ا�تغییراِت�
مرتبط�با�مسیر�حیاتی�و�حساسی�که�سایر�
بخش�ه��ای�کار�را�متوقف�می�س��ازد،�باید�

جدی�گرفته�شوند.

گزینه ه�ای موج�ود ب�رای ن�ه  گفت�ن را بشناس�ید.�اگر�چیزی�08
بای��د�در�مح��دوده�جای�گی��رد،�اطمینان�
داش��ته�باش��ید�که�یک�چیز�دیگ��ر�باید�از�
محدوده�خارج�ش��ود.�درخواس��ت�های�رد�
شده�را�در�جای�مشخصی�ذخیره�و�انباشته�
کنی��د�و�در�پ��روژه�ی�بعدی،�به�آن�مراجعه�

کنید.
خ��زش�مح��دوده،�زمانی�که�به�درس��تی�
مدیری��ت�ش��ود،�گاهی�اوق��ات�می�تواند�
گزینه�ی�مناس��بی�باشد.�با�نوشتن�صحیح�
ق��رارداد،�قابلیت�ه��ای�اف��زوده�می�توانند�
درآم��د�جدی��دی�ایجاد�کنند.�اگ��ر�اجازه�
دهید�یک�مش��تری�تغییرات�محدوده�شان�
را�بشناس��د،�س��اعات�کاری�اضاف��ی�در�
صورتحساب�مالی�ثبت�می�شوند،�درنتیجه�
خزش�محدوده�ی�ش��ما�می�تواند�به�خزش�

هزینه�هایتان�تبدیل�شود!

8 روش مدیریت خزش محدوده
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در بخ�ش اوِل مق�ررات محافظ�ت از داده ه�ای عمومی، اظهار داش�تیم که GDPR چگونه برای 
کمپانی های�ی ک�ه به نوع�ی ب�ا اتحادی�ه اروپ�ا کار می کنند، قوانین حفاظ�ت از داده ها را در نظر 
گرفته اس�ت تا افراد کنترل بیش�تری بر داده های ش�خصی خود داش�ته باشند. همچنین اشاره 
کردم که چگونه GDPR بر کس�ب وکارهای خارج از اتحادیه اروپا اثر می گذارد. در این مقاله، 
ب�ا جزئی�ات ب�ه ای�ن نکته می پردازیم که چگونه GDPR بر مدیران پروژه تأثیرگذار اس�ت. چه 
GDPR برای شما و پروژه هایتان کاربردی باشد یا نباشد، پیروی از اصول محافظت از داده ها 
ب�رای تمام�ی پروژه هایت�ان ض�رری ندارد. یکی از نقاط آغازینی که باید در نظر گرفت، در مورد 

انواع داده های استفاده شده در پروژه تان می باشد.

مدیران پ��روژه باید چه چیزهایی 

در م��ورد GDPR بدانن��د 
)حت��ی اگ��ر در اروپ��ا زندگ��ی منی کنید(

 

 

 

 قسمت دوم   
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پردازش داده ها
پ�روژه ی ش�ما کدام داده های ش�خصی مش�تری، 
تولیدکنن�ده یا پرس�نل را اس�تفاده می کن�د. اگر در 
ح�ال مدیری�ت ه�ر نوع پ�روژه ای هس�تید که یک 
عامل IT دارد، از یک سیستم حفاظت درب که ورود 
و خروج افراد را ثبت می کند گرفته تا یک برنامه ی 
جدی�د، ای�ن پ�روژه احتم�االً از داده های ش�خصی 

استفاده می کند.
از خود سؤاالت زیر را بپرسید:

 آیا این داده ای اس�ت که به یک ش�خص مربوط 
می ش�ود، مانند نام، آدرس، ش�ماره ملی یا داده های 

بیومتریک افراد؟
 آی�ا دریاف�ت و ذخیره س�ازی داده ه�ا ض�روری 

است؟
 چگونه آن داده ها را ایمن نگاه می دارید؟

 چگون�ه اطمین�ان می یابی�د که م�ردم در صورت 
نیاز می توانند آن داده ها را کپی کنند؟

 آی�ا ای�ن داده  ه�ا را می توان به سیس�تم دیگری 
انتقال داد؟

 آی�ا رضای�ت دارید که بخش�ی از داده ها توس�ط 
افراد استفاده شود؟

ازآنجاکه رضایت دادن به پردازش داده، موضوعی 
بس�یار مه�م اس�ت، ب�ه نظر م�ن نیازمن�د توضیح 
بیش�تری می باش�د. ممکن اس�ت نیاز داشته باشید 
بن�ا ب�ه دالیل�ی داده های ف�رد دیگ�ری را پردازش 
کنی�د، یک�ی از این دالیل آن اس�ت ک�ه می گویید او 
 GDPR .رضایت دارد که داده هایش پردازش ش�ود
از ش�ما انتظار ندارد که مثاًل برای دریافت جزئیات 
کارت اعتباری در هنگام خرید، رضایت صریح فرد 
مقابل را بگیرید. اگر مجبورید از هر مش�تری برای 
پرداخت، اجازه ی صریح بخواهید، مشتریان اذیت 
می ش�وند. ش�ما تنها باید داده های کارت اعتباری 
آن�ان را پ�ردازش کنی�د ت�ا از خری�د آن�ان اطمینان 
یابید. GDPR برای حالتی که پردازش داده ها مجاز 
باش�د، دالیل�ی تنظیم کرده اس�ت )ک�ه یکی از این 
دالی�ل، رضایت فرد اس�ت(. ب�ه همین دلیل یکی از 
موارد کلیدی برای کسب وکارها دانستن دلیل افراد 
برای نیاز به اطالعات اس�ت. آیا این کار، س�خت و 
طاقت فرس�ا اس�ت؟ بخش اعظم کار شامل یافتن و 
در  ک�ه  اس�ت  داده های�ی  دقی�ق  مستندس�ازی 
کس�ب وکارتان دارید، اما در س�طح پروژه این کار 
س�خت نیس�ت. داده هایی که پردازش می ش�وند 

باید به هرحال در الزامات پروژه تان ثبت گردند.

 

 

 

نگهداری از داده ها
حال می دانید داده های شخصی به چه دلیل استفاده 

می شوند.
چالش بعدی داده ها برای پروژه ی شما فکر کردن 
در م�ورد چی�زی اس�ت ک�ه وقتی دیگر ب�ه داده نیاز 
نداری�د اتف�اق می افت�د. آیا پروژه ی ش�ما تخریب 
داده ها را تحت پوش�ش قرار داده  اس�ت؟ یا اینکه 
ش�ما پایگاه داده ی بزرگی س�اخته اید که قرار است 

در طول زمان تکمیل شود؟
زمانی که داده ها دیگر موردنیاز نیست GDPR ما را 
به چالش می کش�د. کس�ب وکار ش�ما این جداول 
زمانی را تنظیم خواهد کرد. ش�غل یک مدیر پروژه 
س�اختن مکانیزمی اس�ت برای حذف نمودن داده ها 

هنگامی که دیگر به آنان نیازی نیست.
چه GDPR شامل شما نیز بشود یا نه، فکر کردن در 
م�ورد چگونگ�ی ح�ذف داده ها کار س�ختی اس�ت. 
ذخیره س�ازی داده ه�ا ممکن اس�ت هزین�ه زیادی 
نداش�ته باش�د، اما نداشتن مقادیر زیادی داده های 

غیرضروری بسیار ارزان تر و کم خطرتر است.
در زمان بن�دی پ�روژه ی خودکارهای�ی را در نظ�ر 
بگیری�د ت�ا به ش�ما این ام�کان را بدهند که طی آن 

داده های اضافی حذف شوند.

 

 

 

19 مديريت پـروژه   ازتـئوري تا عمل
ش�م��اره8  اسفند م�اه 1397



 

 

 

چالش های قانونی
یکی از موارد مش�کل در مورد GDPR در 
ه�ر کس�ب وکاری، مس�تقل نب�ودن آن 
اس�ت. مق�ررات دیگ�ری نی�ز در برخی 
موارد ش�امل می ش�وند، مانن�د مقررات 
ارتباط�ات الکترونیک و حریم خصوصی، 
دس�تورالعمل در م�ورد کارب�رد دوربی�ن 
مداربس�ته و احتم�االً دس�تورالعمل ها و 
قوانین دیگر. همیش�ه از تیم قانونی خود 
مش�اوره بگیرید. ش�اید برای شما کار یا 
وظیف�ه ی دیگ�ری نباش�د، اما بررس�ی 
ک�ردن آن بهت�ر اس�ت تا اینک�ه چند ماه 
روی پ�روژه ی خ�ود کارکنید و بعد متوجه 
ش�وید ک�ه بای�د قوانی�ن دیگ�ری را نیز 
رعایت می کردید. داده های شخصی یک 
فرد، س�رمایه ای عظیم ب�رای کمپانی ها 
به ش�مار م�ی رود و می تواند برای بهبود 
فرآینده�ا ی�ا طراحی محص�والت جدید 
بس�یار سودمند باشد. بااین حال، ما باید 
مراقب داده هایی باش�یم که به وس�یله ی 
آن ه�ا م�ردم در کار به ما اعتماد می کنند. 
محافظ�ت از داده ه�ا در آینده به نحوه ی 
مدیری�ت پروژه ه�ا نس�بت به ح�ال نیز 
وابس�ته تر خواهد ش�د. از همین اآلن به 
حفاظت فکر کنید تا به آس�ایش کمپانی 
و خوشحالی مشتریان خود کمک کنید.
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رویــداد
گردهمايی جهانی

Global Scrum Gathering Austin 2019 

مکان: JW Marriott Austin، ایالت تگزاس

تاریخ: 20 الی 22 می 2019

نشس��ت��Scrum�Allianceبرای�مدیران�پروژه�و�عالقه�مندان�به�مدیریت�پروژه�
فرصتی�فراهم�می�س��ازد�تا�دورهم�جمع�ش��وند�و�ش��ور�و�اشتیاق�خود�برای�اقدامات�

مدیریت�پروژه�نظیر��Agileو��Scrumرا�به�اشتراک�بگذارند.�
این�گردهمایی�جهانی�نیم�س��االنه�ش��امل�متخصصانی�از�هر�زمینه�فعالیت�در�این�

صنعت�می�شود.�

ش��رکت�کنندگان�در�ای��ن�گردهمای��ی�حض��ور�می�یابن��د�تا�تجربیات��ی�اثربخش،�
فرصت�هایی�انحصاری�و�اس��تراتژی�هایی�نوآورانه�ایجاد�کنند�که�آینده�ی�صنعت�
مدیری��ت�پ��روژه�را�در�س��ال�های�بع��د�ش��کل�خواهد�داد.�اگر�در�جس��تجوی�یک�
�تجرب��ه�ی�یادگی��ری�باکیفی�����ت�ب�����اال�هس�����تید،�بای��د�در�گردهمای��ی

�Global Scrum 2019شرکت�کنید.

21 مديريت پـروژه   ازتـئوري تا عمل
ش�م��اره8  اسفند م�اه 1397



9 ابزار رضوری 
برای تیم های چابک 

)Agile( توسعۀ محصول

نرم�اف��زاِر�ش��ما�دنیا�را�تغیی��ر�نمی�دهد،�مگر�اینکه�
�New�.کاربراِن�ش��ما�تجربۀ�خوبی�داش��ته�باشند
�Relicب��رای�تیم�ه��ا�ام��کاِن�پیگی��رِی�اج��راِی�
بالدرن��ِگ�نرم�افزارش��ان�را�فراه��م�می�کن��د.�
به�این�ترتی��ب�می�توانند�مش��کالت�را�رفع�کنند�و�

راه�هایی�برای�پیشرفت�روزانۀ�نرم�افزار�بیابند.�

New Relic 

ازآن�جهت�که�توسعه�دهندگان�بیشتر�وقت�خود�را�
صرف�کد�نوشتن�می�کنند،�یک�ویرایشگر�متنی،�
ک��ه�عملکرد�مناس��ب�و�قابلیت��سفارشی�س��ازی�
دارد،�فن��اوری�باارزش��ی�اس��ت.�به�موج��ب�ابزاِر�
�Guardدر�Sublime�Text،�تی��م�می�توان��د�ب��ا�
افزایه�هایی�که�عملکرد�و�س��رعت�کدنویس��ی�را�

بهتر�می�کند�کدهای�زیبا�و�کاربردی�بنویسد.

Sublime
Text Editor 

ارتباط��ات�و�مدیری��ت�پروژه�ه��ا�امور�دش��واری�
هس��تند�ام��ا�کار�را�بای��د،�دی��ر�ی��ا�زود،�انجام�داد.�
درادامه�چندی�از�ابزار�موردنیاز�تیم�توس��عه،�برای�

انجام�کارهای�روزانه،�معرفی�می�شوند.

برخ��ی�از�کارآفرین��ان�ب��ا�خل��ق�فناوری�های��ی�
توانسته�اند�بازِی�رقابت�را�به��نفع�خود�تغییر�دهند؛�

اما�ابزار�این�کارآفرینان�چیست؟�
بی�ش��ک،�یک�تیم�پربازده�و�مؤثِر�توسعه.�بهترین�
ویژگی�کس��ب�وکارهای�نوپا�)اس��تارتاپ(،�برای�
رقابت�با�غول�های�کسب�وکار،�شتاب�و�توانمندِی�
آن�ها�در�به�بازار�رس��اندن�ایده�هاس��ت.�از�طرفی،�
کسب�وکارهای�نوپا�معمواًل�با�بودجه�های�کمتر�و�
مناب��ع�ناچی��ز�کار�می�کنند؛�ازای��ن�رو�این�عملکرد�
تیم�توس��عه�اس��ت�ک��ه�تعیین�کنندۀ�شکس��ت�و�
پی��روزی�آن�هاس��ت.�درهرص��ورت،�همیش��ه�
»تحوی��ل«�مرکز�تالش�های�آن�هاس��ت.����برای�
کس��ب�بیش��ترین�بازدهی�از�تیم�پروژه�نیاز�اس��ت�
که�بر�ابزار�درس��تی�س��رمایه�گذاری�شود.�این�ابزار�
پلتفرم�ه��ای�دیجیتالی�هس��تند�که�تیم�توس��عۀ�
محصول�از�آن�ها�برای�ابتکار�و�خالقیت�و�عرضۀ�

محصوالت�استفاده�می�کنند.��

توسعۀ محصول 
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این�صفحه�نمایش�در�کارهای�نرم�افزاری�به�خوبی�
با��Slackس��هیم�می�ش��ود�)�Slackاخیراً�مالک�
آن�ش��ده�اس��ت(.�با��Screen�Helloاعضای�تیم�
می�توانن��د�صفحه�نمایش�خود�را�به�طور�بالدرنگ�
به�اش��تراک�بگذارند�و�امکان�چندین�نش��انگر�بر�
صفحه�وجود�دارد�تا�اعضای�تیم�بتوانند�برنامه�ها�

را�در�دستگاه�یکدیگر�جفت�کنند.�
با�تیم�توس��عۀ�خود�دربارۀ�ابزار�موردنیاز�برای�کار�
مؤثر�و�ارتباط�بهترش��ان�با�یکدیگر�صحبت�کنید.�
یک��ی�از�بهترین�س��رمایه�ها�یی�ک��ه�می�توانید�در�
کس��ب�وکار�خ��ود�از�آن�به��ره�بگیرید�اطمینان�از�

کارایِی�ابزار�موردنیاز�مهندسان�است.

با��Google�Driveاس��تارتاپ�ش��ما�راه�آس��انی�
ب��رای�س��اختن�ویکی�های�داخل��ی�می��یابد.�تیم�
توس��عه�یک�روال�عملیاتی�استاندارد�برای�آزمون�
ویژگی�ه��ا�قب��ل�از�عرضۀ�آن�ها�به�کاربران�دارد.�با�
این�روال�مجبور�نیس��تند�که�بارها�و�بارها�دربارۀ�
رواِل�آزمون�سؤال�های�تکراری�بپرسند؛�درنتیجه�

به�روزرسانی�ها�سریع�تر�عرضه�می�شوند.�

Screen Hero 

Google Docs

رش��د�شگفت�آوِر��Slackبی�دلیل�نیست.�استفاده�
از�آن�آس��ان�اس��ت�و�به�ارتباطاِت�آساِن�تیم�کمک�
می�کن��د.�صرف�نظر�از�اینکه�اعضای�تیم�کجا�کار�
می�کنند،�می�توانند�به�آسانی�و�به�سرعت�ایده�ها�را�
باه��م�درمی��ان�بگذارند�و�اگر�دربارۀ�باگ�یا�ویژگِی�
بخصوص��ی�به�مش��کلی�برخوردند،�درخواس��ت�

کمک�کنند.�

Slack 

با��GitHubتیم�توسعه�می�تواند�به�آسانی�کد�را�در�
ی��ک�اب��ر�)cloud(�ذخی��ره�کند.�این�اب��زار�برای�
بررسی�ها�و�بحث�های�عمیق�دربارۀ�کد�نیز�به�کار�

برده�می�شود.

برای�اجتناب�از�تگناها�در�فرایند�توسعۀ�محصول،�
الزم�اس��ت�که�زودهنگام�و�به�دفعات�محصول�را�
آزمون�کنید.�با��Werckerتیم�توس��عه�می�تواند�
آزمون�ه��ای�خودکار�انج��ام�بدهد�و�ویژگی�های�

جدیدی�را�توسعه�دهد.��

GitHub 

Wercker 

ارتباط��ات�همیش��ه�یک�چالش�اس��ت،�خصوصًا�
وقت��ی�ک��ه�اعض��ای�تی��م�توس��عه��از�راه��دور�کار�
می�کنن��د.�م��ادام��اینکه�اب��زار�ارتباطی�صحیح�و�
بجای��ی�داری��د،�تی��م�ش��ما�ذره�ای�از�کار�عق��ب�

نمی�افتد.�

ارتباطات

ب��ا�ترل��و،�ک��ه�از�روش�کانبان�در�ش��رکت�تویوتا�
گرفت��ه�ش��ده،�می�توان�رون��د�پروژه�ها�را،�از�ایده�تا�
�Trello�.عرض��ه،�به�طور�تصویری�پیگی��ری�کرد
کارکردهای�بسیاری�برای�تیم�های�توسعه�ای�که�
س��عی�در�تحویل�س��ریع�تر�ویژگی�ها�دارند�فراهم�
می�کند.�یکی�از�این�ویژگی�ها�یک�ریسۀ�ارتباطی��
)thread(�مختص�پروژه�است.�تیم�توسعه�ای�که�
از�هی��چ�نرم�افزاری�برای�پروژه�ها�اس��تفاده�نکند،�

نمی�تواند�آن�قدرکه�باید�مؤثر�باشد.�

Trello 

آی��ا�تیم�ش��ما�پربازده�اس��ت�و�کاره��ا�را�به�انجام�
می�رس��اند؟�یک�تیم�مؤثر�توس��عه�برای�مدیریت�
پروژه�ه��ا�ی��ک�روند�تعری��ف�می�کند�و�با�اطمینان�
می�داند�که�ویژگی�ها�به�موقع�و�طبق�مش��خصات�

تحویل�داده�می�شوند.�

مدیریت گردش کار
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مح�ول ک�ردن یک�ی از مهم ترین 
مهارت هاس�ت. کارشناسان فنی، 
رهب�ران تیم ه�ا و کس�ب وکارها، 
مدی�ران، و مدی�ران اجرای�ی، همه 
نی�از دارن�د که مهارت ه�ای محول  
ک�ردن و واگ�ذاری کار را در خ�ود 
تقوی�ت کنند. قوانین و تکنیک های 
بس�یاری هس�ت ک�ه به م�ردم در 
واگ�ذاری کاره�ا کم�ک می کنند. با 
محول  کردن به ش�یوۀ درست، پول 
و زمان حفظ می شوند، مهارت های 
اف�راد و تی�م تقوی�ت می ش�ود، راه 
ب�رای آیندگان باز می ش�ود و افراد 
انگی�زه می یابند. ام�ا محول  کردن 
غل�ط نتای�ج اس�ف باری دارد. از هر 
کارفرمایی بپرس�ید، خوب می داند! 
تن�ش،  و  وحش�ت  موج�ب 
انگیزه ُکش�ی و س�ردرگمی افراد و 
تیم ها می ش�ود؛ ازاین رو آموختن و 
تقوی�ت مه�ارت مح�ول  ک�ردن 
پراهمیت است. این 12 قانونی که 
در زیر معرفی می ش�وند به کس�ب 
مه�ارت واگ�ذاری و مح�ول کردن 

امور کمک می کنند:�

قان���ون ب��رای 
محول کردن کار 

12
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مح��ول�ک��ردن�یک�خیابان�
دوطرفه�اس��ت؛�بله�درست�01

ش��نیدید!�ه��دف�از�محول�
کردن�پیش��رفت�توأمان�ش��ما�و�افرادی�
اس��ت�که�ب��ا�آن�ه��ا�کار�می�کنید.�تأمل�
کنی��د:�چه�چیز�را�مح��ول�می�کنید�و�چرا�
این�واگذاری�را�انجام�می�دهید؟�آیا�برای�
تیم�س��ازی�کار�را�مح��ول�کرده�ای��د�ی��ا�
خ��الص�ش��دن�از�کاری�که�دوس��تش�

ندارید؛�یا�برای�پیشرفت�کسی؟

اگر�می�خواهید�محول�کنندۀ�
خوب��ی�باش��ید�بای��د�واگذار�02

بگیری��د.� ی��اد� را� ک��ردن�
نمی�توانی��د�همه�چیز�را�کنترل�کنید،�پس�
کار�را�واگ��ذار�کنی��د�و�به�دیگرانی�که�قرار�
اس��ت�انجامش�بدهن��د�اعتماد�کنید.�آن�
وظایفی�را�که�مانع�دس��تیابی�شما�به�کل�
پتانسیلتان�می�شود�به�دیگران�بسپارید.

ب��رای�محول��ک��ردن�برنامه�
داش��ته�باشید.�یک�ماتریس�03

واگذاری�داش��ته�باش��ید�که�
اف��راد�و�اج��زای�اصلی�آن�وظیفه،�و�نحوۀ�
آموزش�افراد�برای�کسب�توانایی�الزم�آن�
کار�را�نشان�بدهد.�به�این�شیوه،�کارکنان�
می�توانند�انتظارات�تعیین�شده�را�بفهمند.

وظایف��ی�را�ک��ه�قرار�اس��ت�
انج��ام�ش��وند�تعریف�کنید.�04

مطمئن�ش��وید�ک��ه�وظیفه�
قابلی��ت�مح��ول�ش��دن�دارد�و�ب��رای�
واگذاری�مناس��ب�است.�بعضی�کارها�را�
خودت��ان�باید�انجام�بدهید�و�برخی�دیگر�
را�دیگران�می�توانند�انجام�بدهند.�دربارۀ�
اینکه�وظیفه�ش��امل�چیست�و�شامل�چه�
نیس��ت�ش��فاف�باش��ید.�وقتی�کاری�به�

مردم�واگذار�می�ش��ود�شفافیت�را�دوست�
دارند.�بنابراین�حتمًا�ش��فاف�باش��ید.�اگر�
ش��فاف�نیس��تید�آن�ها�هم�با�شما�شفاف�
نخواهند�بود�و�ناامید�خواهید�شد؛�بدتر�از�
آن،�آن�ها�احساس�شکست�خواهند�کرد.�

واقعًا�تجربۀ�خوبی�نیست.

تی��م�ی��ا�اف��رادی�را�که�باید�
وظیف��ه�را�به�عه��ده�بگیرند�05

تعیی��ن�و�انتخ��اب�کنی��د.�
دالیلتان�را�برای�واگذاری�وظیفه�به�تیم�
یا�شخص�به�وضوح�بیان�کنید.�با�خودتان�
صادق�باشید.�حتمًا�به�آن�ها�پاسخ�بدهید�
که�قرار�اس��ت�از�این�کار�چه�عایدش��ان�
شود�و�شما�قرار�است�چه�عایدتان�شود؟�
این�گفت�وش��نود�را�مثل�ایس��تگاه�های�
رادیوی��ی��WII-FMدرنظ��ر�بگیری��د.�

انگیزانندۀ�خوبی�است.�

حتم��ًا�نیازهای�آموزش��ی�و�
ظرفیت�ها�را�درنظر�بگیرید.�06

ش��اید�الزم�باشد�که�اهمیت�
وظیفه�توضیح�داده�ش��ود.�آیا�تیم�یا�افراد�
می�توانن��د�وظیف��ه�را�انج��ام�بدهند؟�آیا�
می�فهمن��د�ک��ه�الزم�اس��ت�چ��ه�انجام�
بش��ود؟�اگر�نه،�نمی�توانید�کار�را�به�آن�ها�
واگذار�کنید.�اگر�مشکل�منابع�دارید،�باید�
تیم�را�بی�کار�بگذارید�و�خودتان�کارها�را�
انجام�بدهید،�یا�یک�برنامۀ�پش��تیبانی�و�
مربیگ��ری�تنظی��م�کنی��د�و�افرادتان�را�

توانمند�سازید.�

با�ش��فافیت�عل��ت�وظیفه�و�
کاری�را�که�باید�انجام�بشود�07

توضی��ح�بدهی��د.�توضی��ح�
بدهید�که�چرا�کار�واگذار�ش��ده�اس��ت�و�
چط��ور�با�طرح�و�برنام��ۀ�امور�هماهنگ�

می�شود.�اگر�الزم�است،�از�مذاکره�دربارۀ�
ن��کات�بحث�ش��ده�رویگردان�نش��وید.�
نگویی��د�بای��د�این�کار�بکنی��م�زیرا�به�ما�
گفته�شده�است.�برای�اینکه�افراد�تیمتان�
وظیفه�ای�را�عهده�دار�ش��وند،�اول�ش��ما�
بای��د�عهده�دار�آن�ش��وید.�برای�فهمیدن�
ای��ن�عه��ده�داری�بای��د�آن�را�مج��دداً�

چارچوب�بندی�و�عبارت�بندی�کنید.�

خروجی�ه��ای� و� نتای��ج�
موردنیاز�را�مش��خص�کنید.�08

به�س��ؤال�هایی�مانند�اینکه�
»قرار�اس��ت�به�چه�دس��ت�یابیم«�پاسخ�
بدهی��د،�اینک��ه�چ��ه�اقدامات��ی�خواهیم�
داش��ت،�دربارۀ�نحوۀ�س��نجش�و�تعریف�

موفقیت�کار�شفاف�سازی�کنید.

دربارۀ�منابع�موردنیاز�حاضر�
ب��ه�بح��ث�ب��ا�افراد�ی��ا�تیم�09

باش��ید.�ب��ا�ه��ر�ف��رد،�تیم�
متشکل�از�افراد،�محل،�زمان،�تجهیزات،�
م��واد�و�پول�چالش�هایی�به�وجود�خواهند�
آمد.�این�دغدغه�ها�اهمیت�دارند�و�باید�با�
خالقی��ت�بحث�و�حل�ش��وند.�بااین�حال�
گاهی�فقط�باید�انجامش��ان�داد.�آمادگی�

داشته�باشید.��

)خ��ط� گاهش��مار� درب��ارۀ�
زمانی(�و�موعدهای�تحویل�10

تواف��ق�کنید.�با�گزارش�های�
وضعیت�مطمئن�ش��وید�که�امور�به�انجام�
می�رس��ند.�کار�قرار�است�چه�موقع�انجام�
ش��ود؟�وظایف�که�اکنون�در�عملیات�اند�
چه�هس��تند؟�تاریخ�گ��زارش�وضعیت�و�
زم��ان�سررس��ید�چه�موقع�اس��ت؟�حتمًا�
م��وارد�قبلی�را�بشناس��ید.�خالصه�ای�از�
کارش��ان�بخواهید.�ب��رای�انجام�وظیفه�

تضمی��ن�بخواهید.�هر�خالئی�را�برطرف�
کنی��د�و�اعتقادت��ان�را�ب��ه�کار�افراد�و�تیم�
مستحکم�کنید.�بدانید�که�به�شما�اعتماد�

کرده�اند.�

خیاب��ان�دوطرفه�را�فراموش�
نکنی��د؛�البت��ه�بیش��تر�یک�11

تقاط��ع�چندجهتی�اس��ت.�
اطراف�را�بررسی�کنید،�پشتیبانی�کنید�و�
ارتب��اط�برق��رار�کنید.�با�اف��رادی�که�نیاز�
دارن��د�بدانن��د�چه�اتفاق��ی�درحال�رخداد�
اس��ت�صحبت�کنید.�لیس��ت�ذی�نفعان�
خ��ود�را�بررس��ی�کنی��د�و�حتم��ًا�به�آن�ها�
اط��الع�بدهی��د�که�افراد�ی��ا�تیم�چگونه�
مس��ئولیت�را�انجام�می�دهند.�تیم�و�افراد�
را�پ��س�از�واگ��ذاری�رها�نکنید.�اهمیت�و�
پروفایل�وظیفه�و�سیاست�های�مربوط�به�

آن�را�درخاطر�داشته�باشید.�

ب��ه�اف��راد�ی��ا�اعض��ای�تیم�
بازخورد�)فیدبک(�بدهید�و�از�12

آن�ها�بازخورد�بگیرید.�بسیار�
مهم�اس��ت�که�دیگران�بدانند�کارش��ان�
چطور�است،�آیا�به�هدف�نزدیک�شده�اند؟�
هم�دیگ��ر�را�س��رزنش�نکنی��د.�باید�علل�
شکست�را�بفهمید�و�محیطی�ایجاد�کنید�
که�شکس��ت�را�فرصتی�برای�آموختن�و�
رش��د�و�اعتباربخشی�می�داند.�خیرتان�به�
همه�برس��د.��واگ��ذاری�یا�محول�کردن�
ابزاری�اس��ت�برای�ترقی�ش��ما�و�تیمتان.�
هرچ��ه�بهتر�کاره��ا�را�محول�کنید،�افراد�
اط��راف�ش��ما�ی��ا�تیمت��ان�بهت��ر�عمل�
از� می�کنن��د.�مح��ول�ک��ردن�یک��ی�
مهارت�های�پ��رارزش،�برای�واگذاری�و�
مح��ول�ک��ردن�کار�به�افراد�اس��ت.�خط�
تمایز�بین�موفقیت�و�شکس��ت�توانمندی�

در�واگذاری�و�محول�کردن�است.�
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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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رویــداد
PMI EMEA 2019 کنگره

مکان: دابلین، ایرلند

تاریخ: 13 تا 15 می

کنگ��ره��PMI EMEA 2019در�م��ورد�مفاهی��م،�مهارت�ه��ا�و�رفتارهایی�اس��ت�که�
می�توانند�به�ایجاد�تحول�و�متفاوت�بودن�در�کار�کمک�کند.

�این�کنفرانس�حدود�س��ه�روز�به�طول�می�انجامد�و�ش��امل�نکاتی�کلیدی�و�جوانب�
جهانی�به�روز�در�مورد�پروژه�های�در�حال�تکامل�است.�شما�به�عنوان�شرکت�کننده�
در�ای��ن�کنگ��ره،�تجارب��ی�را�آموخت��ه�و�ی��ا�باه��م�نوعان�خود�به�اش��تراک�خواهید�

گذاش��ت.�همچنی��ن�زمان��ی�که�کنفرانس�به�اتمام�می�رس��د،�بینش�و�دیدگاه�هایی�
کلی��دی�ب��ه�دس��ت�خواهید�آورد�که�به�ش��ما�در�حل�چالش�ه��ای�کاری�تان�کمک�
خواهند�کرد.�اگر�یک�مدیر�پروژه�هستید�و�می�خواهید�بیشتر�در�مورد�مسئولیت�ها�
�و�نقش�ه��ای�مدی��ر�بدانی��د،�ش��رکت�در�این�کنفرانس�برای�ش��ما�ضروری�خواهد

بود.
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از�زمان�عرضۀ�مانیفست�توسعۀ�نرم�افزار�
چاب��ک�در�س��ال��2001جن��گ�بی��ن�
پرینس�2و�چابک�به�تدریج�ش��دت�گرفته�
و� طرف��داران� روش� دو� ه��ر� اس��ت.�

پشتیبانانی�دارند.�
می��گویند:�»چابکی�بسیاری�در�پرینس�2
هس��ت«�ی��ا�»پرینس�2درح��ال�مرگ�
اس��ت«؛�»اص��اًل�چ��را�ط��رف�یک��ی�را�
بگیری��م؟«؛�»پ��رین��س�2آبش���اری�
چاب��ک� پ��س� اس��ت،� �)Waterfall(

نیست.«�
�

مانیسفت توسعۀ چابک نرم افزار 
ما�درعیِن�اجرای�توسعۀ�نرم�افزار�و�کمک�
ب��ه�دیگ��ران،�راه�های�جدی��دی�را�برای�
توس��عۀ�نرم�افزار�کشف�می�کنیم.�درحیِن�

این�کار�به�چنین�ارزشی�رسیده�ایم:
اف��راد�و�تعامل�ه��ا�برترند�از�فرایندها�و� ���

ابزار
نرم�اف��زار�درح��ال�کار�برت��ر�اس��ت�از� ���

مستندهای�کلیتگرا
هم��کاری�ب��ا�مش��تری�برتر�اس��ت�از� ���

مذاکره�دربارۀ�قرارداد

پاس��خگویی�ب��ه�تغیی��ر�برتر�اس��ت�از� ���
تبعیت�از�یک�برنامه

هرچند�موارد�طرف�راس��ت�ارزش�دارند،�
برای�موارد�طرف،�بیشتر�ارزش�قائلیم.

اخی��راً�ای��ن�جن��گ�از�پش��ت�پرده�های�
مدیری��ت�پروژه�به�محیط�های�عمومی�تر�
کش��انده�شده؛�این�اظهار�نظرات�و�مانند�
آن�در�کانال�ه��ای�رس��انه�های�اجتماعِی�
مربوط�به�کسب�وکار�مطرح�می�شوند.�

با�تالش�ش��رکت�ها��برای�عقب�نیفتادن�
و�رقابت�در�جنگِل�بی�رحِم�کس��ب�وکار،�
روش�های�جدید�کاری�پیشرفت�کرده�اند�
و�روش�ه��ای�نوینی�برای�مدیریت�پروژه�

به�وجود�آماده�اند.�
تردی��دی�نیس��ت�که��ش��رکت�ها�برای�
اس��تمرار�حی��ات�خ��ود�باید�در�پاس��خ�به�
نیازهای�مش��تری�چابک�تر�باشند؛�اما�آیا�
در�پش��ت��پ��ردۀ�مدیریت�پ��روژه،�پایاِن�
حی��اِت�پرینس�2صحت�دارد؟�آیا�مرگی�
در�کار�اس��ت�و�از�ای��ن�پ��س،�پروژه�ها�و�
مدیری��ت�تغییرات�تنها�باید�طبق�رویکرد�

چابک�انجام�بگیرند؟
در�س��واحل�آب�ه��ای�ش��مالی،�جمعیت�

هلندی��Agileکارگاهی�را�برای�بررسی�
بیش��تر�ای��ن�موض��وع�در�هلن��د�برگزار�
کردن��د.�بی��ش�از��60چابک�کار�حاضر�در�
این�کارگاه،�پاس��خ�برخی�از�این�سؤال�ها�
را�دریافتند؛�تاریخ�این�روش�ها�را�بیش��تر�
بررسی�کردند؛�و�نمونه�های�مناسبی�را�از�
ه��ردو�روش�کن��دوکاو�کردند.�این�گروه�
برای�این�س��ؤال�پاس��خ�بالقوه�ای�یافتند:�
آی��ا�پروژه�ه��ا�را�همچنان�باید�با�پرینس�2

انجام�داد،�یا�خیر؟�

اما پاسخ چه بود؟
در�کم��ال�تعجب،�در�گروهی�که�بیش��تر�
آن�متش��کل�از�توسعه�دهندگان�نرم�افزار،�
متخصصان�DevOp،�مالکان�محصول�
و�مانند�آن�ها�بود،�فقط�20درصد�از�گروه�
ب��اور�داش��تند�ک��ه�چابک�واقع��ًا�بهتر�از�
پرین��س�2اس��ت،�و��80درصد�به�دالیل�
مختلف��ی�بی�طرف�بودن��د.�جای�تعجب�
ندارد�که�کس��ی�معتقد�نبود�که�پرینس�2

بهتر�از�چابک�باشد...

پرین��س2 یا چابک؟
PRINCE2 or Agile? 

جالب�ترین�نتیجۀ�جلس��ه،�پاس��خ�به�این�
سؤال�بود�که�آیا�حیاِت�پرینس�2به�پایان�
رس��یده�یا�درحاِل�به�پایان�رسیدن�است؟�

نتیجه�دقیقًا�نصف�نصف�بود!

بخ��ش�آخ��ر�این�جلس��ه�به�این�س��ؤال�
اختص��اص�یافت:�»چ��را�بازهم�به�کار�با�

پرینس�2ادامه�بدهیم؟«
پاس��خ�ها�به�این�س��ؤال�به�صورت�مزایا�و�

معایب�بر�دیواری�نوشته�شد.�بدیهی�بود�
ک��ه�هرچن��د�چاب��ک�همچن��ان�عنواِن�
»بهترین�روش�برای�توسعۀ�نرم�افزار«�را�
حف��ظ�خواهد�ک��رد،�هن��وز،�درمجموع،�

اس��تفاده�از�پرین��س�2مزایای��ی�دارد،�
به�خص��وص�زمان��ی�که�ب��رای�پروژه�و�

کسب�وکار�شما�مناسب�باشد.�

 کدام یک بهتر است: پرینس2 یا چابک؟ 

آیا حیات پرینس2 به پایان رسیده یا می رسد؟
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 PMO خودکارس��ازی و پیاده س��ازی اب��زار
چگونه انجام می ش��ود و چه دستاوردی دارد؟
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آی�ا ای�ن هم�ان س�ؤال چن�د میلیون 
دالری اس�ت ک�ه امروزه بس�یاری از 
دفترهای مدیریت پروژه می پرس�ند؟ 
راه�کار س�اده و یک راس�تی ب�رای 
پیاده س�ازی موف�ق اب�زار دفتره�ای 
مدیری�ت پ�روژه یا حتی انتخاب ابزار 
مناسب برای برنامه ها و سازمان های 
پ�روژه  وجود ندارد. پیاده س�ازی ابزاِر 
مناس�ب دش�وار به نظ�ر می رس�د اما 
تصمی�م به این کار روزبه روز ضرورت 

بیشتری می یابد.  
PMOه�ا ب�رای اینکه کارک�رد خود را 
بهت�ر کنن�د نیاز دارند ک�ه هرچه را که 
ممکن است خودکار کنند، تا زمانشان 
را ب�رای ارزش افزای�ی به حوزه هایی 
ک�ه فعاًل امکان خودکارس�ازی ندارند 
آزاد کنن�د. خودکارس�ازی، ظرفیت و 
فرص�ت بیش�تری ب�رای حوزه ه�ای 
غیرخ�ودکاِر ام�ور مدیریت�ی، مانن�د 
برنامه ری�زی س�ناریو، کارگاه ه�ای 
جم�ع آوری  و  ریس�ک  مدیری�ت 
نیازمندی ه�ا ایج�اد می کن�د. این ه�ا 
حوزه های�ی هس�تند ک�ه س�ازمان ها 
توق�ع دارند دفترهای مدیریت پروژه 
در آن ه�ا کارای�ی بیش�تری داش�ته 
باش�ند؛ ام�ا PMOه�ا به دلی�ل زمان و 
تالش بس�یاری که ب�رای حوزه هایی 
همچ�ون گزارش ده�ی، هدای�ت و 
به کارگیری معیارهای س�نجش الزم 

است، دستشان بسته است.
بای�د  پ�روژه  مدیری�ت  دفتره�ای 
ب�ا  کار  از  بی�ش  قدم های�ی 
صفحه گسترده ها )spreadsheet( در 
انته�ای م�اه بردارن�د و خودش�ان را 
بالغ ت�ر کنن�د. کاِر بالدرن�گ و فراهم 
از  »نس�خه ای  بی دردس�ِر  ک�ردن 
واقعیت پروژه« فقط یکی از قدم های 
الزم PMOهاس�ت که به فناوری نیاز 
دارد. PMOه�ا بای�د کاربرد فناوری را 
در کار روزان�ۀ خ�ود ب�ا آغ�وش ب�از 
بپذیرند و این نگرش را که استفاده از 
فناوری دشوار است تغییر بدهند تا با 
به کارگیری فناوری به س�طح باالتری 
از بلوغ دس�ت بیابن�د و بتوانند ارزش 

افزودۀ بیشتری را فراهم کنند. 
 Bestoutcome دیوی�د والتس�ون از
دربارۀ چالش هایی صحبت می کند که 

ام�روزه، وقت�ی ک�ه خودکارس�ازی 
درحال وقوع است، دفترهای مدیریت 
پ�روژه ب�ا آن مواج�ه می ش�وند؛ او 
توضی�ح می ده�د که چگونه باید برای 
ای�ن »پ�روژۀ تغییر س�ازمانی« آماده 

شد.   
Bestoutcome س�ازمانی اس�ت که 
اب�زار مخصوص PMO عرضه می کند؛ 
ام�کان  ک�ه   PM3 اب�زار  مانن�د 
دارد.  داش�بوردی  گزارش ده�ی 
به ع�الوه Bestoutcome برای برخی 
از مش�تریان خود مثل یک PMO بوده 
اس�ت؛ بنابرای�ن وقتی پیش�نهادها و 
مش�اورۀ آن ها به مشتری هایش�ان را 
بررس�ی می کنیم، به ما بینش درستی 
از برنام�ۀ تغیی�ر اب�زاِر س�ازمان ی�ا 

شرکتمان می دهد. 
پ�روژۀ تغییر ابزار PMO را می توان بر 
یک برنامۀ هفت بخش�ی استوار کرد. 
معرفی ابزار جدید به یک دپارتمان یا 
س�ازمان بزرگ تر بی ش�ک پروژه ای 
اس�ت ک�ه تغییراتی ب�رای نیروی کار 
به هم�راه دارد و بای�د آن را مث�ل ی�ک 
پ�روژه اج�را کرد. نمایی از این برنامۀ 

هفت بخشی به قرار زیر است:   
1. تعریف اهداف
2. تعریف حوزه

3. بررسی بازار راهکارها، نه ابزار
4. اجرای فرایند گزینش فروشنده 

5. اج�رای آزمایش�ی به  ص�ورت یک 
پروژه

6. مذاکره و توافق برای قرارداد
7. برنامه ری�زی و راه ان�دازی اب�زار 

جدید به عنوان یک پروژۀ تغییر
اولی�ن ق�دم در هر پروژه  ایجاد تمرکز 
و  موردنظ�ر  خروجی ه�ای  ب�ر 
خواس�ته های ذی نفع�ان و نیازه�ای 
کس�ب وکار اس�ت. ازای�ن رو ش�یوۀ 
Bestoutcome  ب�رای تغیی�ر اب�زار 
س�ازمان ش�ایان توجه است. یک راه 
فوق الع�اده ب�رای متمرک�ز ماندن بر 
این خروجی ه�ا یک تکنیک مدیریت 
پروژه با نام MoSCoW اس�ت. فنونی 
توس�عۀ  پروژه ه�ای  در  غالب�اً  ک�ه 
نرم افزار به کار می روند عبارت اند از: 
ض�رورت:  نمایانگ�ر   M-Must
ویژگ�ی ای را توصیف می کند که برای 

موفقی�ت راه�کار نهای�ی حتم�اً باید 
اضافه شود. 

S-Should نماینگ�ر بایس�تگی: یک 
ویژگ�ی اولوی�ت دار اس�ت ک�ه اگر با 
موج�ود  زم�ان  و  مناب�ع  و  بودج�ه 
امکان پذیر باش�د، باید لحاظ شود اما 
می ت�وان بدون اثرگذاری بر موفقیت 
راه�کار آن را ح�ذف ک�رد یا به تعویق 

انداخت.   
C-Could نمایانگ�ر ممک�ن ب�ودن: 
مع�رف ی�ک ویژگی اس�ت ک�ه اگر با 
زمان و منابع و بودجۀ موجود ش�دنی 
بود یا باش�د، می توانس�ت یا می تواند 
برای راهکار مفید باش�د؛ اما می توان 
ب�دون اثرگذاری ب�ر موفقیت راهکار 
آن را حذف کرد یا به تعویق انداخت.    
W-WON’T نمایانگ�ر محتمل بودن: 
معرف یک ویژگی است که ذی نفعان 
تواف�ق  پیاده سازی نش�دنش  ب�ر 
کرده ان�د ام�ا ش�اید در آین�ده درنظر 

گرفته شود. 
همیش�ه وسوس�ه می ش�ویم ک�ه از 
گس�ترده ترین محدوده شروع کنیم؛ 
ب�ه  را  قوانی�ن MoSCoW م�ا  ام�ا 
ض�روری  و  حیات�ی  محدوده ه�ای 

متمرکز می کند. 
وقت�ی ک�ه PMO متحمل پ�روژۀ تغییر 
ابزار یا نرم افزار می شود، بیشتر وقت 
خ�ود را ص�رف اِعم�اِل دیدگاه ه�ای 
بسیار ذی نفعان مختلف کسب وکار به 
اهداف و محدوده می کند. در بسیاری 
از موارد معموالً اولین باری اس�ت که 
PMO مجبور ش�ده که، به جای پروژۀ 
دیگران، پروژۀ خودشان را پشتیبانی 
کند و تمام نگاه ها به س�مت آن است. 
س�رمایه گذارِی زودهن�گاِم زمان�ی و 

کاری معقول است. 
ب�ا پیاده س�ازی های موفق ابزار، وقت 
دفترهای مدیریت پروژه آزاد می شود 
ت�ا بتوانن�د خدم�ات جدی�دی عرضه 
کنن�د و ب�ه خدماتی ک�ه هیچ گاه وقتی 

برای آن نمی یافتند مشغول شوند. 

وقتـی کـه PMOها خـودکار 
می شـوند چـه فرصت هايـی 

می يابند؟  
دفتره�ای مدیری�ت پ�روژه بای�د به 

خدمات ارزش افزوده، که مستقیماً بر 
تحوی�ل پ�روژه و برنامه ه�ای ی�ک 
س�ازمان اثرگذار اس�ت، تمرکز کنند. 
دفت�ر مدیری�ت پ�روژه بای�د عملکرد 
مربیگ�ری و نظارت�ی خ�ود را بهب�ود 
بده�د. بای�د بتواند ب�ه مدیران پروژه 
برای تصمیم گیری برمبنای داده های 
واقع�ی کم�ک کند؛ مث�اًل برنامه ریزِی 
س�ناریو یک�ی از ای�ن حوزه هاس�ت. 
PMO بای�د نقش�ش را در مدیری�ت 
تغییر کارآمد س�ازد. باید بررس�ی کند 
ک�ه ب�ه چ�ه خدمات�ی نیاز اس�ت؟ آیا 
تمرک�ز PMO فقط بر بهبود جلس�ات 
روش ه�ای مناس�ب مدیری�ت تغییر 
است یا قدم فراتر می گذارد و نظارت 
می کن�د ک�ه آی�ا در برنامه های پروژه، 
مدیریت تغییر انجام شود؟ و مدیران 
پ�روژه را آموزش می دهد که چه موقع 

به مدیریت تغییر الزم است.
PMO ب�ا آزاد ک�ردن وقتش، به موجِب 
خودکارس�ازی، می تواند خدمات خود 
را بازنگ�ری کن�د، فرصت ها و خدمات 
جدیدی را بررسی کند و برای تحویل 
آن ه�ا از زم�ان و منابع کافی برخوردار 

شود.  

از ی�ک PMO ِ ایدئ�ال در آین�ده انتظار 
می رود که:

1. ممل�ؤ از کاروران باتجرب�ۀ اب�زار 
مدیریت پروژه )PPM( باشد؛

و  س�بدپروژه  را  اولویت بن�دی   .2
برنامه ریزی به کار گیرد؛

3. ب�ا تمرک�ز ب�ر خروجی ه�ا دائم�اً 
مش�غول فراینده�ای گزارش ده�ی 

باشد؛
4. س�المت س�بدپروژه س�ازمان را 

بررسی کند؛
5. ب�رای مدیری�ت تغیی�ر ی�ک نقش 

ماهرانه  ایجاد و اجرا کند.  
با خودکار ش�دن کاره�ای یکنواخت، 
دفتره�ای مدیری�ت پ�روژه فرص�ت 
بی پایانی برای ارائۀ خدمات در آینده 
می یابن�د. ش�اید ای�ن بزرگ تری�ن 
چال�ش دفترهای مدیری�ت پروژه در 
آینده باشد؛ اما چالش مطلوبی خواهد 

بود. 
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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.
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چ��ه کنی��م ک��ه بودجۀ یک 
پروژۀ آی تی را به باد ندهیم

بسیاری�از�دوستان،�همکاران�و�مشتریان�پیش�بینی�می�کنند�که�بودجه�های�آی�تی�در�سال��2017همچنان�افزایش�بیابند؛�اما�مدیران�ارشد�فناورِی�بسیاری�در�یک�مصاحبۀ�
اخیر�)در�بریتانیا(�گفته�اند�که�مدیریت�و�به�کارگیری�این�بودجه�ها�دشوارتر�می�شود.�دلیلی�دارد.�بودجه�های�بزرگ�به�معنی�مسئولیت�های�بزرگ�است�و�هر�سازمانی�بیشترین�
بازگش��ت�س��رمایه�ممکن�را�می�خواهد.��در�مصاحبۀ��Apptioبا�مدیران�ارش��د�فناوری،�67درصد�از�آن�ها�و�دیگر�مدیران�ارش��د�اجرایی�آی�تی�انتظار�دارند�که�بودجه�هایش��ان�یا�
افزایش�بیابد�یا�در�طول�س��ال�ثابت�بماند؛�اما�بیش��تر�از�نیمی�گفته�اند�که�این�بودجه�های�زیاد�چالش�هایی�را�با�خود�به�همراه�می�آورند.�از�هرکس��ی�که�تابه�حال�کاهش�بودجه�

داشته�بپرسید؛�تخصیص�بیشتر�دلیلی�برای�خوشحالی�است�نه�ترسیدن!�درادامه�هفت�راهبرد�ارائه�می�کنیم�که�هیچ�وقت�بودجۀ�یک�پروژۀ�آی�تی�را�به��باد�ندهید.�

1
برای تغییر، يک بودجۀ جدا تخصیص بدهید

در�این�راهبرد�س��اده،�برای�هر�تغییِر�تأییدش��ده،�یک�بودجۀ�ذخیره�)Reserve�Fund(�ایجاد�می�ش��ود.�
علت�به�دردس��ر�افتادن�بس��یاری�از�پروژه�ها�این�اس��ت�که�هرگاه�تغییری�تأیید�می�ش��ود�مدیریت�پروژه�
بای��د�ب��رای�آن،�بودج��ه�پیش�بین��ی�کن��د�و�موافقت�آن�را�اخ��ذ�کند.�به�این�ترتیب�ازپی��ش�با�تأمین�وجه�
موافقت�می�ش��ود.��برای�فراهم�کردن�بودجه�برای�تغییر�باید�درخواس��ت�های�تغییر�را�برحس��ب�تجربه�و�
آگاهی�تان�از�پروژه�و�منابع،�طی�حیات�پروژه،�تخمین�بزنید.�وقتی�که�تأیید�ش��د�معمواًل�به�مدیر�پروژه�
بس��تگی�دارد�که�بودجه�را�تس��هیم�کند.�بااین�همه�بعضی�از�پروژه�ها�که�فقط�یک�بودجه�برای�اتفاقات�
احتمالی�)Contingency�Fund(�تخصیص�می�دهند،�در�تلۀ�س��رگردانی�بودجۀ�تغییر�گرفتار�می�ش��وند�
و�به�زودی�تمام�ش��دن�آن�را�نظاره�می�کنند.�ارتباطات�نیز�مثل�دیگر�جنبه�های�پروژه�پراهمیت�اس��ت.�
اگر�پروژه�از�خارج�از�س��ازمان�اس��ت،�هربار�که�برای�هزینه�ای،�از�بودجۀ�تغییر�اس��تفاده�می�ش��ود�باید�به�
اطالع�مش��تری�برس��د؛�و�اگر�پروژه�داخلی�اس��ت�به�اطالع�ذی�نفعان�برس��د.�به�این�ترتیب�در�انتهای�هر�

پروژه�هرکسی�می�داند�چقدر�از�بودجه�استفاده�شده�و�چقدر�در�چنته�مانده�است.

2
بودجه را دائماً بررسی کنید

بودجه�ه��ای�پ��روژۀ�آی�تی�مانند�رژیم�ه��ای�غذایی�می�مانند.�اگر�
دائمًا�مراقب�هر�لقمۀ�خود�نباشید�شکست�منتظر�شما�می�نشیند.��
اگر�مدیر�پروژه�ای�بداند�که�چطور�رژیم�بگیرد،�می�داند�که�چطور�
پروژه�ها�را�لقمه�لقمه�کند!��ذهنیت�رژیم�الغری�بر�»سالم�خواری�
و�ورزش�بیش��تر�در�همی��ن�ام��روز«�اس��توار�اس��ت؛�می�توان�این�
ذهنیت�را�در�مدیریت�پروژه�های�آی�تی�به�کار�برد.�بارها�ش��ده�که�
ب��ا�رویک��رد�»همین�امروز«�س��ه�س��ایز�کم�کردن��د!�در�نظارت�بر�
بودجه�نیز�این�رویکرد�درس��ت�اس��ت.�منابع�را�باید�تفکیک�کرد�و�
برحس��ب�ان��دازۀ�ه��ر�لقم��ه،�بودج��ه�تخصیص�داد�و�با�بررس��ی�

)حداقل(�هفتگی،�بودجه�را�به�لقمۀ�بعدی�هدایت�کرد.��
آیا�کار�آس��انی�اس��ت؟�اگر�وزن�کم�کردن�آس��ان�باشد،�این�کار�نیز�
آسان�است.�اما�وقتی�که�عادت�سازی�می�کنیم،�عادت�هایی�که�با�
اهداف�ما�هم�راس��تا�هس��تند،�چه�با�خوردن�س��االد�باش��د�و�چه�با�از�
پله�باال�رفتن�یا�پیش�بینی�هفتگی�میزان�مصرف�بودجه،�دش��وار�

برای�ما�آسان�می�شود.�
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رویــداد
PMO2019 :15 نشست

مکان: TBD ایاالت متحده

تاریخ: سپتامبر 2019

نشس��ت�مدیریت�پروژه��PMOرویدادی�س��االنه�اس��ت�که�در�آن�مدیران�پروژه�و�
متخصص��ان�صنع��ت�بینش�ه��ا�و�افکار�خ��ود�را�در�م��ورد�جدیدترین�موضوعات�و�
فناوری�ه��ای�صنع��ت�مبادل��ه�می�کنن��د.�افرادی�که�قصد�دارن��د�در�این�کنفرانس�
ش��رکت�کنن��د�فرصت��ی�ن��ادر�پی��ش�رو�خواهن��د�داش��ت�تا�به�کن��کاش�حرفه�ای�

موضوع��ات�مختل��ف�در�ای��ن�ح��وزه�بپردازند،�گذار�و�انتقال�کار�را�جس��تجو�کنند،�
مهارت�هایش��ان�را�تطبیق�داده�و�تخصص�الزم�را�به�دس��ت�آورند.�اگر�یک�عضو�
�فع��ال�جامع��ه�ی�مدیری��ت�پ��روژه�هس��تید،�نشس��ت��PMO 2019را�از�دس��ت�

ندهید.
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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�
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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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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.   
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همکاری را دست  کم گرفته ایم
در�این�عصِر�هم�وابس��تگی،�هرچند�که�
همه�چی��ز�از�مجموعه�ای�از�همکاری�ها�
نش��ئت�می�گیرد،�هم��کاری�همچنان�
کیفیتی�مدیریت�ناپذیر�و�سنجش�ناپذیر�
باقی�مانده�است.��همکاری�فقط�کیفیتی�
نیست�که�خواهان�آن�در�اداره�های�خود�
هس��تیم.�اقتصادم��ان،�حتی�تمدن�ها�و�
نظام�ه��ای�سیاس��ی�مان�را�می�توانی��م�
ازدی��دگاه�مجموع��ه�ای�از�همکاری�ها�
تحلیل�کنی��م.�اینکه�چگونه�خودمان�را�
تغذیه�می�کنیم،�می�پوش��انیم،�آموزش�
می�دهی��م،�مفرح�می�کنیم،�و�س��رگرم�
از� مجموع��ه�ای� وام�دار� می�س��ازیم،�
همکاری�ه��ای�پیچی��ده،�و�در�کم��ال�
تعجب،�به�چشم�نیامده�است.��ما�در�عصر�
هم�وابستگی�زندگی�می�کنیم.�امروِز�ما،�
ماحصِل�کار�فردی�یک�بازیگر�نیس��ت.�
هم��کاری،�هم��کاران،�و�فناوری�های�
موردانتخ��اب�آن�ها�بازی�گردانان�اصلی�
موجودیت�مدرن�امروزند.�همکاری،�چه�
در�س��طح�داخلی�و�چه�در�س��طح�خارجی�
سازمان،�تعیین�کنندۀ�موفقیت�آن�در�هر�
ب��ازاری�اس��ت�ک��ه�عرض��ه�می�کن��د؛�
بااین�همه�در�بیشتر�موقعیت�ها�همکاری�
مدیریت�ناپذیر�و�سنجش�ناپذیر�است.�

وقت تغییر فرارسیده است 
اگ��ر�قص��د�داریم�ک��ه�از�نهایت�ظرفیت�
ابزاره��ای�هم��کاری�و�تعامل��ی�امروز�
بهره�ب��رداری�کنیم�)که�یک�فهرس��ت�
جال��ب�و�ناکامل�این�اب��زار�عبارت�اند�از�
�Asanat،� Atlassian،� Cisco
�Spark،�Evernote،�Igloo،�Jabber،
�Google� Docs،� Google� Drive
�OneDrive،�G-Suite،�Office365
�Pipedrive،� Podio،� Ryver،
�Sharepoint،� Skype،� Slack،
�Solstice،� Trello،� Volerro،
WebEx،�Yammer(،�م��ا�تیم�ه��ای�
مدیری��ت،�بای��د�ب��ه�ش��ناخت�و�درک�
عمیق�ت��ر�و�گس��ترده�ای�از�»مجموعۀ�

همکاری�ها«�نائل�شویم.�
بعدازاینک��ه�ضرورت�عاجل�همکاری�را�
ب��رای�موفقیت�در�دنیایی�که�با�ش��تاب�
به�س��مت�دیجیتالی�و�رقمی�شدن�پیش�

م��ی�رود�باور�می�کنی��م،�درمی�یابیم�که�
اساس��اً�اث��ری�از�موجودیت��ی�چ��ون�
»هم��کاری«�وج��ود�ن��دارد.�هیچ�جا�در�
اسناد�نظام�مند�سازمانی�)مثاًل�ترازنامه�ها�
ی��ا�گزارش�ه��ای�k-10(�ردپای��ی�از�
سنجش�پذیری�همکاری�نمی�یابیم.������در�
لینکدین�حدود��500میلیون�متخصص�
و� موفقیت�ه��ا� ک��ه� دارن��د� وج��ود�
مهارت�هایش��ان�را�برشمرده�اند؛�اما�هیچ�
معیار�سنجش��ی�)متریک��ی(�که�عمومًا�
پذیرفت��ه�ش��ده�باش��د�و�بتوان��د�میزان�
توانمن��دی�در�همکاری�را�نش��ان�بدهد�
وج��ود�ن��دارد.�اقتص��اد�ام��روز�م��ا،�که�
وسواس�گونه�بر�مهارت�استوار�است،�به�
ای��ن�آگاه��ی�دس��ت�یافته�ک��ه�حتی�با�
و� جدیدتری��ن� از� برخ��ورداری�
پرمطالبه�تری��ن�مهارت�ه��ا،�مثاًل�دانش�
داده�ها�یا�اس��تادی�در�امنیت�اطالعات،�
بایس��تگِی�مهارت�همکاری�را�نمی�توان�
ان��کار�ک��رد.��ه��ر�مدی��ر�ارش��د�امنیت�
اطالعات��ی�)CISO(�ک��ه�خبره�باش��د�
معترف�اس��ت�که�برای�موفقیت�برنامۀ�
امنیت�اطالعات�یک�س��ازمان،�به�یک�
دس��تورالعمل�اساس��ی�ب��رای�ایج��اد�
هم��کاری�مؤث��ر�و�حتی�ترغی��ب�افراد�
خارج�از�انتظام�آن�س��ازمان�به�همکاری�
فعاالنه�نیاز�اس��ت.�مرثیه�های�زیادی�در�
ثنای�همکاری،�از�هرکس��ی�که�با�حجم�
زیادی�از�داده�ها�س��روکار�دارد،�مثل�علم�
داده�ها�یا�تحلیل�داده�ها،�می�ش��نویم.�اما�
اگ��ر�ناظ��ر�بر�جلس��ات�کالبدش��کافی��
شکست�های�قطعی�سازمان�ها�در�تولید�
ارزش�ب��رای�امنی��ت�اطالعات�و�داده�ها�
ب��وده��باش��ید،�درمی�یابید�ک��ه�عملکرِد�
کم�ترازانتظ��ار،�ناگزی��ر�ب��ه�ناکام��ی�
همکاری�ها�و�ترویج�ندادن�همکاری�در�
جمعی��ت�عمومی�کارکنان�نس��بت�داده�
می�ش��ود.��همیش��ه�در�روال�تاریخ��ِی�
این�گونه�مسئله�ها،�وقتی�کاشف�به�عمل�
می�آی��د�که�ب��ه�موضوع�مهم��ی�به�قدر�
کفایت�و�شایس��تگی�اش�توجه�نش��ده،�
تحلیلگران�و�دانش��گاهیانی�هستند�که�
نیاز�به�توجه�به�آن�موضوع�را�به�مدیران�
س��طح��Cگوشزد�کنند.�باوجوداین�هنوز�
اف��راد�زیادی�را�در�س��ازمان�های�مدرن�

ندیده�ای��م�که�خواس��تار�مدیران�ارش��د�
همکاری�)CCO(�باش��ند.�اگر�CCOها�
ب��ه�زودی�در�نموداره��ای�س��ازمانی�
س��ربرآورند،�بی�تردید�نیاز�به�»سنجش�
دقی��ق«�و�مدیری��ت�ج��دی�و�فع��ال�

همکاری�ها�داریم.�

همکاری سنجش پذير است
ح��دود�یک�ربع�قرن�پی��ش،�دکتر�کاِرن�
استیفنس��ون�برای�یک�تحلیل�دقیق�و�
ریاضی��ات،� از� ممل��ؤ� و� س��امان�مند�
در� انس��انی� ارتباط��ات� درخص��وص�
سازمان�های�پیچیده،�پیش�قدم�شد.��

محقق��ان�ب��رای�ایجاد�زمین��ۀ�تحلیل�
ش��بکه�های�اجتماعی�)قابلیت�نگاشت�
اف��رادی�که�باهم�هم��کاری�می�کنند،�
برای�دستیابی�به�اهداف�معین(�قدرداِن�
استفنس��ون�هستند.�استفنسون�از�فنون�
تحلی��ل�ش��بکه�های�اجتماع��ی،�برای�
بهینه�س��ازی�استقرار�فیزیکی�اداره�ها�و�
ادغ��ام�آن�ها�باهم،�تحلیل�ترکیب�بندی�
تیم�های�توس��عۀ�محصول،�شناسایی�و�
مرئی�کردن�همکاری�های�تحکیم�کنندۀ�
شبکه�های�تروریستی�برای��IC)جمعیت�
اطالعات��ی�ای��االت�متح��ده(،�و�نحوۀ�
سرایت�شخص�به�شخص�بیماری�های�
همه�گی��ر�)اپیدمی��ک(�ب��رای�کارکنان�
بهداش��ت�و�س��المت�عمومی�استفاده�
کرده�اس��ت.�مدیران�اجرائی�باید�از�ابزار�
و�فن��ون�مش��ابهی�ب��رای�تش��خیص�و�
تقوی��ت�همکاری�های�عالی�)و�معمواًل�
مخفی(�مابین�نیروهای�کاری�اس��تفاده�

کنند.�
در�یک�س��ازمان،�همکاری�بر�چگونگی�
جری��ان�یافت��ن�اطالع��ات�)ی��ا�جریان�
نیافتن�آن(�تأثیر�می�گذارد؛�جای�تعجب�
دارد�که�بیشتر�سازمان�ها�تجزیه�وتحلیِل�
مجموع��ۀ�همکاری�ه��ای�مرب��وط�به�
جریان�ه��ای�اطالعات��ی�مخ��رب�ی��ا�
ارزش�س��از�را�با�جدیت�دنبال�نمی�کنند.�
شناخت�بهتر�شیوۀ�همکاری�به�گردش�
اطالع��ات�و�خروجی�های�مثبت�کمک�
می�کن��د�و�راه�مطمئن��ی�ب��رای�افزایش�
بس��امد�خروجی�های�مثبت�و�اجتناب�از�
تکرار�اشتباه�های�پرهزینۀ�قبلی�است.��
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اعتماد کلید است
ظرفیت�همکاری�در�س��ازمان،�پشتیبان�
شایستی�برای�اعتمادسازی�در�آن�است؛�
اعتم��اد�به�این�معناس��ت�ک��ه�کارکنان�
چق��در�به�س��ازمان،�و�س��ازمان�چقدر�به�
کارکن��ان،�و�کارکنان�چقدر�به�هم�اعتماد�
دارن��د.�این�س��طح�از�اعتم��اد�بر�عملکرد�
تأثی��ر�می�گ��ذارد؛�زی��را�هم�بس��تگی�
مستقیمی�مابین�»میزان�اعتماد�بین�یک�
س��ازمان�و�اعضایش«،�و�»توانمندی�در�
توس��عه�و�به�کارگی��ری�توأم��اِن�ف��ن�و�

دانش«�وجود�دارد.�
ازلح��اظ�اقتص��ادی،�س��ازمان�هایی�که�
ظرفی��ت�همکاری�باالیی�دارند،�متحمل�
هزینه�ه��ای�تراکن��ش�داخل��ی�کم�تری�
می�شوند.�استیفنسون�شاهد�بوده�که�»...
اگر�افراد�در�دو�دپارتمان�یا�ناحیۀ�مختلف�
)مث��اًل�دپارتمان�های�بازاریابی�و�فروش�
یا�نواحی�آسیا�و�اروپا(�اعتماد�کافی�برای�
مکالم��ۀ�صادقانه�درب��ارۀ�تأثیرات�بازار،�
کیفی��ت�فراینده��ای�کار،�و�راه��ه��ای�
پیش��رفت�کار�داش��ته�باش��ند،�می�توانند�

فرصت�های�بس��یار�بیشتری�برای�ابتکار�
و�فکرورزی�داش��ته�باش��ند.�متعاقب�آن�
هزینۀ�پروژه�های�جدید�کم�می�ش��ود...�و�
ب��ا�کاهش�غفلت�های�ثقی��ل�و�پرهزینه�

ارزش�بیشتری�حاصل�می�شود.«
ش��اید�چنی��ن�دیدگاه�ه��ای�نوآورانه�ای�
درب��ارۀ�مدیری��ت�ب��ه�»َج��و�زدگ��ِی�
کریس��تف�کلمبی«�محکوم�شود!�اما�چیز�
جدی��دی�کش��ف�نکرده�ای��م؛�مس��ئلۀ�
و� س��نجش�پذیری� ض��رورت�
مدیریت�پذی��رِی�همکاری�همه�جا�خود�را�

ک��ه� امیدواری��م� می�کش��د.� ب��ه��رخ�
س��خت�گیرانه�و�ب��ا�دق��ت،�مجموع��ۀ�
همکاری�هایی�را�که�س��ازمان�یا�شرکت�
ش��ما�ازطری��ق�آن�ارزش�می�آفرین��د�و�
مأموریتش�را�به�انجام�می�رساند،�سنجش�

و�مدیریت�کنید.
)به�صورت�جدا�از�متن-�یا�واضح(�ش��ما�
برای�س��نجش�همکاری�در�س��ازمان�یا�
تی��م�آی�تی�خود�چ��ه�می�کنید؟�خط�دید�
پذیرای�مقاالت�منسجِم�علمی�و�تجربی�

شماست.�در�خط�دید�بنویسید.����

45 مديريت پـروژه   ازتـئوري تا عمل
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رویــداد
کنفرانس اجرا از راه دور 2019

مکان: بالی اندونزی

29 الی 30 ژوئن 2019

اگ��ر�ب��ا�تیم��ی�از�راه�دور�کار�می�کنی��د�یا�اینکه�قصد�داری��د�به�زودی�کاری�را�به�این�
روش�آغاز�نمایید،�این�کنفرانس�برای�ش��ما�مناس��ب�اس��ت.�این�کنفرانس�رویدادی�
رایج�است�که�بر�آموزش�استراتژی�های�پروژه،�تاکتیک�های�مدیریت�منابع�پروژه�
و�س��اخت�تیمی�تمرکز�دارد�که�بیرون�از�دفتر�کار�هس��تند.�ماریانو�س��وارز�باتان،�
ان��درو�دامون��ت،�زک�اونیس��کو�و�ادی�پین��ار،�تعدادی�از�متخصص��ان�کار�از�راه�دور�
هس��تند�ک��ه�انتظ��ار�می�رود�در�این�کنفرانس�امس��ال�حضور�یابن��د.�به�عنوان�یک�

ش��رکت�کننده،�برای�یادگیری�نکات،�رویکردها�و�اس��تراتژی�های�جدید�فراوانی�در�
م��ورد�مدیریت�پروژه�آماده�ش��وید.�کنفرانس�ه��ای�نامبرده،�برترین�کنفرانس�های�
مدیریت�پروژه�هس��تند�که�هر�مدیر�پروژه��و�هر�کارآفرینی�باید�در�س��ال��2019در�
آن�ش��رکت�کن��د.�ب��ا�توجه�به�این�حقیقت�ک��ه�کنفرانس�های�مدیریت�پروژه�ای�که�
در�س��ال��2018برگزار�ش��دند،�موفقیت�چشمگیری�به�شمار�می�رفتند،�ما�می�توانیم�

مطمئنًا�انتظارات�بیشتری�از�رویدادهای�سال�پیِش�رو�داشته�باشیم.
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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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خبرهای�ناخوشایندی�در�مورد�زنانی�وجود�دارد�که�فنی�
هس��تند،�همان�ط��ور�ک��ه�در�گزارش�تحقی��ق�زنان�فنی�
�2018توس��ط�ایوانتی�قابل�مش��اهده�اس��ت�که�در�این�
گزارش�آمده��63درصد�از�میان��500زن�فنی،�کارش��ان�
را�بزرگ�تری��ن�چال��ش�خود�معرفی�کردند.�چهل�وس��ه�
درص��د�می�گوین��د�که�هیچ�الگوی�نقش�زنی�ندارند�و��40
درصد�اظهار�می�دارند�که�ش��کاف�ایجادش��ده�را�به�عنوان�
بزرگ�تری��ن�چالش�خود�می�دانند.�چقدر�مأیوس�کننده�و�

تأسف�بار!
�Reboot�Digital ن��ام� ب��ه� مجموع��ه�ی�دیگ��ری�
�Marketingس��عی�ک��رد�داده�ه��ا�را�به�روش��ی�متفاوت�
تفس��یر�نماید�تا�فرصت�های�موجود�را�مش��خص�کند�و�

جوانب�مثبت�قضیه�را�تشخیص�دهد.

از�این�دیدگاه،��67درصد�از�پاس��خ�دهندگان�معتقدند�که�
ایجاد�تأثیری�مثبت�در�س��ازمان�یا�صنعتش��ان�بهترین�
کاری�اس��ت�ک��ه�یک�زن�فن��ی�می�تواند�انجام�دهد.��54
درصد�از�آنان�می�گویند�تش��ویق�س��ایر�زنان،�کار�مثبت�
چش��مگیری�اس��ت�و�همان�درصد�می�گویند�که�معتقدند�

تعداد�زنان�فنی�اکنون�بیشتر�از�پنج�سال�قبل�است.
پنجاه�وس��ه�درص��د�از�زن��ان�می�گوین��د�ای��ن�کار�هرگز�
خس��ته�کننده�نیس��ت�و��45درصد�اظهار�می�دارند�که�این�
پروژه�هیجان�انگیز�اس��ت،�درنتیجه�به�روش�هایی�اشاره�
می�کنن��د�که�صنع��ت�و�تکنولوژی�به�زنان�یک�روزنه�ی�
پوی��ا،�خ��الق�و�تش��ویق�کننده�می�ده��د�ت��ا�مهارت�ها�و�

عالیقشان�تقویت�شود.
البت��ه��29درص��د�از�پاس��خ�دهندگان�به�فرصتی�اش��اره�

کردن��د�که�تا�س��اعت�ها�کار�کنن��د�یا�در�محیطی�جدید�با�
اس��تفاده�از�آخرین�فناوری�ها�به�فعالیت�بپردازند.�حقوق�
عالی�و�پیش��رفت�در�کار�نیز�دو�انگیزه�ی�مهم�برای��24

درصد�از�زنان�فنی�جهت�انتخاب�این�نوع�کار�بود.
درنهایت،�کار�کردن�با�زنان�دیگر�در�این�ش��غل�نیز�یکی�
از�عوامل�اس��ت�هرچند�تنها��14درصد�از�زنان�این�پاس��خ�

را�دادند.
اگرچه�بودن�یک�زن�در�رش��ته�های�مختلف�تکنولوژی�
چالش�برانگیز�اس��ت،�اما�من�دوس��ت�دارم�داس��تان�های�
درخش��انی�نظیر�این�را�ببینم.�دیدن�س��ایر�زنانی�که�رشد�
و�پیشرفت�می�کنند�و�با�انجام�کارهای�ارزشمندی�که�به�
آن�عالقه�مندند�به�رؤیاهایش��ان�تحقق�می�بخش��ند�باید�

مشوقی�باشد�برای�سایرین�و�رسیدن�به�برابری.

بهرتین نکات در 
م��ورد زنان فنی
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در�یک��م�نوامب��ر،�نزدی��ک�ب��ه��1500کارمند�ش��رکت�
�Googleدر�تجمع��ی�ب��ر�ضد�رس��یدگی�ناکافی�س��وء�
رفتارهای�مربوط�به�دو�مدیر�ش��رکت،�اعتراض�کردند.�
در�س��اعت��11صبح�به�وقت�محلی،�در�بیش�از�بیس��ت�
اداره�ی��Googleدر�سراس��ر�جهان،�کارکنان�از�پش��ت�
میزه��ای�خ��ود�بر�خواس��ته�و�ب��ه�پی��اده�روی�پرداختند،�
درحالی�که�جلوی�صف�معترضین�متن�زیر�نوشته�ش��ده�

بود:
س��الم.�من�پش��ت�میزم�نیس��تم�زیرا�برای�اتحاد�با�سایر�
کارکن��ان�گ��وگل�و�پیمانکاران�راهپیمای��ی�می�کنیم�تا�
اعت��راض�خ��ود�را�علیه�آزار،�بدرفتاری،�عدم�ش��فافیت�و�
فرهن��گ�محی��ط�کار�ک��ه�برای�همگان�کارآمد�نیس��ت�
نش��ان�دهی��م.�من�بعداً�ب��ه�محل�کارم�بازمی�گردم.�برای�

تغییرات�اساسی�و�واقعی�راهپیمایی�می�کنم.
ای��ن�اعت��راض�ب��ا�یک�گ��زارش�نیویورک�تایم��ز�که�با�
جزئیات�ذکرش��ده�بود�خودنمایی�کرد.�در�این�گزارش�با�
جزئی��ات�آم��ده�بود�ک��ه�چگون��ه��Larry�Pageرئیس�
کمپان��ی��Alphabetاز�اندی�رابین،�یکی�از�س��ازندگان�
اندروی��د�درخواس��ت�کرد�تا�اتهام��ات�مربوطه�را�مجدداً�
امض��ا�کن��د.�وقتی�نیویورک�تایمز�آش��کار�کرد�که�معاون�
ارشد�سابق�تحقیق،�به�نام�Amit�Singhal،�از�مجموعه�
�Richب��ه�ن��ام��Google�Xج��دا�ش��د�و�اینک��ه�مدی��ر�
�DeVaulبعد�از�س��وء�رفتار�که�انجام�داده�بود،�س��رکار�

خود�باقی�ماند،�اعتراضات�از�سر�گرفته�شد.
شرکت��Googleاتهامات�ذکرشده�در�گزارش��NYTرا�
�Sundarمنک��ر�نش��د؛�ام��ا�در�ع��وض�رئیس�کمپان��ی�

�Pichaiو�معاون��Eileen�Naughtonپاس��خ�دادند�که�
شرکت��48نفر�را�به�اتهام�آزار�اخراج�کرده�است.

درخواس��ت�کارکنان،�سیاست�های�شرکت��Googleرا�
تغییر�داد

س��ازمان�دهن��دگان�ای��ن�اعتراض�پنج�تغیی��ر�زیر�را�در�
سیاست�های�شرکت��Googleخواستار�شدند:

1.�پای��ان�دادن�ب��ه�داوری�اجباری�در�پرونده�های�اذیت�و�
آزار�و�تبعیض.

2.�تعه��د�ب��ه�پای��ان�دادن�نابراب��ری�در�پرداخت�و�ایجاد�
فرصت�ها.

3.�ارائه�ی�یک�گزارش�مبنی�بر�افشای�عمومی�ماجرای�
اذیت�و�آزار.

4.�ارائ��ه�ی�ی��ک�فرآیند�واض��ح،�یکپارچه�و�جهانی�برای�
گزارش�افراد�ناشناسی�که�مرتکب�سوء�رفتار�شده�اند.

5.�تغیی��ر�دادن�سلس��له�مراتب�اجرای��ی�ت��ا�مدیر�اصلی�
�CDOمستقیمًا�گزارشات�را�به�مدیرعامل�انتقال�دهد�و�
به�وی�اجازه�دهد�تا�پیش��نهاداتی�را�مس��تقیمًا�به�س��ایر�
مدی��ران�ارائه�کن��د.�به�عالوه،�انتصاب�ی��ک�نماینده�ی�

.Googleکارکنان�در�هیئت�مدیره�ی�
پاس��خ�گ��وگل�به�این�اتهامات�س��وء�رفت��ار�جزو�آخرین�
تصمیم��ات�قابل�بحث�در�چند�س��ال�اخیر�می�باش��د.�در�
گزارش��ات�NYT،�کارگران،�امسال�به�نشانه�ی�اعتراض�
کار�ه��وش�مصنوعی�ش��رکت�را�ب��ا�پنتاگون�نپذیرفتند�و�
اظهار�داش��تند�که�کارش��ان�نباید�برای�جنگ�اس��تفاده�
ش��ود.�گ��وگل�درنهایت�تصمیم�گرف��ت�این�قرارداد�را�با�
پنتاگون�تمدید�نکند.�کارکنان�همچنین�آقای��Pichaiو�

دیگ��ر�مدی��ران�را�برای�تولید�یک�موتور�جس��تجو�برای�
چین�که�نتایج�را�سانسور�می�کرد،�مجازات�کردند.�از�آن�
زمان�به�بعد،�گوگل�دیگر�برای�ساخت�موتور�جستجو�با�
چین�قدم�برنداش��ت.�البته�نمی�توان��Memoرا�فراموش�
کرد؟�کارگران�گوگل�گفتند�س��ایر�حوادث�س��ؤاالتی�در�
مورد�گرایش�ش��رکت�به�زنان�در�ذهن�ایجاد�کرد.�س��ال�
گذش��ته،�James�Damore،�اظهار�داش��ت�زنان�ازنظر�
زیس��تی�تخص��ص�کمت��ری�می�توانند�در�مهندس��ی�به�
دس��ت�آورن��د�و�این�ک��ه�تفاوت�های�ش��خصیتی�ضعف�
مدیران�و�رهبران�زن�را�در�کمپانی�نش��ان�می�دهد.�پس�
از�ی��ک�اعت��راض،�مدی��ران�گوگل�آق��ای��Damoreرا�
اخراج�کردند.�دریکی�از�جلس��ات�پرس��نل�در�سال�2017،�
�Pageو��Sergey�Brinت��الش�کردن��د�الگوهای�زن�در�
نقش�های�مختلف�را�نام�ببرند.��Brinس��عی�کرد�نام�زنی�
را�که�به�تازگی�در�یک�رویداد�ش��رکت�مالقات�کرده�بود�
ب��ه�خاط��ر�بیاورد.��Pageدرنهایت�به��Brinیادآوری�کرد�
که�نام�آن�زن��Gloria�Steinemاس��ت،�نویس��نده�ای�
�Ruth�Poratگف��ت�قهرم��ان�وی��Page�.فمینیس��ت
�Alphabetاست،�مدیر�ارشد�مالی�کمپانی�های�گوگل�و�
که�اجازه�ندارد�برای�عموم�صحبت�کند.��Cyberlinkبه�
کم��ک�قابلیت�اتص��ال�معتبر�و�راهکارهای�منعطفی�که�
به�عن��وان� ساخته�ش��ده� �VMware فن��اوری� در�
ارائه�دهن��ده�ی�برت��ر�رأی�داد.�اگرچ��ه�در�کوتاه�م��دت�
معترضین�حداقل�به�یکی�از�اهداف�مطلوبشان�رسیدند،�
اما�گویا�در�ادامه�این�ش��رکت�به�دیگران�محول�خواهد�

شد.

 Google  نتایج اعتصاب کارکنان
در تغییر سیاست های داوری اجباری
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ب��رای� چ��ه� �)remote( ازراه�دور� کار�
کارکن��ان�و�چه�کارمندان�نعمتی�اس��ت.�
اگر�رؤیای�کار�کردن�در�شرکتی�را�دارید�
ک�������ه�ام������کان�دورک������اری�
)telecommuniting(�دارد�ی��ا�حت��ی�
مش��وق�دورکاری�اس��ت،�جای�این��10

شرکت�در�رؤیاهای�شما�خالی�است!
کاِر�ازراه�دور�پاداش�ارزشمندی�است�که�
اس��تعدادهای�فن��اوری�را�ب��رای�کار�در�
س��ازمان�ها�و�مان��دن�در�آن�ه��ا�تطمیع�
می�کند.�هرچند�ش��رکت�هایی�مانند�یاهو�
و��IBMسیاس��ت�های�دورکاری�خ��ود�را�
ب��رای�برطرف��ی�مش��کالت�فرهنگی�و�
تج��ارِی�بزرگ�تر�لغو�کرده�اند،�دورکاری�
همچنان�در�صنعت�فناوری،�درحال�رشد�
اس��ت�و�مادام�اینکه�این�ش��رکت�ها�یک�
راهب��رد�موفق�برای�کار�ازراه�دور�داش��ته�
باش��ند،�دورکاری�موج��ب�به��ره�وری�و�

حف��ظ� افزای��ش� و� غیب��ت� کاه��ش�
���FlexJobs می�ش��ود.� کارکنانش��ان�
ش��رکتی�اس��ت�ک��ه�انواع�لیس��ت�های�
شغل�های�انعطاف�پذیر،�ازجمله�نیمه�وقت�
و�دورکاری�و�خوی��ش�کاری�را�لیس��ت�و�
معرفی�می�کند.�این�ش��رکت�یک�لیست�
از��100ش��رکت�مط��رح�در�دورکاری�و�
فرصت�های�ش��غلی�توزیع��ی�و�ازراه�دور�
)tRad(�ب��رای�س��ال��2017ارائ��ه�کرده�
است.�در�این�لیسِت�ساالنه،�شرکت�هایی�
ذک��ر�ش��ده�اند�ک��ه�از�مجموعه��47000
ش��رکت،�در�س��ال�پیش،�بیشترین�تعداد�
ش��غل�های�ازراه�دور�را�در�پای��گاه�دادۀ�
�FlexJobsداش��ته�اند.�این�لیست�شامل�
ش��رکت�هایی�اس��ت�که�هم�شغل�های�
نیمه�وق��ت�و�ه��م�تمام�وقت�دارند.�اما�چرا�
افراد�می�خواهند�که�از�راه��دور�کار�کنند؟�
معم��واًل�افرادی�ک��ه�خواهان�دورکاری�

هس��تند�مایل�ان��د�به�چندی��ن�دلیل�از�راه��
دور�و�از�منزل�کار�کنند:�

تا�زمان�بیشتری�بیابند�و�در�خانه�و�کار� ���
مفیدتر�باشند.

بعضی�می�خواهند�زمان�بیشتری�برای� ���
خدمت�گ��زاری�ب��ه�انس��ان�ها�و�جامعه�و�
فعالیت�های�بشردوس��تانه�بیابند�و�نیاز�به�

انعطاف�پذیری�زمان�کارشان�دارند.�
��دلی��ل�بعض��ی�بیماری�ه��ای�مزم��ن� ���

است.�
�کاهش�اس��ترس�دلیل�دیگر�دورکاری� ���

است.�
�برخی�کمک�خرج�خانواده�اند.� ���

�بعض��ی�زمان�بیش��تری�برای�س��الم� ���
زندگی�کردن�می�خواهند.�

�برخی�برای�مراقبت�از�افراد�خردس��ال� ���
یا�س��المند�نیاز�به�ایجاد�توازن�بین�کار�و�

منزل�دارند.�

�برخ��ی�مجب��ور�ب��ه�نقل�مکان�ه��ای� ���
مکررن��د�و�به�موقعیت�های�ثابت�ش��غلی�

نیاز�دارند.�
�برخ��ی�ب��رای�بهت��ر�ک��ردن�کیفی��ت�
زندگی�شان�خواهان�انعطاف�بیشترند.�

�FlexJobsو�اما��10ش��رکت�اول�لیست�
ک��ه�بهتری��ن�انتخاب�ب��رای�دورکاری�

هستند:
1. Appen
2. LiveOps
3. Amazon
4. TeleTech
5. VIPKID
6. LanguageLine Solutions
7. Working Solutions
8. Kelly Services
9. Sutherland
10. UnitedHealth Group

10 رشکت از بهرتین رشکت های دورکار 
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