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وقتی با مدیران ارش�د س�ازمانهای دولتی و خصوصی صحبت میکنیم ،مبحث مدیریت و
کنت�رلپ�روژهرایک�یازاصلیتری�نمس�ائلیکهدرپروژههاباآنروبهروهس�تندمیدانند.
درواق�عب�هدلی�لاینک�های�نموضوع،عالوهبرتئ�وری،نیازبهبرخ�یازمهارتهایفردی،
اجتماع�یوحت�یاخالق�ینی�زدارد،گاه�یب�اچالشه�ایزی�ادیهمراهمیش�ود.امااین
برحسب تجربهای
سازمانها که نیاز مبرم به این موضوع را احساس کردهاند ،چه باید کنند؟
ِ
که تاکنون در مجموعۀ «خط دید» کسب کردهایم ،بهنظر میرسد که بهترین راهحلِ ممکن،
راهاندازی یک واحدِ  PMOیا همان دفتر مدیریت پروژه است .نکتۀ مهم و قابلتوجه در این
بین ،اهمیت س�اختار س�ازمانی ،و همینطور ایجاد فرآیندهای موردنیاز و فرهنگ س�ازمانی
تعامل با این واحد است .درنهایت پیشنهاد میشود که قبل از راهاندازی این واحد ،فرهنگ
خودگزارشدهی و خودسنجی را برای سنجش عملکردها و پروژهها در سازمان بپرورانیم تا
افراد با این نوع وظایف واحدِ  PMOناآشنا نباشند.
محمدرضا اسماعیل طهرانی -سردبیر

مدیر پروژهکیست؟

مدی�ران پ�روژه نق�ش هدای�ت برنامهریزی ،اجرا ،نظارت ،کنت�رل و اتمام پروژهها را بهعهده
دارن�د .در ای�ن مقال�ه نق�ش مدیر پروژه ،مس�ئولیتها ،مدارک مرتبط و حق�وق موردانتظار را
بررسی میکنیم و راهنماییهایی برای کاریابی عرضه میکنیم.

نقش هدایتگربه موفقیت پروژه

یک مدیر پروژه کیست؟
مدیران پروژه نقشی کلیدی در
برنامهری��زی ،اج��را ،نظارت،
کنت��رل و اتم��ام پروژهها بازی
میکنن��د .آنها مس��ئول کل
مح��دودۀ پروژه ،تی��م پروژه،
مناب��ع و موفقیت و شکس��ت
پ��روژه هس��تند .اگ��ر جویای
حرف��های در فناروی اطالعات
هستید و جایگاه مدیریت پروژه
را برای خود بررسی میکنید ،با
یک نقشۀ راه مناسب بهسمت
مدیری��ت پروژهه��ای آیتی
حرکت کنید .همچنین تحقیق
کنید که برای یک مدیر پروژۀ
عال��ی ش��دن به چه چی��ز نیاز
است.
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مسئولیتهای مدیر پروژه
ی��ک مدی��ر پ��روژه ،ب��ا کم��ک تیمش،
عهدهدار چندین مس��ئولیت مربوط به پنج
ف��از چرخ��ۀ حیات��ی پ��روژه (تکوی��ن،
برنامهریزی ،اجرا ،نظارت ،و اتمام) است.
فازهای مدیریت پروژه با  10حوزۀ دانش
همپوشانی دارد.
حوزهه��ای ای��ن دان��ش عبارتان��د از
یکپارچهس��ازی ،محدوده پ��روژه ،زمان،
هزینه ،کیفیت ،منابع انس��انی ،ارتباطات،
کارپ��ردازی ریس��ک و مدیری��ت
ذینفعان.
 .1فاز آمادهسازی:

 1.1مدیریت یکپارچگی :توس��عۀ منشور
پروژه
 1.2مدیری��ت ذینفع��ان :شناس��ایی
ذینفعان

 .2فاز برنامهریزی:

 2.1مدیری��ت یکپارچگی :توس��عۀ برنامۀ
مدیریت پروژه
 2.2مدیری��ت محدوده :تعریف و مدیریت
محدوده ،ساخت یک ساختار شکست کار
( )WBSو مجموعۀ نیازمندیها
 2.3مدیری��ت زمان :برنامهریزی ،تعریف،
توس��عۀ زمانبن��دی ،فعالیتها ،تخمین
منابع و طولمدت فعالیت
 2.4مدیری��ت هزینهه��ا :برنامهری��زی و
تخمین هزینهها و تعیین بودجهها
 2.5مدیری��ت کیفی��ت :برنامهری��زی و
شناسایی نیازمندیهای کیفی
 2.6مدیریت منابع انسانی :برنامهریزی و
شناسایی نیازهای منابع انسانی
 2.7مدیری��ت ارتباط��ات :برنامهری��زی
ارتباطات

 2.8مدیری��ت ریس��ک :برنامهری��زی و
شناس��ایی ریس��کهای بالق��وه ،اجرای
تحلیله��ای کیف��ی و کم��ی ریس��ک و
برنامهریزی راهبردهای کاهش ریسک
 2.9مدیریت کارپ��ردازی :برنامهریزی و
شناسایی امور و تدارکات موردنیاز
 2.10مدیری��ت ذینفع��ان :برنامهریزی
برای انتظارات ذینفعان
 .3اجرا:

 3.1مدیری��ت یکپارچهس��ازی :هدایت و
مدیریت تمام کار پروژه
 3.2مدیری��ت کیفی��ت :اج��رای تم��ام
جنبههای مدیریت کیفیت
 3.3مدیری��ت مناب��ع انس��انی :انتخاب،
توسعه و مدیریت تیم پروژه
 3.4مدیری��ت ارتباط��ات :مدیریت تمام
جنبههای ارتباطات

درآمد مدیران پروژه در ایاالت متحده
دلیل س��طح باالی مهارتها و مس��ئولیتهای موردنیاز این حرفه،
مدیران پروژه ،به ِ
از حقوقه��ای باالی��ی برخوردارند .طبق مصاحبهای که اخیراً دربارۀ درآمدها صورت
گرفته ،متوس��ط حقوق س��االنۀ مدیران پروژۀ ایاالت متحده  108200دالر اس��ت.
جدول زیر متوس��ط حقوق س��االنۀ مدیران پروژۀ ایاالت متحده را برحس��ب مدرک و
تجربۀ آنها نشان میدهد.
وضعیت گواهی و تجربه حقوق متوسط
کارشناس مدیریت پروژه ()PMP
 PMPبا کمتر از یکسال سابقۀ کار
 PMPبا  1تا  5سال سابقۀ کار
 PMPبا  5تا  10سال سابقۀ کار
 PMPبا  10تا  20سال سابقۀ کار
 PMPبا بیش از  20سال سابقۀ کار

 111000دالر
 95000دالر
 104000دالر
 120000دالر
 124000دالر
 133000دالر

مدارک مربوط به مدیریت پروژه
داش��تن مدرک یا گواهی در مدیریت پروژه میتواند درها را بر فرصتهای ش��غلی بیش��تر و
ش��غلهای پردرآمدتر بگش��اید .اگر دورههای باز و رایگان مدیریت پروژه را میپس��ندید،
میتوانید چندی از این دورهها را در سایتهای مثل کورسِ را بیابید تا دانش و مهارتهای
مربوط به پروژه را در خودتان تقویت کنید .بسیاری از کسبوکارها َر ِوشگان (متدولوژی)
چاب��ک ( )Agileرا ترجی��ح میدهن��د ک��ه ب��ه موجب آن ،کارکنان به کس��ب دانش در این
ح��وزه نی��از پی��دا میکنند .با مدارک بینالمللی مربوط ب��ه چابک میتوانید حرفۀ خود را به
سطح بعدی برسانید.
 3.5مدیری��ت کارپ��ردازی :امنس��ازی
کارپردازیهای موردنیاز
 3.6مدیری��ت ذینفع��ان :مدیریت تمام
انتظارات ذینفعان

 4.7مدیری��ت کارپ��ردازی :کنت��رل
کارپردازیها
 4.8مدیریت ذینفعان :کنترل مش��ارکت
ذینفعان

 4.1مدیری��ت مح��دوده :نظارت و کنترل
کار پروژه و مدیریت تغییرات الزم
 4.2مدیری��ت محدوده :اعتبارس��نجی و
کنترل محدودۀ پروژه
 4.3مدیری��ت زم��ان :کنت��رل مح��دودۀ
پروژه
 4.4مدیریت هزینهها :کنترل هزینههای
پروژه
 4.5مدیری��ت کیفی��ت :کنت��رل کیفیت
اقالم تحویلی
 4.6مدیری��ت ارتباط��ات :کنترل تمامی
ارتباطات تیم و ذینفعان

 5.1مدیریت یکپارچهس��ازی :اتمام تمام
فازهای پروژه
 5.2مدیری��ت کارپ��ردازی :اتم��ام تمام
کارپردازیهای پروژه
عالوه بر دانش فنی ذکرش��ده مدیر پروژه
به مهارتهای پرمطالبۀ دیگری نیاز دارد
ک��ه «مهارتهای نرم» ی��ک نوع از این
مهارتهاس��ت که به ایفای این نقش به
بهترین ش��کل کمک میکند .با کس��ب
ای��ن مهارتها مدیران پ��روژه میتوانند
خ��ود را از دیگ��ر همکارانش��ان متمای��ز
کنند.

 .4نظارت و کنترل:

شغلهای مدیریت پروژه
مهمتری��ن نکت��ه در مدیری��ت پ��روژه این اس��ت که تقریب ًا ه��ر بخش صنعت در
سرتاسر دنیا به مدیران پروژه با تخصصهای مختلف نیاز دارد و همین مدیریت
پ��روژه را ب��ه گزین��ۀ حرفهای مناس��بی تبدیل کرده اس��ت .ش��رکتها در زمینۀ
بهداش��ت عمومی ،هوانوردی ،فناوری ،توس��عۀ نرمافزار ،مهندسی ،ساختوساز،
امالک ،انتشارات ،امور مالی و دارائی ،بازاریابی ،تولید ،آموزش ،بیمه ،امور دولتی
و زمینههای متعدد دیگر به مدیران پروژۀ شایس��ته نیاز دارند و در جس��توجوی
آنها هس��تند .درواقع ادارۀ آمار کار ایاالت متحده چش��مانداز روش��نی را برای
مدیران پروژه پیشبینی کرده اس��ت .اساس�� ًا هر کس��بوکاری که پروژه دارد به
مدیران پروژه نیازمند اس��ت .امید اس��ت که همزمان با پیش��رفت حرفۀ مدیریت
پ��روژه در دنی��ا ،روزب��هروز در ای��ران نیز ش��اهد توس��عۀ این حرف��ه ،و درنتیجه،
نظاممندی و بهینهسازی تالشهای کسبوکارهای بومیمان باشیم.

 .5بستن (اتمام):
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 6کتاب مدیریت پروژه برای مهندسان وتولیدکنندگان
مهندسان مهارتهای باارزشی
را در دانش��گاه میآموزن��د ،اما
«مدیری��ت پروژه» ج��ز ِء این
مهارتها نیس��ت .بس��یاری از
مهندساندرنهایتمهارتهای
مدیری��ت پ��روژه را در کار و در
وق��ت متعل��ق ب��ه خودش��ان
میآموزند .اگر مهندس هستید
و مــــیخـــواهیـــــــ��د
مجموعهمهارتهای مدیریت
پ��روژۀ خ��ود را تقویت کنید ،در
جای درس��تی ایستادهاید .برای
تهیۀ لیس��تی از این مهارتها،
لیس��تهای آمازون ،تاالرهای
گفتوگـــ��و ،وبــالگه��ا و
وبگاههای نقد کتاب را بررس��ی
کردی��م تا بهتری��ن کتابهای
مدیری��ت پ��روژه را خصوص�� ًا
ب��رای صنای��ع مهندس��ی و
ساختوتولید شناسایی کنیم.

بازگش��ته ،توضی��ح میده��د.
گل��درات در سرتاس��ر کت��اب
خوانندهه��ا را در پن��ج مرحل��ۀ
اصل��ی  TOCقدمبهق��دم
همراه��ی میکن��د .این رمان
چش��مانداز فوقالع��ادهای از
 TOCدارد و مــملــــ��ؤ از
ش��خصیتپردازی ،برخ��ورد و
تن��ش و گه��گاه صحنهه��ای
مهیج (داراماتیک) است.
تجلییافته :رمانی دربارۀ
تلفـیــ�ق نــظــریۀ
محدودیته�ا ،لی�ن و
ششس�یگما؛ نوشتۀ باب
اسپرول و بُروس نلسون

زنجی�رۀ بحران�ی ،دکتر
الیاهو ُگلدرات

چه کس��ی گفته که کتابهای
مرب��وط ب��ه کس��بوکار
خس��تهکنندهاند؟ دکت��ر الیاهو
گل��درات با «رم��ان تجاری»
خود کتابهای سنتی راهنما را
کنفیکون کرده است! گلدرات
نظریۀ محدودیتها ( )TOCرا
ازطری��ق ش��خصیت اصل��ی
داس��تان ،یک پروفسور مدرس
دانش��گاه که اخیراً از ش��رکتی
ک��ه از  TOCاس��تفاده میکند
14

مشاوران مدیریت ،باب اسپرول
و بروس نلسون ،از داستانسرایی
گلدرافت الهام گرفتهاند تا منافع
اس��تفادۀ همزم��ان از تئ��وری
محدودیته��ا (Theory of
 ،)Constraintsلین ( )Leanو
ششس��یگما ( )Six Sigmaرا
تش��ریح کنن��د .در ای��ن کتاب،
داس��تان دو مشاور نقل میشود
که با تلفیق این سه روش قصد
ایجاد تغییراتی در یک ش��رکت
مس��تأصلوشکس��تخوردهرا
دارن��د .مؤلف��ان در پیوس��ت،
دقیقت��ر توضی��ح میدهند که
چگونه روشهای مطرحشده در
رم��ان را در س��ازمانتان ب��هکار
بگیرید و چرا ترکیب س��ه روش
نتایج بهتری را ثمر میدهد.

مدیریت پروژه برای مدیر
غیررس�میپ�روژه؛ ُکری
ُکگان ،سو ِزت بلِیکمور و
جیمز وود

در محی��ط کار امروز از بیش��تر
کارکن��ان انتظ��ار م��یرود که
پروژهه��ا را اج��را و مدیری��ت
کنن��د .مش��کل این اس��ت که
بیش��تر آنه��ا رس��م ًا آموزش
ندیدهاند.
در ای��ن کت��اب پیش��نهادهای
عملی و ع��اری از اصطالحات
تخصصی برای مدیران موردی
پ��روژه ارائه میش��ود .مؤلفان
ب��رای ب��ه تصوی��ر کش��یدن
مهمترین اقدامات و روشهای
اف��را ِد کارآم��د و مدیریتهای
مؤث��ر ،از نمونههای��ی واقع��ی
موفقیته��ا و شکس��تهای
پروژه استفاده میکنند.

وقتی پروژههای ساختوساز و
مهندس��ی بزرگمقیاس ،مث ً
ال
درح��د س��کوهای گاز و
کارخانههای مواد ش��یمیایی و
سدها ،به اشتباه پیش میروند،
اش��تباهات آنها وحش��تناک
است .ادوارد مرو ،که سی سال
تجربه در کاوش علل شکس��ت
پروژهه��ای بزرگمقی��اس و
نح��وۀ ممانعت از آن را دارد ،در
کتاب «ابرپروژههای صنعتی»
ب��ا زبانی ش��وخ و چالشانگیز
مینویس��د .هرچند که موضوع
اصل��ی این کت��اب ابرپروژهها
(مگاپ��روژه) اس��ت ،میتوان
بس��یاری از بینشهایی را که از
خوان��دن ای��ن کت��اب حاصل
میشود ،در هر پروژۀ مهندسی
و ساختوسازی ،با هر مقیاس،
بهکار گرفت.
مطالعات موردی مدیریت
پ�روژه ،نوش�تۀ هارلُ�رد
کِرزن ِر

ابرپروژهه�ای صنعت�ی؛
نوشتۀ ادوارد دابلیو مِرو
اگر از آموختن از شکس��تها و
موفقیته��ای دیگ��ران لذت
میبرید ،این کتاب برای ش��ما
نوش��ته ش��ده اس��ت .مدرس
مدیری��ت پروژه ،هارلرد کرزنر،
بی��ش از  100مطالعۀ موردی را
از ش��رکتهای واقعی کندوکاو
ک��رده و نش��ان میدهد که چه
چیز منجر به موفقیت اس��ت و
چ��ه چی��ز به شکس��ت منتهی

میش��ود و چ��ه کاری ب��رای
شکس��ت نخ��وردن باید انجام
میش��د؟ ای��ن کت��اب صنایع
متع��ددی ازجمل��ه پزش��کی،
داروس��ازی ،هوافضا ،س��اخت
وساز و غیره را دربرمیگیرد.
مدیری�ت پ�روژه ب�رای
مهندسی و ساختوساز؛
نوشتۀ گارلد اُبرل ِندِ ر

ای��ن کت��اب اص��ول و فنونی را
ب��رای مدیری��ت مهندس��ی یا
پروژههای ساختوس��از از فاز
اولی��ه ت��ا فازه��ای طراح��ی و
ساختوس��از و تکمی��ل ارائ��ه
میکن��د .تفاوت ای��ن کتاب با
دیگر کتابهای مدیریت پروژه
تمرکز ب��ر بهکارگیری فنون و
اص��ول مدیری��ت پ��روژه در
فازهای ابتدایی پروژه اس��ت تا
بت��وان هرچه زودتر ،بر بودجه،
مح��دوده ،و گاهش��مار پ��روژه
تأثیر گذاش��ت .برخالف دیگر
کتابه��ا ک��ه مس��تقیم ًا ف��از
ساختوساز را بررسی میکند،
اُبِرل ِن��در دلی��ل قاطعی را برای
بهکارگی��ری زودهنگام اصول
مدیریت پروژه در فرایند مطرح
میکند.
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مدیریتدانشمجازی

توضیحات و معرفی دوره :
دانش دربرگیرن��دۀ تمامی حوزههای
آگاهی و مهارتهایی اس��ت که افراد
ب��رای ح��ل مس��ائل مختل��ف بهکار
میگیرن��د .دان��ش از اطالع��ات و
اطالعات از دادهها بهدس��ت میآیند.
درواقع دانش ،درک و آگاهیای اس��ت
ک��هدرط��ولمطالعه،تحقیقوتجربه
بهدس��ت خواهد آم��د و نزدیکترین
الی��ه به تصمیمگیری اس��ت .تبدیل
اطالع��ات به دان��ش و پردازش آن بر
عهدۀ انسانها خواهد بود و بهگونهای
نمایانگ��ر باورهای اف��راد دربارۀ روابط
اس��ت .ب��ا حض��ور دان��ش در هم��ۀ
زمینههای زندگی بشری و گستردگی
بح��ث آن و نی��از روزمره به آن ،نیاز به
مدیریتدانشبیشتراحساسمیشود.
بنابراین باید بتوان دانش بهدستآمده
از تجربی��ات را جم��عآوری ،پردازش و
بهینهس��ازی ک��رد ت��ا س��بب ارتقای

س��رمایههای فکری در س��طح کالن
ش��ود .اندوختههای علم��ی که در هر
بخ��ش و س��ازمانی وج��ود دارد ،باید
بهگونهای باشد که در زمان مناسب در
اختیار افراد مناسب قرار بگیرد تا بتوانند
وظایف و کارهای خود را بهتر و مؤثرتر
بهانجام برس��انند .این کوششی است
ب��رای تبدیل دانش کارکنان به دارایی
مش��ترک س��ازمان .میتوان با ایجاد
انگیزه در کارکنان برای تسهیم دانش
خود و ایجاد تس��هیالت برای تفس��یر
دادهه��ا و اطالع��ات ،ب��ه این دادهها و
اطالع��ات معن��ای موردنیازش��ان را
بخشید .سازمانها از دانش و اطالعات
در زمینهه��ای كنترل ،تصمیمگیری،
تجزیهوتحلی��ل مس��ائل و تولی��د
محصوالتجدیداس��تفادهمیكنند.از
آنجای��ی كه امروزه ،دانش یك مزیت
رقابتی برای سازمانها ایجاد میكند،
توج��ه به مدیریت دانش و پرداختن به

آن ،فرص��ت مناس��بی را ب��رای ه��ر
س��ازمان بهوجود م��یآورد تا عالوه بر
ادام��ۀ حیات در محیط��ی پویا بتوانند
گوی س��بقت را از س��ایر س��ازمانها
بربایند و پیش��تاز عرصههای مختلف
فعالیت باشد.
مشخصات دوره :
نوع دوره :مجازی  +پشتیبانی آنالین
 +کالس رفع اشکال حضوری
زم��ان برگ��زاری :ب��دون محدودیت
زمانی (قابلدس��ترس در تمام ساعات
شبانهروز) بهمدت  2ماه
سرفصلهای دوره:
 تعاریف و مفاهیم اولیه
 تعاریف مدیریت دانش
 انواع دانش
 سرمایۀ فکری
 چرخۀ مدیریت دانش
 مدلهای مدیریت دانش
 مدیریت دانش در سازمان

شروع رویداد :پنجشنبه  ۱۹اسفند  ۹۵ساعت ۰۸:۰۰
پایان رویداد :سهشنبه  ۲۹اسفند  ۹۶ساعت ۱۹:۰۰
موضوع رویداد :توسعۀ فردی و مهارتهای شخصی
برگزارکننده :آموزشگاه بورسداتکام (شرکت طلیعۀ کاوش)
شمارۀ تماس۰۲۱۸۸۸۰۰۰۱۱ :
هزینه ۱۰۵,۰۰۰ :تومان
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 مزای��ای مدیری��ت دان��ش در
سازمانها
 عوام��ل موفقیت مدیریت دانش در
سازمانها
 اس��تراتژیهای مدیری��ت ب��رای
دانش شخصی و سازمانی
 بازیگ��ران نقشه��ای مختل��ف
مدیریت دانش در سازمانها
 ابزار مدیریت دانش
 ابزار ارزیابی دانش
 ابزار تسهیم دانش
 ابزاره��ای ذخیرهس��ازی و ارائ��ۀ
دانش
 اجرای مدیریت دانش در سازمان
***جش��نوارۀ نوروزی آموزش��گاه
بازار بورسداتکام***
 40درص��د تخفی��ف وی��ژه تمام��ی
دورههای مجازی
 20درص��د تخفی��ف جه��ت تمامی
دورههای حضوری

مدی��رانپ��روژهوبالگنویسبهدنی��اآمادهاند
عاش�ق مدیری�ت پ�روژه هس�تید؟ درب�ارهاش وبلاگ بنویس�ید .چ�را تعداد وبالگهای فارس�یزبان با موضوع مدیریت پروژه کم باش�د؟! ش�اهد صده�ا و هزارها وبالگ
تخصصی به زبان انگلیس�ی هس�تیم؛ اما جای خالی وبالگهای پربار فارس�ی با موضوعات تخصصی احس�اس میش�ود .با توجه به رش�د روزافزون صنایع نرمافزار و
آیتی ،وبالگنویس�ی میتواند خأل «دانش بومی و تجربی» را در این حوزهها پر کند؛ این اس�ت که یک پس�ت بومی و منطبق با تجربههای مدیران ایرانی میتواند به ده
مطلب غیربومی بیَرزد! اگر مدیران پروژۀ ما بنویس�ند ،اگر مش�کالت واقعی و داخلی مدیران پروژه را مطرح کنند ،اگر داس�تانهای خود را دربارۀ موفقیت و شکس�ت
پروژههایش�ان بنگارند ،آنگاه نهتنها نقش خود را در پرباری محتوای فارس�ی ایفا میکنند ،بلکه با صنعت وبالگنویس�ی ،توانمندی و «تفاوت» خود را در جمعیت مدیران
ایرانی بهاثبات میرسانند .پس چه خوب است که بنویسیم!

چطور شروع کنیم
یک پست وبالگ مینویسید و ب ه نظرتان
لذتبخش میآید .دومی و س��ومی را هم
مینویسید .بازخوردهای (فیدبک) زیبایی
میگیرید ،آنها را بهاشتراک میگذارید و
باالخره یک روز یک مشتری سر میرسد
و میگوید که نوش��تۀ ش��ما را خوانده و از
آن ل��ذت ب��رده و ت��ا اآلن به فکر آن بوده

اس��ت .درواقع نظموترتیب و مهارتهای
پرکارب��رد مدیریت پ��روژه با مهارتهای
الزم برای وبالگنویس��ی یکسان است.
وبالگهایی مثل  CIO.comدر سرتاسر
دنیا بهاش��تراک گذاشته میشوند و بارها
منتش��ر میش��وند .چرا م��ا CIO.com
نداش��ته باش��یم؟ پ��س وقت��ی تحقیق
میکنی��د ،مث ً
ال دربارۀ یک روش مدیریت

پروژه که بیشتر در سازمان یا شرکت شما
ج��واب داده ی��ا یک مش��کلی که طاقت
کس��بوکارهای بومی ایرانی را بریده ،و
وقت��ی که برنامهریزی میکنید و وبالگی
مینویس��ید ،واقع�� ًا عضلهه��ای مهارت
مدیری��ت پروژۀ خ��ود را تقویت میکنید.
نگ��ران نباش��ید! مدی��ران پ��روژه ذات�� ًا
وبالگنویساند!

تمرکز بر مخاطب انتهایی
چه کسی را هدفگیری کردهاید؟
در پروژههای آیتی تمرکز بر ذینفعان
و کارب��ران انتهای��ی اس��ت؛ اینک��ه باید
کدامیک از اقالم تحویلی ارزیابی شوند؟
چه کسی باید این ارزیابی را انجام بدهد
و چگونه؟
اگ��ر وبالگی را مینویس��ید که مدیران
مديريتپـروژه ازتـئوريتاعمل

شـمـاره 2مهرمـــــاه1396
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ارش��د فن��اوری ( )CIOرا هدفگی��ری
کرده اس��ت ،س��عی کنید تصور کنید که
مس��تقیم ًا برای یکی از دوس��تانتان که
یک مدیر ارشد فناوری است مینویسید؛
گاه��ی ت��ا جای��ی پی��ش میروی��د که
پروفایلش��ان را ب��از میکنید ت��ا بتوانید
عکسهایشان را ببینید و تصور کنید که
از حرفهای شما چه برداشتی میکنند.
تش��خیص اینکه ش��ما چه کس��ی را در
پ��روژۀ آیتی ی��ا وبالگتان هدفگیری
میکنی��د ،به ش��ما کم��ک میکند که با
مخاطب هدفتان صادق بمانید.
نکتۀ پست شما چیست؟
در مرک��ز ه��ر وبالگ یا هر پروژۀ آیتی
یک «نکته» وجود دارد .در وبالگ ،این
نکت��ه پی��ام اصلی آن اس��ت که س��عی
میکنی��د به خوانن��ده انتقال بدهید و در

18

ی��ک پروژۀ آیتی نتای��ج تجاری معین
اس��ت« .مح��دوده» کلی��د مهمی برای
پریش��انی پیام در یک پروژۀ
هر دوس��ت؛
ِ
آیت��ی میتوان��د موجب ازدس��ترفتن
بودجهها و تأخیر در تحویل شود و همین
در وبالگنویس��ی هم صادق است؛ یک
پس��ت وبالگ��ی که پیامش مش��خص
نیس��ت ،موج��ب س��رگردانی مخاطب
میش��ود .همانقدر ک��ه میتوان قبل از
ش��روع یک پروژه محدوده را با اطمینان
تعیین کرد ،همیش��ه اس��کلتبندی یک
وب�لاگ را نیز میتوان قب��لاز کندوکا ِو
عمیقت��ر ب��رای خالقیت و پ��ردازش و
ن��گارش مطال��ب تعیین ک��رد .همچون
شناس��ایی مح��دودۀ پروژه ،بهطوری که
تمام جزئیات الزم را دربرداش��ته باش��د،
نگاش��تن ابت��دا و میان��ه و انته��ای یک
وبالگ نیز ،یک ضرورت اس��ت نه یک

مزیت .همانطور که یک نکتۀ یکخطه
را ب��االی صفح��ه تای��پ میکنی��د ،در
مدیریت پروژه نکته را در یک یادداش��ت
کوچکی در گوش��ۀ صفحۀ نمایشگرتان
ق��رار میدهی��د ی��ا آن را در نتپدی که
برای یادداشت افکارتان است مینویسید.
ب��ا عمل فیزیکی نوش��تن پیام ،کار را در
ذهنت��ان ثب��ت میکنی��د و میتوانید به
آنچه مینویسید شک نکنید.

است .موارد تجاری بسیاری را مشاهده
میکنی��م ک��ه هی��چگاه چ��راغ س��بز را
نمیبینن��د و نمیتوانن��د تأیی��د بگیرند؛
عل��ت ناموفقی م��ا در تأیید گرفتن برای
پروژهه��ا نح��وۀ ارائه یا پیش��نهاد دادن
ماس��ت .نوشتن یک وبالگ شاید درنظر
یک س��رگرمی باش��د؛ اما خوب است که
ه��ر پس��ت را یک پ��روژۀ آیتی درنظر
بگیرید!

گیرایی و جاذبه
یک پروژۀ آیتی باید قوۀ تخیل کسانی
را ک��ه پ��روژه را به آنها ش��رح میدهید
برانگیزاند؛ بههمینترتیب برای وبالگ
عنوانه��ای زیبا و ج��ذاب بیابید .معمو ًال
خالص��ه ک��ردن چند فک��ر در جمالت
کوتاه از نوش��تن خود پس��ت بیشتر زمان
میگیرد؛ اما ثمرۀ آن خوانندگان بیش��تر

موضوعیابی
چندان هم پیچیده نیس��ت! فالن روش
در کار ش��ما جواب نداده؟ فالن درس��ی
ک��ه در دانش��گاه خواندید اص� ً
لا در بازار
ایران کاربردی نیس��ت؟ فالن کارمندی
ک��ه گرفتی��د روزگارت��ان را س��یاه کرد؟
توسعهدهندگانتان خیلی پرادعا هستند؟
درکار مس��امحه میکنن��د؟ ت��ازه ی��اد

گرفتهای��د چط��ور برنامهنوی��س خوب
بگیری��د؟ برنامهنویس ف�لان زبان کم
داری��م؟ مافوقان ش��ما کیفی��ت را فدای
س��رعت و کاه��ش هزین��ه میکنن��د؟
پذیرای تغییرات هستند یا نیستند؟
تم��ام موضوع��ات واقعیای که در کار با
آن روب��هرو میش��وید ،اگر ب��ا مهارت و
داستانپردازی و یا تحلیل کافی توصیف
شوند ،نهتنها به دیگران کمک میکنند،
بلکه نش��انگر تس��لط ش��ما بر مشکالت
واقع��ی هس��تند .اگ��ر دوس��ت نداری��د
داس��تانهایتان را مطرح کنید ،به ش��یوۀ
طرح
تحلیل��ی و ب��ا ذکر چند مثال فرضی ِ
موض��وع کنید و س��پس تجربه و راهکار
خ��ود را انتق��ال بدهید؛ مجبور نیس��تید
داس��تانهای س��ازمانیتان را به بیرون
درز دهید! اما اگر بازیگران کسبوکار ما
هن��وز در الگ��ووارۀ «حف��ظ داش��تهها و

تجربیات��م فق��ط برای خودم» اس��یری
میکنند ،بهنظر نمیرس��د بتوانیم شاهد
یک محیط تعاملی و موفق در کسبوکار
باش��یم؛ حداق��ل موفقی��ت محیطهای
دیگ��ری که چنی��ن الگووارهای را ندارند،
شاهدی است بر غلط بودن طرزتفکر ما.
پاداش
وقت��ی ب��ه هری��ک از رویدادگاهه��ا
(مایلس��تونها) میرسید ،به اعضای تیم
پ��اداش میدهی��د؛ بههمینش��یوه باید
ترفندهایی داش��ته باش��ید که خودتان را
به اس��تمرار نوشتن وبالگ ترغیب کنید.
وبالگه��ای زی��ادی را میبینی��م که با
اش��تیاق خوبی ش��روع کردهاند اما چند
سالی میگذرد که خبری از آنها نیست!
واضح اس��ت که نوش��تن وبالگ اولویت
اول ش��ما نیس��ت اما واقع ًا میتواند یک

تمری��ن برونریزی خالقانه باش��د؛ البته
بازخوردهای بهغایت زیبایی از مخاطبان
میگیری��د؛ ی��ک محم��ل عال��ی برای
بازاریابی است .وقتی وبالگ مینویسید،
ب��ه مایلس��تونها توجه کنی��د تا حتم ًا در
مس��یر بمانید ،درس��ت مثل یک پروژه.
برای هر موفقیت ،برای خودتان پاداشی
را ترتیب بدهید.
مدیریت مناسب زمان
اولویتبندی کنید!
با گذر زم��ان وبالگها در موقعیتهای
هیجانآوری منتش��ر میش��وند و بارها
صنع��ت انتش��ارات را ب��ه خ��ود ج��ذب
کردهان��د .ان��گار وبالگه��ا نی��ز مانند
پروژهه��ا موع��د تحویل دارن��د! گاهی
وبالگنویسی تا حدی جدی و حرفهای
اس��ت ک��ه طب��ق صورتجلس��هها و
موعدهای مقرر منتش��ر میشوند .وقتی
منظم» وبالگنویس��یتان
«گردشکار ِ
بههم میریزد ،س��ریع ًا معلوم میشود که
بای��د انضب��اطِ مدیریت زم��ان را ،که در
مدیری��ت پ��روژه ب��هکار میگیری��د ،در
وبالگنویسی نیز بهکار ببرید.
اولویتبن��دی موضوع��ات برحس��ب
موعده��ای تحوی��ل ،کل فراین��د
وبالگنویس��ی را جال��ب میکند؛ ضمن
اینک��ه اولویتبندی برحس��ب موضوع و
طولحیات مس��ائل حس بهروز بودن را
گ را حفظ
الق��ا میکن��د و تازگ��ی وب�لا 
میکند.
تش�ویقها را بپذیری�د و بههمان
میزان پذیرای انتقاد باشید
توانایی پذیرش تش��ویقها و همینطور
انتقادات و بهکارگیری آنها به ش��یوهای
مثبت بسیار اهمیت دارد؛ اگر وبالگهای
مطرح دنیا را بررسی کنید متوجه پررنگ
ی در آنها میش��وید.
ب��ودن ای��ن ویژگ 
گاهیاوق��ات ب��ذر یک ای��ده برای یک
پست را میتوان از بازخوردی (فیدبکی)
ک��ه از یک مدیر ارش��د فن��اوری یا یک
مدی��ر پ��روژه میگیری��د در ذه��ن خود
بکاری��د؛ درواق��ع دس��تهای از وبالگها
مدیون اینگونه ارتباطات هستند.
گاهی مشتاق دیدگاههای مختلف دربارۀ
وبالگتان هس��تید؛ اما ناگهان پس��تی را
میگیرید که با نظر شما مخالفت میکند
و ازای��نرو فرصت��ی برای نگریس��تن از
دیدگاهه��ای متفاوت را مییابید .اگر این
کار را روزان��ه ادام��ه بدهید ،خواهید دید

که چه پیشرفتی میکنید!
کارها را به همکاران محول کنید
و همکاری را س�رلوحۀ خود قرار
دهید
میتوانی��د اف��کار ،ایدهها و موضوعها را با
مدیران و مشتریان و دوستان خود درمیان
بگذاری��د و گ��وش کنی��د ک��ه آنها چه
میگوین��د .همانط��ور که برای موفقیت
پروژهه��ای آیت��ی تیمهای منس��جم
ض��رورت عاجل دارند ،در س��ردر وبالگ
خود بنویسد« :از هرکسی که در وبالگم با
م��نهم��کاری میکندس��پاسگزارم».
فرام��وش نکنی��د که لذت بردن از این کار
چق��در مه��م اس��ت .پروژهه��ای آیتی
همیشه آسان نیستند اما نظم بخشیدن به
مش��کالت و چالشهای��ی ک��ه ب��ا آنها
روبهرو میش��وید لذتبخش اس��ت؛ اگر
لذتی نباش��د چ��ه فای��دهای دارد؟ دربارۀ
وبالگنویسی نیز همینطور است.
کم�ی ه�م به درستنویس�ی بها
بدهیم!
ش��اید تمرکز مغز مهندس��ان و افراد فنی
بر مفاهیم انتزاعی باعث ش��ده که کمی
ب��ه مهارته��ای نوش��تاری ،خصوص ًا
فارسی نویسی ،کم لطف باشند؛ و بعضی
از آنها در نوش��تن ُکمِیتشان لنگ شود،
ام��ا هی��چ عذری از مدی��ران پروژه –که
بهس��بب کارش��ان بای��د مغ��زی
چندکارک��ردی را پرورش داده باش��ند-
پذیرفته نیست! چه میشود اگر کمی هم
درس��ت بنویس��یم! منظور این نیست که
همی��ناآلن که پروژه عقب افتاده و یک
ماف��وق بداخ�لاق چپچپ نگاه میکند
ِ
کتابه��ای کلیلهودمن��ه و فردوس��ی را
بهدس��ت بگیری��م ت��ا زب��ان فارس��ی را
بشناسیم! اما حداقل میتوانیم چند نکتۀ
مع��روف نگارش��ی را رعای��ت کنی��م؛
میتوانی��م نش��ــانـهگــــذاری را در
نوشتههایمان بهکار بگیریم؛ نیمفاصلهها
را ت��ا جایی ک��ه میتوانیم رعایت کنیم؛
خواهیم دید که همین چند نکتۀ س��اده،
چگون��ه ب��ه مخاطب ما اثبات میکند که
م��ا به حق��وق مخاطب��ان پایبندیم .حق
مخاطب ما ،انس��جام و بهداشت نگارش
ماست .همانگونه که توجه به ظرافتها
عام��ل موفقی��ت در برنامۀ ی��ک پروژه
اس��ت ،همی��ن ظرافته��ا و ن��کات ریز
هس��تند که ش��ما را در وبالگنویس��ی و
ارائۀ هرنوع محتوایی متمایز میکنند.
مديريتپـروژه ازتـئوريتاعمل

شـمـاره 2مهرمـــــاه1396

19

مدیریتپروژه
ق��دم ب��رای تحویلهدفمح��ور پروژه،
درمح��دودۀ زمــانبــن��دی و بــودج��ه

مدی�ران پ�روژهای که این  7راهنمایی
پیش�رفته را دنب�ال میکنند ،میتوانند
پروژهه�ای س�طحباال را در مح�دودۀ
زمان تعیینش�ده و برحس�ب
بودجه و
ِ
هدف تحویل دهند و متعاقباً با افزایش
نرخه�ای موفقی�ت پروژههایش�ان،
چشمانداز شغلی بهتری را رقم بزنند.
طب�ق گ�زارش جهانی س�ال  2017با
عنوان «ضربان حرفه» (Pulse of the
ِ
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 ،)Professionس�ازمانها ،بهازای هر
یک میلیارد دالری که س�رمایهگذاری
میکنن�د 97 ،میلی�ون دالر بهدلی�ل
اجرای ضعیف پروژه ازدست میدهند.
هرچن�د ش�اهد کاه�ش  20درصدی
نرخ شکس�ت پروژهه�ا بودهایم ،این
ارق�ام همچن�ان تکاندهن�ده اس�ت.
مهتری�ن و پربس�امدترین علته�ای
شکس�ت پروژه چه هس�تند؟ از س�ال

 2006س�االنه مصاحبهای ،در س�طح
ران مدیری�ت پ�روژه
جهان�ی ،از کار َو ِ
انجام میش�ود و هدف از این مصاحبه
ایج�اد چش�ماندازی از گرایشه�ای
کنون�ی و بع�دی در مدیری�ت پ�روژه
است.
این بررس�ی بر بازخوردها (فیدبک) و
بینشه�ای کسبش�ده از مدی�ران
پ�روژه ،بــرنامــ�ه ،و س�ـبد پروژه

(پورتفولی�و) تأکی�د دارد .بهعلاوه
تحلیل�ی از دادهه�ای ش�خص ثال�ث
پی�ش ر ِو
حاص�ل میش�ود که مس�یر
ِ
مدیران پروژه را برای موفقیت روشن
میکن�د .در ای�ن بررس�ی نرخه�ای
موفقیت برحسب دو نوع مجری پروژه
تعری�ف میش�وند :برندهه�ا و
کمکارآمده�ا .متوس�ط ن�رخ موفقیت
ایندو بهقرار زیر است:

برندهها

کمکارآمد

پارامترها
بهموقع بودن پروژه

 88درصد

 24درصد

در محدودۀ بودجه بودن پروژه

 90درصد

 25درصد

برآ َوردن اهداف یا قصد تجاری

 92درصد

 33درصد

تجربۀ خزش محدوده ()scope creep

 24درصد

 68درصد

پروژههای شکستخورده

 6درصد

 24درصد

تلفات بودجه بهعلت پروژههای شکستخورده

 14درصد

 46درصد

بلوغ در شناخت مزایا

زیاد

کم

ج�ای تعج�ب ن�دارد ک�ه نرخه�ای
موفقیت پروژۀ برندهها ،در مقایس�ه با
33درص�د کمکارآمدها ،بس�یار باالتر
است (تا  92درصد).
درگذش�ته وقت�ی پروژهه�ا ناموف�ق
میش�دند توجهه�ا بیش�تر ب�ه عوامل
مرب�وط ب�ه پ�روژه معط�وف میش�د.
معم�والً از ای�ن واقعیت چشمپوش�ی
میشد که نرخهای موفقیت و شکست
پروژه عمدتاً ریشه در عوامل ریشهدار
س�ازمانی اس�ت .ای�ن عوام�ل تقریباً
باعث میش�د که کارشناس�ان پروژه
ً
عملا نتوانن�د ب�ه اهداف پ�روژه ،که یا

همراستا و یا واضح نبود ،دست یابند.
در ای�ن مقال�ه  7ق�دم کلی�دی ب�رای
تحوی�ل اه�داف پ�روژه ،طبق بودجه و
زمان تعریفشده ،معرفی میشود .اما
ِ
توج�ه کنی�م ک�ه اگر رهب�ران پروژه و
ش�رکت میخواهن�د ک�ه ذینفعان به
نتایج مس�تمر و مطلوبش�ان برس�ند،
بای�د در تم�ام ای�ن حوزهه�ا همگام و
هماهنگ باشند.

1
 .1اه�داف راهب�ردی ش�رکتی را ب�ا
( EPMOدفت�ر س�ازمانی مدیری�ت
پروژۀ) تنظیم کنید
راهب�رد را نقش�ۀ راه�ی درنظر بگیرید
ک�ه هدایتگ�ر تمام اقدامات ش�رکت
اس�ت .بدون این نقش�ۀ راه ،تیمها در
سازمانها کورکورانه ریسک میکنند،
و همی�ن اه�داف درازم�دت را درخطر
میاندازد .ازاینرو بیش�تر ش�رکتها
دفترهای س�ازمانی مدیریت پروژه یا
EPMOه�ا را ب�ا آغوش باز میپذیرند.
 EPMOی�ک کارکرد راهبردی مرکزی
در س�طح تج�اری دارد و ه�دف آن

پش�تیبانی ش�رکت در مس�ائلی چون
راهب�ری ،اتخ�اذ بهتری�ن روشه�ا،
آم�وزش ،نظ�ارت ،شناس�ایی،
بهکارگیــ�ری ابــ�زار و فـنـ�ون ،و
استانداردس�ازی فراینده�ای تجاری
است .طبق گزارش ذکرشده« ،دربین
س�ازمانهایی ک�ه در ای�ن مصاحب�ه
 PMOداشتند ،نیمی گزارش میدهند
ک�ه دفت�ر س�ازمانی مدیری�ت پروژه
دارند.
و مصاحبهش�وندگانی که  EPMOشان
با راهبردشان همراستاست (مث ً
ال یک
 ِ EPMOراهب�ردی دارن�د) گ�زارش
میکنند که پروژههایش�ان  38درصد
بیش�تر اه�داف و قص�د تج�اری را
ب�رآورده کردهان�د و  33درص�د کمت�ر
پروژههــ�ای مـحک�ومبهشکس�ت
داشتند».

2
 .2مدیری�ت ش�ناخت مزای�ا را تمرین
کنید
علاوهب�ر خطمش�یهای ش�رکت و
 ،EMPOشناس�ایی و اجرا و اس�تمرار
ی�ک «برنامۀ ش�ناخت مزای�ا» اهمیت
دارد.
در گزارش ذکرش�ده آمده« :مدیریت
ش�ناخت مزایا ( )BRMراه قدرتمندی
برای همراستایی پروژهها ،برنامهها و
س�بدهای پروژه (پورتفولیو) با راهبرد
کل�ی س�ازمان اس�ت .ام�ا این ش�یوه
برای بس�یاری وحشت ایجاد میکند،
زی�را توافق نظری درب�ارۀ یک فرایند
 ِBRMواح�د وج�ود ن�دارد .بااینهمه
بیش�تر س�ازمانها ب�رای تعیین روند
شناس�ایی مزایا و نظارت بر پیش�برد
آن در چرخۀ حیات پروژه تا اکتسابش

اقدامات�ی انجام میدهند .درواقع 31
درصد از س�ازمانها در این گزارش از
بلوغ در شناخت مزایا خبر میدهند.
با مدیریت ش�ناخت مزایا «چگونگی»
ارتب�اط پ�روژه ب�ا راهب�رد را تعیی�ن
میکنیم .برای دستیابی به این مهم،
ی�ک «راهنم�ای چارچ�وب مدیری�ت
ش�ناخت مزای�ا» تهی�ه ش�ده ک�ه
سازمانها با آن میتوانند:
 .1مزای�ا را شناس�اییکنن�د ت�ا بتوان
تعیی�ن ک�رد که آیا پروژهها ،برنامهها و
س�بدهای پروژه قادر به حصول نتایج
تجاری مطلوب هستند.
 .2مزای�ا را بهاج�را درآوردند ،بهطوری
ک�ه ریس�کهای مزایای آین�ده کمینه
ش�وند و ش�انس دس�تیابی به مزایای
اضافی بعدی ،بهینه.
افزایی
 .3مزای�ا را حف�ظ کنند تا ارزش
ِ
ماحص�لِ برنام�ه ی�ا پ�روژه اس�تمرار
بیابد.

3
. 3پل�ی بی�ن فرمولبن�دی راهبردها و
اجرای آنها بسازید
موضوع بعدی که باید به آن رس�یدگی
ش�ود چگونگ�ی اج�رای راهبرده�ای
ش�رکتی اس�ت .در گزارش مشخص
میش�ود که در  12ماه گذش�ته ،فقط
 60درص�د از س�ازمانها مطلعان�د که
چگون�ه بین ش�ناخت راهبرد و اجرای
آن پل�ی بس�ازند .منظور از پلس�ازی
ه�رکار الزم اس�ت؛ از شناس�ایی
اس�تعدادها و مناب�ع و جل�ب موافق�ت
حامی�ان اجرای�ی ،تیمه�ا و ذینفعان
گرفت�ه ت�ا انتخ�اب َر ِوش�گانها
(متدول�وژی) و اب�زار مناس�ب .تعیین
اج�رای راهب�رد قدم مهمی اس�ت .در

این مرحله خوب اس�ت که شتاب امور
را کم کنیم و بررس�ی کنیم که معیارها
همگ�ی درنظ�ر گرفته ش�ده و بهدقت
برنامهریزی شده باشند .بیتوجهی به
ای�ن ق�دم بعدها عواق�ب پرهزینهای
دارد.

4
. 4جل�ب و حف�ظ حمای�ت اجرای�ی
()executive sponsorship
نق�ش حام�ی اجرای�ی پش�تیبانی از
پروژهه�ای ش�رکت و مرتب�ط نگ�ه
داش�تن پروژهه�ا و اه�داف ش�رکت
است .حامیان اجرایی از پروژهها دفاع
نی�ز میکنن�د؛ مش�ارکتها را تقویت
میکنند؛ به حلوفصل کش�مکشها و
رف�ع مش�کالت کم�ک میکنن�د؛
هدایتگ�ری میکنن�د؛ و بودجه و منابع
موردنی�از ب�رای موفقی�ت را تعیی�ن
میکنند.
بهعلاوه فرهنگ تعام�ل نیز در همین
س�طوح اجرای�ی ش�کل میگی�رد و
فرهن�گ تیم�ی و س�طوح هم�کاری
تعیین میش�وند .نبودن حمایت کافی
در پ�روژه موج�ب تأثی�رات منف�ی
میش�ود .در گزارش نش�ان داده شده
ک�ه «حامیان اجراییای که مش�ارکت
فع�ال دارند مهترین پیشبران پروژه
بهس�مت دس�تیابی به اه�داف و قصد
تجاریش�ان هس�تند .این واقعیت در
مصاحب�ه با پاس�خدهندگان پوش�یده
نمان�ده؛ مصاحبهش�وندگان نش�ان
دادند که نس�بتبه س�ال پیش ،درصد
مش�ارکت فعاالن�ۀ حامی�ان در
پروژههایش�ان افزایش یافته اس�ت؛
بهترتیب  62درصد در مقایس�ه با 59
درصد.
مديريتپـروژه ازتـئوريتاعمل

شـمـاره 2مهرمـــــاه1396

21

5
 .5اس�تعدادهای مناس�ب را استخدام
کنید و نگه دارید
پروژهها عمدتاً به دلیل افرادی که آن را
اج�را میکنند موفق هس�تند .گزینش،
آموزش و ارتقای اس�تعدادها و نظارت
ب�ر آنه�ا در چگونگ�ی تعام�ل تیمها و
افراد ،و اجرای پروژهها ضروری است.
بندی شرکتهای برنده
درصد اولویت ِ
عبارتاند از :برای توسعۀ مهارتهای
فنی (76درصد در مقایسه با 19درصد
کمکارآمده�ا) ،مهارته�ای رهب�ری
(76درص�د در مقایس�ه ب�ا 16درص�د
کمکارآمده�ا) و مهارته�ای مدیریت
تج�اری و راهب�ردی (65درص�د در
مقایس�ه ب�ا 14درص�د کمکارآمدها).
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تم�ام این حوزهها ضروری هس�تند .با
س�رمایهگذاری در افراد ش�انس جلب
موافقت بیشتر میشود .درنتیجه افراد
ب�اور میکنن�د که مش�ارکت آنها کلیدِ
دستیابی به اهداف است و امکان اینکه
مهارته�ا و دانش خ�ود را کام ً
ال بهکار
بگیرند بیشتر میشود.

و با بسامد بیشتری نسبتبه گذشته از
رویکردهای چابک استفاده میکنند.».
ای�ن گ�زارش حاک�ی اس�ت ک�ه «55
درصد برندهها (در مقایسه با  42درصد
از کمکارآمده�ا) تمرک�ز ش�دیدی ب�ر
بهکارگی�ری رویکرده�ای چاب�ک در
پروژههایشان دارند».

6

7

 .6چابک ( )Agileرا بهکار بگیرید
کارگی�ری
شناس�ایی و گزین�ش و به
ِ
بهترین روش پروژه برای دس�تیابی به
نتای�ج مطل�وب ض�رورت دارد .درواقع
ش  12ماه گذش�ته نشان میدهد
گزار 
که  20درصد از پروژهها با اس�تفاده از
چاب�ک اج�را ش�دند و « 71درص�د از
س�ازمانها گزارش میدهند که گهگاه

 . 7اختالله�ای تج�اری مرب�وط ب�ه
فناوری را مدیریت کنید
در گ�زارش گفت�ه ش�ده« :انقلاب
ارتباطات همچنان با وسایل الکترونیک
دس�تی مث�ل گوش�یهای هوش�مند و
رایانههای تبلتی شدت میگیرد و حتی
ب�هکش�ورهایفقی�رودورافت�ادهنی�ز
س�رایت ک�رده و قری�ب اس�ت ک�ه به

ازدیاد پروژههای توزیعش�ده در ملل و
صنایع گوناگون بینجامد ».با شتابی که
این روند گرفته ،شرکتها تحت فشار
خواهند بود که از فناوریهایی استفاده
کنن�د ک�ه در ب�رآوردن تقاضاه�ای
روبهرش�دِ ذینفع�ان از خ�ود چابک�ی
نش�انبدهن�د.مقاوم�تدربرابر تغییر
ممکن است که شرکتها را به وضعیت
رک�ود برس�اند و مان�ع چابک ش�دن و
مؤث�ر بودن تیمهای پروژه ش�ود .طبق
گ�زارش« ،رهب�ران س�ازمانها
راهبرده�ای خ�ود را ب�ا ه�دف واکنش
مناس�ب ب�ه اختالالت تج�اری تنظیم
میکنن�د .برای بس�یاری این راهبردها
انتخاب بین «پذیرفتن یا مردن» است.
مدی�ران اجرای�ی دریافتهان�د که برای
همارتعاش�ی ب�ا بازار بای�د این گذار را
هدایت کنند ،نه اینکه فقط با آن هدایت
شوند».

چ��ه کنی��م ک��هبودجۀ یک
پروژۀ آیتی را به باد ندهیم
فناوری بسیاری در یک مصاحبۀ
بسیاری از دوستان ،همکاران و مشتریان پیشبینی میکنند که بودجههای آیتی در سال  2017همچنان افزایش بیابند؛ اما مدیران ارشد
ِ
اخیر (در بریتانیا) گفتهاند که مدیریت و بهکارگیری این بودجهها دشوارتر میشود .دلیلی دارد .بودجههای بزرگ به معنی مسئولیتهای بزرگ است و هر سازمانی بیشترین
بازگش��ت س��رمایه ممکن را میخواهد .در مصاحبۀ  Apptioبا مدیران ارش��د فناوری67 ،درصد از آنها و دیگر مدیران ارش��د اجرایی آیتی انتظار دارند که بودجههایش��ان یا
افزایش بیابد یا در طول س��ال ثابت بماند؛ اما بیش��تر از نیمی گفتهاند که این بودجههای زیاد چالشهایی را با خود بههمراه میآورند .از هرکس��ی که تابهحال کاهش بودجه
داشته بپرسید؛ تخصیص بیشتر دلیلی برای خوشحالی است نه ترسیدن! درادامه هفت راهبرد ارائه میکنیم که هیچوقت بودجۀ یک پروژۀ آیتی را به باد ندهید.

1

برای تغییر ،یک بودجۀ جدا تخصیص بدهید
در این راهبرد س��اده ،برای هر تغیی ِر تأییدش��ده ،یک بودجۀ ذخیره ( )Reserve Fundایجاد میش��ود.
علت به دردس��ر افتادن بس��یاری از پروژهها این اس��ت که هرگاه تغییری تأیید میش��ود مدیریت پروژه
بای��د ب��رای آن ،بودج��ه پیشبین��ی کن��د و موافقت آن را اخ��ذ کند .بهاینترتیب ازپی��ش با تأمین وجه
موافقت میش��ود .برای فراهم کردن بودجه برای تغییر باید درخواس��تهای تغییر را برحس��ب تجربه و
آگاهیتان از پروژه و منابع ،طی حیات پروژه ،تخمین بزنید .وقتی که تأیید ش��د معمو ًال به مدیر پروژه
بس��تگی دارد که بودجه را تس��هیم کند .بااینهمه بعضی از پروژهها که فقط یک بودجه برای اتفاقات
احتمالی ( )Contingency Fundتخصیص میدهند ،در تلۀ س��رگردانی بودجۀ تغییر گرفتار میش��وند
و بهزودی تمام ش��دن آن را نظاره میکنند .ارتباطات نیز مثل دیگر جنبههای پروژه پراهمیت اس��ت.
اگر پروژه از خارج از س��ازمان اس��ت ،هربار که برای هزینهای ،از بودجۀ تغییر اس��تفاده میش��ود باید به
اطالع مش��تری برس��د؛ و اگر پروژه داخلی اس��ت به اطالع ذینفعان برس��د .بهاینترتیب در انتهای هر
پروژه هرکسی میداند چقدر از بودجه استفاده شده و چقدر در چنته مانده است.

2

بودجه را دائم ًا بررسی کنید
بودجهه��ای پ��روژۀ آیتی مانند رژیمه��ای غذایی میمانند .اگر
دائم ًا مراقب هر لقمۀ خود نباشید شکست منتظر شما مینشیند.
اگر مدیر پروژهای بداند که چطور رژیم بگیرد ،میداند که چطور
پروژهها را لقمهلقمه کند! ذهنیت رژیم الغری بر «سالمخواری
و ورزش بیش��تر در همی��ن ام��روز» اس��توار اس��ت؛ میتوان این
ذهنیت را در مدیریت پروژههای آیتی بهکار 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 عادتسازی میکنیم ،عادتهایی که با
اهداف ما همراس��تا هس��تند ،چه با خوردن س��االد باش��د و چه با از
پله باال رفتن یا پیشبینی هفتگی میزان مصرف بودجه ،دش��وار
برای ما آسان میشود.
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پروژه را با راهبرد تجاری همراستا کنید
بحرانی بودجه روبهرو میش��وند با مأموریت تجاری س��ازمان همراس��تا نیستند .درحالیکه  99درصد از
مش��کالت
بهنظر میرس��د  90درصد پروژههایی که با
ِ
پروژههایی که در محدودۀ بودجه یا زیر بودجه تحویل داده میش��وند همراس��تایی مناس��بی دارند .ش��اید این رقم به تحقیق بیش��تری نیاز داش��ته باش��د ،اما
رقم حسی را تأیید میکند .وقتی یک پروژه با خطسیر مأموریت کسبوکار شرکت همسو است ،احتمال مصرف بیشازحد
تجربۀ بیشتر مدیران پروژه این ِ
پیش ر ِو ش��رکت دارند و ارزش پایین نگه داش��تن هزینههای سفر را فهمیدهاند؛
بودجه کمتر میش��ود .ش��اید دلیلش آن اس��ت که همه حس مش��ترکی از س��فر ِ
ش��اید راهبردهای هوش��مندانه بس��تری برای راهبردهای هوش��مندانۀ بعدی فراهم میکنند؛ و ش��اید وقتی که پاسخگویی افراد افزایش مییابد ،بینش بهتری
از هدایتگ��ری و مس��ئولیتپذیری مییابن��د ...هرک��دام میتواند دلیلی باش��د! اما ش��کی نیس��ت ک��ه پروژههای ITئی که مورد تج��اری ندارند ،محتملترین
پروژههایی هستند که در بیابان کمبود بودجه سرگردان میشوند؛ زیرا هیچ راهبردی برای سنجش آنها تعیین نشده است.

4

کمکبگیرید
جای تشویق دارد که بیشتر از نیمی گفتهاند
که مدیریت بودجههای بزرگتر برای آنها
چال��ش بیش��تری دارد .حداق��ل همین که
چالش را انکار نمیکنند عالی است.
خجال��تآور نیس��ت ک��ه اعت��راف کنیم که
گاه��ی ش��رح کار مدیری��ت پ��روژه ج��زء
خصوصیات قدرتمند ما نیس��ت .مادام اینکه
ضعفه��ای خود را ان��کار کنیم راهی برای
س��ال پیش یک مدیر
برطرف��ی آن نداریم.
ِ
پروژه در بخش عمومی بریتانیا با ش��جاعت
اعت��راف کرد که بودجههای افزودهش��ده و
س��بد پروژه از ظرفی��ت تخصیص بودجۀ او
فراتر رفته اس��ت ،بنابرای��ن متحمل بارکار
اضافی ش��د تا درخواس��ت کند چند استعداد
جدی��د ب��رای تی��م اس��تخدام کنن��د .یک
کمال
حرف��های را ب��هکار گرفتن��د ک��ه در ِ
تعج��ب در تخصیص بودج��ه حرفهای بود!
نکته اینجاست که میتوانید استعدادهایی را
ب��رای جب��ران نقاط ضعفتان به کار بگیرید و
کمب��ود بودجه فرص��ت فوقالعادهای برای
ای��ن بازبین��ی اس��ت .اگ��ر نمیتوانید تعداد
کارکن��ان را زی��اد کنی��د ،ب��ا مدیریت پروژه
بهطور خدماتی (Project management
( )as Serviceبرونس��پاری دفتر مدیریت
پ��روژه) میتوانی��د از راهکارهای دیگر افراد
ب��رای پای��ان دادن ب��ه مدیریت پ��روژه ،و
درنتیجه ،به مدیریت بودجه اس��تفاده کنید.
بهعالوه با ارزیابی یک دفتر مدیریت پروژه،
که همچون چشمان تیزبین همیشه مراقب
عملیات شماس��ت ،میت��وان با راهکارهای
ساده ،مشکالت مربوط به بودجه را برطرف
کرد.

5

ِ
حیات پروژه،
طی چرخۀ
میزان دسترسی و نیاز به
منابع را پیشبینی کنید
س��الها پیش مدیر افسانهای فوتبال،
برای��ان ِک ُلگ ،درب��ارۀ راهبردهایش
صحب��ت میکرد؛ اینک��ه چگونه تیم
ناتینگهام فارس��ت را ب��ه پیروزی دو
جام اروپا رساند .یکی از راهبردهایش
دانس��تن این بود ک��ه هر بازیکن باید
در چه فازی از بازی قرار میگرفت.
ف��ن بس��یار س��اده را مدی��ران
ای��ن ِ
پروژههای آیتی نیز میتوانند تمرین
کنن��د ت��ا به پیروزی دس��ت بیابد .اگر
دردس�� ِر بخ��ش ک��ردن پ��روژه ب��ه
تکهه��ای ری��ز و تخصیص بودجه به
ه��ر ف��از را تحمل کنی��د ،قدم بعدی
س��ادهتر است :بررس��ی دسترسی به
منب��ع .ب��ا این کار نهفقط با اطمینان از
پوش��ش یافتن تمام امو ِر پایهای فراغ
ب��ال مییابید ،بلک��ه درصورت وجود
خأل ،متوجه میشوید و با اولویتبندی
مجد ِد مابقی سبد پروژه یا با مدیریت
پروژه بهطور خدماتی ( )PMaaSاین
خألها را پر میکنید.

6

مدیریت محدوده
همه میدانیم که اگر محدودۀ مدیریت پروژۀ خود را مدیریت نکنیم ،بعید نیس��ت
ک��ه بع��داًب��رای مدیری��ت بودج��ه به در ِد س��ر بیفتیم .علیرغم اینک��ه همه این را
میدانی��م ،خ��زش محدوده ( )Scope Creepهنوز یکی از قاتالن پروژههاس��ت.
متأس��فانه ب��ا افزای��ش ابعداد پ��روژه و میزان بودجه ،خطرات خ��زش محدوده نیز
افزای��ش مییاب��د .در ای��ن مقال��ه نمیتوانیم یک دورۀ آموزش��ی از نحوۀ تعریف،
کنت��رل و مدیری��ت مح��دوده ارائه کنیم؛ اما یک��ی از خطرناکترین و نادیدنیترین
اش��کال خزش محدوده ،که بس��یار با آن مواجهیم ،ارزش ذکر کردن دارد .این نوع
خزش محدوده از خودمان حاصل میشود؛ فرض کنید هرروز شما و تیم بر پروژه
کار میکنی��د ک��ه بع��د از مدتی درمییابید راههای بهتری برای انجام کارها و بهبود
اقالم تحویلی وجود دارند که میتوان آنها را با یک ترفند س��اده بهکار برد .ش��اید
این کار را با نیت خیر انجام بدهید؛ اما الزم اس��ت کس��ی نظارت داش��ته باشد وگرنه
ممکن اس��ت ناگهان امور از کنترل خارج میش��ود .دقت کنید که بودجه ،منابع و
زمانبندی توأم با محدودۀ پروژۀ ش��ما رش��د میکنند و اگر ش��اهد رشد دائمی آنها
نبودید ،هر خزش محدودهای را که ممکن اس��ت بر بودجۀ ش��ما اثر بگذارد بررس��ی
کنید.

7

چه کسی مسئول بودجه است؟ جواب را حدس میزنید :همه!
یک��ی از بهتری��ن راههای��ی ک��ه مدیران ارش��د فناوری و رهبران پ��روژه میتوانند
بودجهها را مدیریت کنند ،ایجاد حس مس��ئولیت پذیری نس��بت به بودجه در افراد
تیم اس��ت .منظور این نیس��ت که مس��ئولیت را واگذار کنید؛ اسم شما بر سردر پروژه
نوش��ته ش��ده! اما با فهماندن اینکه راهبرد تجاری چیس��ت و چگونه پروژۀ ش��ما به
ایفای آن کمک میکند ،نظر جمع را به مأموریت همگانی بیش��تر جلب میکنید.
اگر این کار را بهدرستی انجام بدهید خواهید دید که اعضای تیم مواظبت میکنند
که خرجش��ان با انتظارات س��ازمان درخصوص بودجه همخوانی داش��ته باش��د .اگر
تیمت��ان را کام� ً
لا از پیشبینیه��ای بودجۀ پروژه مطلع نگ��ه دارید ،میفهمید که
وقت��ی وضعی��ت فعلی بودجه را برای آنها بهروز نگه میدارید ،آنها مس��ئوالنهتر
عم��ل میکنن��د و ب��ر هزینهه��ای مرب��وط به حوزۀ کاریش��ان در پ��روژه نظارت
میکنن��د .مدیری��ت مناس��ب بودجه نیز مث��ل دیگر جنبههای مدیری��ت پروژه به
هدایتگری مناس��ب ،راهبرد هوش��مندانه و روشهای کارا بس��تگی دارد .ایدههای
گفتهش��ده را امتح��ان کنی��د ،ایدههای خودتان را نیز ب��ه محک تجربه بگذارید .در
پیش رو پرتوان باش��ید؛ برای بودجههای بیشتر باید جشن
س��ال  2017و س��الهای ِ
گرفت ،نه اینکه از آنها فراری بود!
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دوره آمادگی آزمون
مدیریتحرفهایزمان SP

شروع رویداد :چهارشنبه  ۲۰دی  ۹۶ساعت ۰۸:۰۰
پایان رویداد :پنجشنبه  ۲۸دی  ۹۶ساعت ۱۹:۰۰
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مقایسۀ کانبان با اسکرام کدا م بهرتاست؟
برای مدیریت پروژه باید از کانبان ( )Kanbanیا اس��کرام ( )Scrumاس��تفاده کرد؟ س��ؤال فریبندهای اس��ت زیرا بس��تگی دارد به پروژه ،به طبیعت س��ازمان ،و به مس��یری که بهترین
برای تیم شماس��ت؛ بیگمان دو روش ارزشهای خودش��ان را دارند .درواقع َر ِوش��گانهای (متدولوژی) بس��یاری وجود دارند که میتوانیم برای پروژهها بهکار بگیریم؛ اما معمو ًال
دربارۀ کانبان و اسکرام بحث میشود .بنابراین برای این بحث ،خوب است که این دو را در یک حلقۀ مربعی قرار بدهیم تا شاید بهترین روشگان حاصل شود!

کدام در صحنۀ نبرد مدیریت پروژه پیروز است؟

اسکـــرام یا کــانبان

اسکـــرام

تکرارها با جعبههای زمانی()Timebox

رویدادمحوری

وظایف اسپرنیت

اشترکگذاری با همه

میانکارکردی بودن

اسکراممستر
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کــانبان

اختیاری بودن تخمینزنیها

بدون نقش معین

در یک گوشه :اسکرام
اسکرام از نیمۀ دهۀ  1980بهکار گرفته شد
فرعی
و از س��ال  2001به یک َر ِوش��گان ِ
( )sub-methodologyچاب��ک ()Agile
تبدیل شده است .این اتفاق وقتی افتاد که
کِن ش��وابر و مایک بیدِل در اینباره کتابی
را ب��ا عن��وان «توس��عۀ نرماف��زار چابک با
اس��کرام» نوش��تند .اسکرام یک چارچوب
«فرایندی» است که برای ساختاردهی کار
بهخوب��ی تعری��ف ش��ده اس��ت و معمو ًال
تیمه��ای کوچکت��ر در دورههای��ی ک��ه
اس��پرینتنامیدهمیش��وندازآناس��تفاده
مدت
میکنند؛ اسپرینتها از وظایف با طول ِ
کوتاهتر تشکیل شدهاند تا پروژه را نسبتبه
تغیی��رات انعطافپذیرت��ر و انطباقپذیرتر
کنن��د .چرخهه��ا (س��یکل) تقریب�� ًا طول
دوهفت��های دارن��د و ی��ک اسکراممس��تر
( )Scrum Masterآن را هدای��ت میکند؛
ک��ه میتواند –ن��ه الزام ًا -جای��گاه CSM
(اسکراممسترگواهیدار)ScrumAlliance
را داش��ته باش��د .اسکراممس��تر کارشناس
فراین��دتی��ماس��توب��رایهدایتتیمدر
سازی کارکرد اسکرام در پروژه نقش
بهینه ِ
کلی��دی دارد .این مهم با جلس��ات حاصل
میشود؛ جلس��ات اسکرام ،روزانه تشکیل
میش��وند و اسکراممس��تر تقریب ًا مثل یک
معلم در روند پروژه از تیم پشتیبانی میکند
و به آنها جهت میدهد .هرچند اسکرام به
گون��های اس��ت ک��ه ب��رای س��ازمانها و
پروژهه��ای بزرگت��ر مقیاسپذی��ر و
تعمیمپذی��ر اس��ت ،ریش��ۀ آن در توس��عۀ
نرماف��زار چابک ( )Agileاس��ت و در چنین
محیطهای چابکتر و کوچکتری کارکرد
منسجمی دارد .اما این ویژگی باعث نشده
ک��ه کاروران (ب��ه کارگیرن��دگان) در
صنعته��ای مختلف ،از تدارکات و خرده
فروش��ی گرفته ت��ا برنامهریزی رویدادها،
دست از اسکرام بردارند.

کانبان در گوشۀ دیگر مربع
زادگا ِه کانب��ان کارخانهه��ای ش��رکت
خودروس��ازی تویوت��ا در ژاپ��ن اس��ت.
کانب��ان ی��ک ش��یوۀ تصوی��ری ب��رای
مدیریت گردشکار است .بیدلیل نیست
که اس��م آن به ژاپنی بهمعنای آگهینما
(بیلب��ورد) اس��ت؛ زی��را در ای��ن فرایند
وظای��ف ب��ر تابل ِو (ب��ورد) کانب��ان قرار
میگیرند .بدینترتیب پیش��روی پروژه
بهطور ش��فاف و بهس��ادگی در تمام امور
ترسیم میشود.
کانب��ان ک��ه نس��بت ب��ه اس��کرام
س��اختاریافتگی کمتری دارد ،اص ً
ال یک
چارچوب فرایندمحور نیس��ت؛ مدل تابل ِو
کانب��ان (کانبان بورد) و کارتهای روی
آن جنبهه��ای پ��روژه را بهص��ورت
تصویری نش��ان میدهن��د .کار در تابل ِو
کانبان بهصورت ستونهای عرضهشده
( ،)releasedآم��اده ب��رای عرض��ه
( )ready for releaseو آزم��ون
( )testingس��ازماندهی میشود .از آن
ب��رای مدیریت پیش��روی کار اس��تفاده
میش��ود .یکی از فوائد اس��تفاده از این
روش آسان بودن شناسایی ناکارآمدیها
در زمانبندی پروژه و رسیدگی به آنها
قب��ل از ایج��اد رکود اس��ت .این مزایای
کانب��ان ب��ه دلیل برنامهه��ای کاربردی
(اپهای) تصویری آن برای برنامهریزی
اس��ت ک��ه میتوان��د ب��ه برنامهری��زی
بکالگ و داس��تانهای کاربری مصور
(استوریبورد) در آن کمک کند.
کانبان ،مانند اسکرام ،در تیمهای چابک
( )Agileب��هکار ب��رده میش��ود؛ اما این
روش ب��رای تع��داد زیادی از برنامههای
کارب��ردی قابلاس��تفاده اس��ت .درواقع
تقریب ًا هر س��ازمان ی��ا فردی میتواند از
تابل�� ِو کانب��ان بهره ببرد .در هر فاز پروژه،
کارته��ا میتوانند موعد تحویل پروژه،
اعض��ای تی��م ،و حت��ی ایدهها یا هر چیز
ممکن را نمایش بدهند.
آیا آمادۀ رقابتید؟
ای��ن دو روش رقابت جالب��ی دارند؛ زیرا
ش��باهتهای بس��یاری بین اس��کرام و
کانب��ان وج��ود دارد که درنهایت آنها را
باهم منطبق میس��ازد .از ش��باهتهای
این دو این است که هم برای پروژههای

چاب��ک و هم برای ن��اب (لین) ()Lean
ایدئال هس��تند ،کار را در فرایند محدود
میکنند و بیش��تر طرف��دار گردشهای
پیوس��ته زمانبندی هستند تا اینکه یک
زمانبندی را بپذیرند و اجرا کنند.
هردو با تمرکز بر تحویل سریع و متعدد،
در ی��ک فرهنگ ش��فاف برای کمک به
بهب��ود فراین��د کار میکنند و پروژه را به
بخشه��ای کوچکتر و قابلمدیریتتر
تقسیم میکنند .تیمهای خودسازمانده،
که دائم ًا برمبنای دادههای پروژه کار را
بهینهس��ازی میکنند ،پذی��رای این دو
روش هستند.
چرا اسکرام بهتر است؟
اس��کرام س��اختاریافته اس��ت .اگ��ر بر
پ��روژهای کار میکنی��د ک��ه به روندها و
نقشهای معینتری نیاز دارد ،اس��کرام
برای آن پروژه مناس��ب اس��ت .اسکرام
بهدلیل چنین چارچوبی مزایایی دارد.
بهطورمثال در اسکرام شفافیت و وضوح
بیش��تری نس��بتبه کانب��ان و دیگ��ر
روش��گانها (متدولوژیه��ا) وجود دارد.
وقت��ی ک��ه میخواهی��د هم��ه را باهم
هماهن��گ کنید میتوانید مثل یک تیم
کام ً
ال یکپارچه عمل کنید.
مزی��ت دیگ��ر اس��کرام افزای��ش
مسئولیتپذیری تیمهای اسکرام است.
ب��ه دلیل اینکه س��ریع ًا عم��ل میکنید،
جلس��ات ش��ما حداقل روزانه است .این
ویژگی طبیعت ًا به ش��فافیت پروژه کمک
میکن��د ام��ا عالوهب��رآن موج��ب
مس��ئولیتپذیری افراد تیم نیز میشود.
بهاینترتی��ب میتوانی��د به کس��انی که
عملک��رد خوب��ی دارند پ��اداش بدهید و
برعک��س .تغییر معم��و ًال در پروژههای
ب��زرگ مشکلس��از اس��ت؛ چراکه مثل
کِش��تیهای بزرگ رفتوبرگش��ت آن
زم��ان زیادی را میگیرد .اما با اس��کرام
چنی��ن نیس��ت .ای��ن فراین��د چابکتر
طراحی ش��ده تا بتواند هدایت را بهعهده
بگیرد .درواقع تغییرخواه است و تغییرات
را آس��ان میکند .اسکرام بهدلیل ساختار
و س��رعت و متناس��ب بودنش با تیمهای
کوچک حافظ پول آنهاس��ت .این برای
کس��بوکارهای نوپا ( )startupو دیگر
مؤسس��ههایی ک��ه حد س��ود (bottom

 )lineرا بهدق��ت بررس��ی میکنند (واقع ًا
کجا بررس��ی نمیکنند؟!) مزیت بزرگی
است.
معایب اسکرام
اس��کرام در مبارزۀ خود قدرتش را اثبات
کرده اس��ت اما ش��کافهایی هستند که
میتوانن��د موجب آس��یبهایی ش��وند،
اولازهمه اسکراممستر .باید تجربۀ زیاد
و س��طحباالیی داشته باشید که اسکرام
را به پیشروی وادارید .درغیر اینصورت
ب��ا خط��ر خ��زش مح��دوده (Scope
 )creepروبهرو میشوید.
نهتنها اسکراممس��تر باید درحد عنوانش
مه��ارت داش��ته باش��د بلکه تی��م نیز به
س��طحی از تجرب��ه نی��از دارد .اگ��ر
اسکراممس��تر ی��ا تیم ش��ما در س��طح
قابلقبولی نباش��ند با مشکالتی روبهرو
خواهی��د ش��د .همچنی��ن اگ��ر وظایف
بهخوب��ی تعریف نش��ده باش��ند ،امکان
بیدقتیهای��ی وج��ود دارد .البته این در
هر پروژهای صادق اس��ت اما در محیط
اس��کرام س��ریعتر و ش��دیدتر خودش را
نشان میدهد.
چهموقع اس�تفاده از کانبان بهتر
است
ش��اید اس��کرام روش مناس��بی باشد اما
کانب��ان نیز شایس��تۀ توجه اس��ت .یک
مزیتش این است که به تجربه و آموزش
موردنیاز اس��کرام نیاز ن��دارد .آموزش و
ش��ناخت آن آس��ان است .این یک امتیاز
مثب��ت ب��رای آن محس��وب میش��ود؛
میتوانید با انرژی دستبهکار شوید.
کانب��ان ب��رای بهبود گردشکار و کمینه
ک��ردن چرخ��ۀ زمان��ی عالی اس��ت اما
انعطافپذی��ری محصول را نیز افزایش
میده��د .ام��ا اگ��ر در جس��توجوی
َر ِوش��گانی (متدول��وژی) هس��تید که با
بادهای تغییر خم میش��ود و نمیشکند،
کانبان مناسب شماست.
ب��ا کانب��ان در فرایند اج��رای پروژهتان
ات�لاف کمت��ری خواهید داش��ت ،زیرا
فراین��د را زودت��ر مش��اهده میکنی��د و
میتوانی��د هرچه را که نی��از ندارید کنار
بگذاری��د .همچنین به جریان تحویل نیز
کمک میکند ،پس میتوانید سریعتر از

پروژه نتیجه بگیرید.
کانبان این کار را با کم کردن چرخههای
زمانی پروژه انجام میدهد که مجدداً بر
کارآمدی گردشکار تأثیر دارد .کانبان را
هرکس��ی در هر پروژهای میتواند بهکار
بگی��رد ،هم اعض��ای تیمهای عمومی و
هم اعضای ماهرتر میتوانند تمام کار را
بر یک تابل ِو کانبان یکس��ان دنبال کنند.
ب��ا تابلوه��ای کانبان به هیچ جعبۀ زمانی
(تایم باکس��ی) نیاز نیست ،بنابراین هیچ
اس��پرینتی نداریم .با پیش��روی در پروژه
الزم نیس��ت که تابل ِو کانبان را بازآرایی
( )resetکنی��د .ت��ا جایی ک��ه پروژه نیاز
دارد ادامه مییابد.
مشکالت کانبان
کانبان ساده است ،بنابراین مشکالتی که
رخ میده��د معم��و ًال ب��ه دلیل اس��تفادۀ
نادرس��ت از تابل ِو کانبان اس��ت .مث ً
ال یک
کانبانبهروزنش��دهدرفرایندتوس��عۀ
تابل ِو
ِ
ش��ما مش��کالتی را ایجاد میکند .مسئلۀ
دیگر وقتی اس��ت که تیمه��ا تابلو را زیاده
پیچیده میکنند .شهرت کانبان به سادگی
آن اس��ت ،پ��س با پیچیده ک��ردن پروژه،
منطق کار با کانبان عمل کردهاید و
ِ
خالف ِ
درنتیجه پروژۀ شما آسیب میبیند .مزیت
نداش��تن چارچوب زمانی میتواند به یک
عیب تبدیل شود .بدون یک موعد تحویل
سفتوسخت بعید نیست که یک وظیفه یا
ی��ک ف��از به رکود برس��د و زمانی بیش از
آنچه نیاز دارد بگیرد.
برنده کیست؟
مش��خص ًا برن��دهای وج��ود ن��دارد .این
رقاب��ت واقع�� ًا مورد تا م��ورد تفاوت دارد.
حتی مواردی هست که پتانسیل استفاده
از ه��ردو َر ِوش��گان ب��رای پروژهه��ای
متف��اوت و جنبهه��ای مختل��ف پروژه
مناس��ب اس��ت .هردوی این روش��گان
مدافع بهبود پیوس��ته هس��تند و ازاینرو
ه��ردو میتوانند ب��رای مدیریت هر نوع
کاری مناس��ب باش��ند .به ش��ما بستگی
دارد ک��ه تصمی��م بگیرید که کدام برای
نیازهای تیم و پروژۀ ش��ما مناسب است.
خوب اس��ت با س��لیقههای شخصیمان
بیانصافی نکنیم و پروژه را صادقانه و با
شفافیت بهپیش ببریم!

مديريتپـروژه ازتـئوريتاعمل
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ازس��یرت��اپی��ازکمک ب��ه PMOها
چهارراه برای جلوگیری از شکست دفرتمدیریت پروژه

فقط در کاریکاتورهای دیلبرت نیست
که پروژهها محکوم به شکس�تاند.
دفترهای واقعی مدیریت پروژه نیز با
شکس�ت آش�نا هس�تند .در سه سال
گذش�ته تحقیقات نشان داده که 75
درص�د از دفترهای مدیریت پروژه یا
بس�ته ش�دهاند یا نتوانستهاند ارزش
اف�زوده ایجاد کنند .بااینهمه هرچند
سنجش موفقیت پروژهها
معیارهای
ِ
چن�دان م�ا را مثبتنگ�ر و خوشبین
نمیکنن�د ،میتوان ب�ا مدیریت مؤثر
پ�روژه ،بهب�ود اج�رای پ�روژه و
همراس�تایی منابع راهبردی ،ارزش

نشانۀ اول
از ش��ما میپرسند« :در نقشۀ پروژه،
راه برگش��ت ب��ه اهدافم��ان در این
فصل چگونه نش��ان داده ش��ده؟» و
شما کلیدی برای پاسخ به این سؤال
ندارید.
چه کنیم؟

در ایدئالتری��ن حالت ،با ش��روع به
ایف��ای نقش کاریت��ان ،معیارهای
س��نجش دپارتمان  PMOرا بهبحث
میگذاری��د .باوجوداین گاهیاوقات
تغیی��ر اه��داف تج��اری ب��ه تم��ام
دپارتمانها ابالغ نمیشود؛ خصوص ًا
در محیطهای تجاریای که انطباق
و تغییر ارزش محس��وب میش��وند.
درواق��ع تقریب�� ًا  80درصد از مدیران
اجرای��ی پ��روژه نمیدانن��د ک��ه
پروژههایش��ان چگون��ه ب��ا راهبرد
تجاری ش��رکت همراس��تا میشود.
مدی��ر پ��روژه مرتب�� ًا بای��د ب��ا رهبر
کس��بوکار ارتباط داش��ته باش��د تا
بتوان��د مطمئ��ن ش��ود ک��ه جهت
پروژهاش بهس��وی ارزش تجاری و
اثربخشی تجاری است .قبل از اینکه
خیل��ی دی��ر ش��ود ،با رهب��ر تجاری
کس��بوکارتان جلس��های برگ��زار
کنید.
نشانۀ دوم
چندین ایمیل دریافت میکنید که از
30

اف�زودۀ ش�گفتآوری را ایج�اد کرد.
کس�بوکارها ای�ن گفت�ه را تصدیق
میکنن�د؛  97درص�د از س�ازمانها
معتقدن�د ک�ه مدیریت پ�روژه برای
بهبود عملکرد کس�بوکار و موفقیت
س�ازمان حیات�ی اس�ت .درواقع این
درص�د ش�گفتآور نش�انگر نی�از
افزاینده به تکمیل پروژه ،در محدودۀ
بودجه و زمان ،و با منابع کمتر اس�ت؛
ازاینرو تقاضا برای رویکرد مدیریت
پروژه بیشاز هرموقع افزایش یافته
ِ
مدیریت
اس�ت .ریس�ک دفتره�ای
ِ
مدیریت
کمکارآمدباالست.دفترهای

وضعی��ت ف�لان پروژه میپرس��ند.
اصط�لاح «ارتباطات گس��ترده» را
باره��ا و باره��ا بهکار میبریم؛ اما 30
درصد از شکس��ت پروژهها میتواند
بهدلی��ل ارتباط��ات ضعیف باش��د.
فعاالنه ،رهبری تیم را بهروزرس��انی
کنید و س��ختگیرانه ،گزارشهای
خود را بررسی کنید تا مطمئن شوید
که همیشه تصویر کامل و صحیحی
از س��بد پ��روژه فراهم میکنند .بهتر
آن اس��ت ک��ه یک ارتب��اط دوطرفه
تش��کیل دهید؛ بررس��ی کنید که آیا
پ��روژه ب��ا پروژۀ دیگری وابس��تگی
دارد .ب��ا ارتب��اط دائم و گزارشدهی
مس��تمر میت��وان پروژهه��ا را در
مسیرش��ان نگ��ه داش��ت و مابی��ن
ذینفعانی که تالشهای ش��ما را در
همراس��تایی پروژهه��ا ب��ا اقدامات
وسیعتر تشخیص میدهند اعتماد و
تعامل ایجاد کرد.
نشانۀ سوم
وقت��ی در راهرو قدم میزنید ،صدای
ش��خصی از تیم دیگری را میشنوید
که میگوید« :حتی نمیدانس��تم که
 PMOچیست!»
چه کنیم؟

تمرکزت��ان را فراختر کنید .فراموش
نکنید که دفتر مدیریت پروژه به این
دلی��ل ایجاد میش��ود ک��ه نیازهای

کارا قابلیته�ای خ�ود را ب�رای
پیادهس�ازی موفقیتآمیز راهبردها و
ارزشافزایی به سازمانش�ان و تأثیر
ب�ر عملک�رد مال�ی میپرورانند .این
«کارآم�دان» ب�ا اقدام�ات راهبردی،
همساز عمل میکنند؛ اما در مدیریت
«کمکارآمده�ا» بازده�ی کم اس�ت؛
ای�ن PMOه�ای کمکارآم�د مراک�ز
تخصیص بودجهای هستند که ارزش
کم�ی ب�رای سازمانش�ان دارن�د .در
واقعی�ت بعض�ی پروژهها شکس�ت
میخورن�د؛ هرچن�د از بس�یاری از
شکس�تها میت�وان بهس�ادگی

کس��بوکار را برط��رف کن��د .وقتی
همکاران نمیدانند که  PMOوجود
دارد ،یا اص ً
ال چیست و چه اهدافی را
دنبال میکند ،به این دلیل اس��ت که
مأموریت دفتر مدیریت پروژه بهطور
مؤث��ر و مک��رر ب��ه کل تیمها انتقال
داده نش��ده اس��ت .ی��ک راهنمایی؛
میت��وان از ش��رح مأموریتهای��ی
مانن��د ای��ن اس��تفاده ک��رد« :دفتر
مدیری��ت پروژه به ای��ن دلیل وجود
دارد که یک رویکرد اس��تاندارد برای
تحوی��ل پ��روژه فراه��م کند و نمای
کام��ل و دقیق و ش��فافی از وضعیت
پروژه ارائه کند و برای پش��تیبانی از
راهبرد سازمان ،منابع مدیریت پروژه
را اولویتبن��دی کن��د ».بعداز آنکه
ی��ک ش��رح وضعی��ت ش��فاف ارائه
کردی��د ،در جلس��ۀ بعدی ش��رکت،
بهروزش��دۀ آن را مط��رح کنی��د و یا
رویدادگاهها (مایلستونهای) پروژه
را در صفح��ات خب��ر درونن��ت
(اینترانت) نش��ان بدهید .معیارهای
س��نجش را ،ک��ه پش��تیبان اهداف
تج��اری هس��تند ،اضاف��ه کنید تا به
همه یادآوری شود که همگان برای
هدف مشترکی همکاری میکنند.
نشانۀ چهارم
نرخ موفقیت پروژه پایین اس��ت و تا
فصل بعدی تغییر نمیکند.

اجتن�اب ک�رد؛ ت�ا جای�ی ک�ه گاه�ی
شکس�ت بهن�درت به خ�ود مدیریت
پروژه مربوط میش�ود .با چند اقدام
ساده و تصحیحکننده میتوان ارزش
 PMOرا بهس�ادگی بهتصویر کشید و
دردس�رها را قب�ل از اینک�ه بر وجهۀ
دفتر مدیریت پروژه تأثیر بگذارند از
ریش�ه کن�د .درادام�ه چن�دی از
رایجتری�ن نش�انههای هش�دار را
بررس�ی میکنی�م و اقدامات�ی را
پیش�نهاد میکنی�م ک�ه «خ�رابکار
پروژه» را به «قهرمان و ناجی پروژه»
تبدیل میکند.

چه کنیم؟
ابت��دا ای��ن س��ه ق��دم را بررس��ی و تکرار
کنید:
قدم اول :همراستایی با اهداف تجاری را
حتم ًا بررسی کنید.
قدم دوم :حتم ًا وضعیت پروژه را ،فعاالنه،
ب��ه ذینفعان گ��زارش بدهید و این کار را
بخش��ی از برنامۀ ثابت گزارشدهی خود
بدانید.
قدم سوم :بررسی کنید که آیا سازمانتان
از مأموری��ت دفت��ر مدیریت پروژه آگاهی
دارد .اگ��ر س��ه ق��دم اول را بهطور مؤثری
انج��ام دادی��د ،ذینفع��ان بای��د متوج�� ِه
پروژههای درخطر شده باشند ،بفهمند که
چرا عقب افتاده و حتم ًا به برطرفی عوامل
تهدیدکنن��دۀ پ��روژه رس��یدگی کنن��د.
بااینهمه زیادهازحد و در طوالنیمدت به
ای��ن ارزیابیه��ا اعتماد نکنی��د .فوراًبرای
افزای��ش قطع��ی نرخ موفقیت پروژه اقدام
کنید .ابزار پیگیری پروژه را دائم ًا بررس��ی
کنی��د؛ ببنی��د ک��ه آیا مجموعهابزار ش��ما
نیازه��ای س��ازمان را ب��رآورده میکن��د.
هرچند نیازها به میزان بلوغ سازمانی شما
بس��تگی دارد ،باید بتوانید چشماندازهای
بالدرنگ��ی از مناب��ع ،و نم��ای کامل��ی از
پروژههای فعلی داش��ته باش��ید .سپس با
تیمت��ان هم��کاری کنی��د ت��ا فرایندهای
اس��تانداردی را برای تعیی��ن زمان توقف
پروژههایی که کارایی ندارند ایجاد کنید.

نتیجهگیری
در یک محیط آشفته و متالطمی که انتظار «غیرمنتظرهها» به هنجار بدل شده ،سازمانهای
چاب��ک ( )agileپیش��اهنگ هس��تند .رهب��ران پ��روژه ،راهبران کس��بوکار و ذینفعان باید
همکاری کنند تا چابکی بیش��تری را فراهم کنند .بهاینترتیب از تمام الزامات برای موفقیت
برخودار میش��وند ،مش��کالت را حل میکنند ،هوش��مندانهتر متحمل خطرات میش��وند ،و
سریعتر محصوالت و راهکارهای بدیع تحویل میدهند.

مديريتپـروژه ازتـئوريتاعمل
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چگونه با
MS Project
یک محیط
چندپروژهای را
نجاتبدهیم؟
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بهتری�ن نرماف�زار برنامهریزی
پ�روژه برای مدیری�ت همزمان
چندین پروژه چیست؟
این س��ؤالی است که مدیران سطح ،C
مدی��ران پ��روژه و مدی��ران اجرائ��ی
تصمیمگیرنده را ،که در جس��توجوی
بهتری��ن راهکار مدیری��ت پروژه برای
نظ��ارت ب��ر پروژههای خود هس��تند،
مش��غول خ��ود میکن��دMicrosoft .
 Projectپرکاربردتری��ن برنام��ۀ
کاربردی مدیریت پروژه اس��ت؛ اما آیا
ب��رای مدیریت چندپ��روژهای کفایت
میکند؟ شرکت  GetApp Labکه در
زمین��ۀ تحقیق��ات و گرایشهای اخیر
درب��ارۀ ابزار نرمافزاری کس��ـبوکـار
کار میکن��د ،گ��زارش میکن��د ک��ه
67درصد از پاس��خدهندهها به مصاحبۀ
سال  ،2016برای برنامهریزی پروژهها
و نیازه��ای مدیریتیش��ان از MS
 Projectاستفاده میکنند.
مصاحبۀ ricewaterhouseCooper
عنوان «بلوغ مدیریت پروژه» نش��ان
با
ِ
میدهد که فقط 2.5درصد از شرکتها
100درص ِد پروژههایشان را با موفقیت
تکمی��ل میکنن��د .مؤسس��ۀ مدیریت
پروژه در گزارش��ی تخمین میزند که
ب��رای ه��ر یکمیلی��ارد دالری که در
س��ال  2016در ایاالت متحدۀ آمریکا
س��رمایهگذاری میشود 122 ،میلیون
دالر به دلیل اجرای ضعیف پروژه هدر
میش��ود .ب��ا درنظرگرفتن آخرین آمار
مرب��وط ب��ه تأخیرهای مک��رر پروژه و
افزای��ش هزینهها ،بهنظر میرس��د که
مدیریت پروژه در مرز شکس��ت است.
آیا کمبود ابزار مناس��ب مدیریت پروژه
دلیل خروجیهای اس��فبار ذکرش��ده
اس��ت؟ تیم مدیریت پروژۀ Epicflow
با سیس��ال تجربۀ ترکیبی در مدیریت
پروژه ،بررس��ی کرده اس��ت که درواقع
ویژگیه��ای MS Projectنادی��ده
گرفته شدهاند .این تیم راهکاری برای
 2017عرضه کرده است.
چرا MSProjectبرایمدیریت
چندپروژهای کافی نیست
 Epicflowوقت��ی ویژگیه��ای
نرمافزاریای را که باید در سال 2017
ب��رای برطرفس��اختن نیازهای فعلی
مدی��ران پروژه توس��عه بیابند بررس��ی

میک��رد ،دریافت ک��ه تقریب ًا تمام ابزار
مدیری��ت پ��روژه ب��رای محیطه��ای
تکپروژهای طراحی شدهاند .تقریب ًا هر
راه��کار مدیریت پروژهای ازجمله MS
Project، Jira، Treimergo،
 ،TOPdeskو  Primaveraبرمبنای
یک فلس��فۀ پروژهای واحدی س��اخته
ش��دهانـــد و بــ��ه بــرنامهری��زی و
ریزی ( )replanningدس��تی
بازبرنامه ِ
نی��از دارند .ای��ن برنامههای کاربردی
هرچن��د که همکاریهای مس��تمر را
ترغی��ب میکنن��د ،فاق��د ویژگیهای
نرماف��زاری ب��رای تعیی��ن اولویتها،
ایجاد بارکارهای تالشمحور مکفی ،و
نهایت��ا ً،قابلیت جلوگیری از اضافهبار و
س��ربا ِر برنامهری��زی در محیطه��ای
چندپ��روژهای هس��تند .پ��س مدیران
پ��روژه چگون��ه میتوانن��د نی��از فعلی
بازبرنامهنویس��ی را برطرف کنند؟ چه
اب��زار دیجیتالی برای پیگیری عملکرد
پ��روژه مطلوب مدیران اس��ت؟ چگونه
میت��وان  MS Projectرا ب��ا ای��ن
محیطه��ای چندپ��روژهای هماهنگ
کرد؟
ابزار را تغییر ندهید ،فلسفهای را
که پش�ت آن نهفته است تغییر
بدهید
اس��تفاده از  MS Projectدر
محیطهایچندپروژهایطاقتفراست،
زی��را فاقد تحلیله��ای موردنیاز برای
تخصی��ص مؤث��ر منابع اس��ت .اما چه
خ��وب ب��ود اگر میتوانس��تید دیدی از
اینکه فرایندها کجا گیر کردهاند داشته
باش��ید و تگناه��ای مناب��ع را در کانال
دادهه��ای  MS Projectپیشبین��ی
کنید!
آلب��رت پونس��تین و ویلِ��م تروم��پ،
دانشمندان هلندی ،این کار را با تلفیق
الگوریتم هوشمند و راهکارهای مبتنی
ب��ر وب و متناس��ب ب��ا محیطه��ای
چندپروژهای ،برای بسیاری از حوزهها،
مانن��د حوزههای��ی مث��ل مهندس��ی،
ساختوس��از ،توس��عۀ نرمافزار و غیره
ممک��ن س��اختهاند .ای��ن متخصصان
خب��رۀ مدیری��ت پ��روژه ،ب��ا ترکی��ب
سیس��ال تجرب��ۀ  4000کارش��ناس
کس��بوکار ،مدیرعامل و مدیرپروژه به
ای��ن نتیجه رس��یدند که ب��رای تعیین

اولویته��ا ،کاه��ش اضافهب��ار ،و
برنامهری��زی س��ربار راه��کاری وجود
دارد.
مدیریـ�ت چـنـدپ�روژهای از
چشمانداز دسترسی به منابع
پونس��تین و تروم��پ معتقدند که آنچه
واقع�� ًا موجب سرس��ام مدی��ران پروژه
میش��ود ،نی��از ب��ه جریانبخش��ی،
ترتیبده��ی و س��ادگی در مدیری��ت
تعداد زیادی از پروژهها ،حل مشکالت
ظرفی��ت ،تعیین اولویتها و تخصیص
مناس��ب منابع اس��ت .یک��ی از اهداف
 Epicflowای��ن اس��ت ک��ه با رویکرد
مدیریت پروژه ازلحاظ دسترسیپذیری
مناب��ع و توزیع وظایف ،مانع هدر رفتن
زم��ان و ان��رژی صرفش��ده ب��رای
برنامهریزی اضافی شوند.
در مدیریــ�ت چـندپروژهای،
س�رعــت و مــانــدگاری و
انعطافپذیری را انتخاب کنید
آی��ا راهکار قابلاعتم��ادی در مدیریت
پ��روژه وجود دارد که بتواند بهس��ادگی
یکپارچه شود و با  MS Projectبهکار
گرفت��ه ش��ود؟ بله ،وج��ود دارد .اکنون
ام��کان ارتق��ای  MS Projectب��رای
محیطه��ای چندپروژهای وجود دارد و
ب��ا اف��زودن ام��کان تجزیهوتحلیل به
برنامههای کاربردی ایس��تای مدیریت
پ��روژه ،میتوان ب��ا ِر برنامهریزی را از
شانههای مدیران پروژه برمیداشت.
افزون��ۀ نرماف��زاری  Epicflowی��ک
بس��ته از ویژگیه��ای مفی��د مدیریت
پروژه عرض��ه میکند و دادههایMS
 Projectو تقریب�� ًا ه��ر ابزار مدیریت
پروژۀ مورداس��تفاده مدی��ران پروژه را
یکپارچه میکند.
 Epicflowبه این منظور طراحی ش��د
ک��ه ب��ا جم��عآوری و تحلی��ل
بهروزرس��انیهای گ��ردشکار و
تصویرسازیهایاینتجزیهوتحلیلها
بهص��ورت چند نموداری که ش��فافیت
کامل��ی از مناب��ع ،وظای��ف و پروژهها
فراهم میکند ،مانع تگناها ش��ود .این
افزونه نظموترتیب و س��ادگی را برای
محیطه��ای پوی��ای کاری بههم��راه
میآورد و تمرکز را افزایش میدهد.

تی�م  Epicflowو عرضۀ SaaS
(نرمافــ�زار بـهعن�وان ی�ک
سرویس)
وب
بااینک��ه نگ��رش مبتن��ی ب��ر ِ
 Epicflowاخیراً مطرح ش��ده اس��ت،
پیش��اپیش کارآیی خ��ود را اثبات کرده
اس��ت؛ بس��یاری از ش��رکتها ای��ن
نرماف��زار مدیریت پ��روژه را کلید حل
مش��کالت اصل��ی مدیریت پروژۀ خود
میدانن��د .نس��خۀ اولی��ۀ Epicflow،
 ،Flow MPMی��ک برنام��ۀ کاربردی
آفالی��ن ب��ود ک��ه ب��ه بس��یاری از
کس��بوکارها در کاهش زمان عرضه،
رس��یدن ب��ه تاری��خ تحوی��ل و بهبود
کیفی��ت خروجیه��ای تجاری کمک
میک��رد Flow MPM .برای کارخانۀ
کاب��ل  TKFکه کابلهای اقیانوس��ی
تولی��د میکن��د ،کارآمدی خود را اثبات
ک��رد .هان��ز ِد بوئ��ر ،مدی��ر  R&Dدر
 TKFاذع��ان میکن��د ک��ه ب��ا Flow
طی دوسال ،خروجی شرکت تا
ِ MPM
200درص��د افزای��ش و زم��ان عرضه
( )lead timeت��ا 50درص��د کاه��ش
یافت و توأم��ان تعهدات واقعبینانهای
ب��ه مش��تریان داده ش��د .ای��ن برنامۀ
کارب��ردی مدیریت پروژه که پیش��گام
 Epicflowاس��ت ،با موفقیت توانست
ب��ه  Trimergoمتصل ش��ود تا بتواند
ابرکشتیهای تفریحیای مانند ونوس
را برای استیوجابز بسازد .نسخۀ مبتنی
ب��ر وب آن ،Epicflow ،انعطافپذیرتر
اس��ت ،Epicflow .هم��راه ب��ا MS
 ،Projectقدرت فوقالعادهای را برای
موفقی��ت در محیطهای چندپروژهای
فراه��م میکن��د و ب��ه گردشکارهای
کاف��ی و بینق��ص و حل تضاد و تداخل
مناب��ع کم��ک میکن��دEpicflow .
نهفق��ط ی��ک محی��ط دوس��تانه برای
تعام�لات برد-برد ایجاد میکند ،بلکه
نش��ان میده��د که کجا ش��ریانهای
پروژه ش��ما دچار گرفتگی ش��دهاند .از
اکن��ون ب��ه بع��د MS Project ،ب��ا
برخ��ورداری از مه��ارت فوقالع��ادۀ
تحلیل��ی جدی ِد  Epicflowبازس��ازی
میش��ود .پس با راهکاری که در دست
داری��م ،پیش��روی مدیران پ��روژه در
محیطه��ای چندپ��روژهای متوق��ف
نمیشود.
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د
اد

دورۀ جامع مدیریت پروژه

ر

شروع رویداد :چهارشنبه  ۲۰دی  ۹۶ساعت ۰۸:۰۰
پایان رویداد :پنجشنبه  ۲۸دی  ۹۶ساعت ۱۹:۰۰
مکان رویداد :تهران ،خیابان ححاب ،هتل ورزش
هزینه ۱,۴۷۱,۵۰۰ :تومان
برگزارکنندۀ رویداد :شرکت راهبران سیستم رستاک
شمارۀ تماس 44220699 :داخلی 105
مدرسان :جناب مهندس واحدی ،جناب مهندس کتبزاده

 ۲۰آذر

دورۀ جامع مدیریت پروژه  -عمومی
دورۀ جامع مدیریت پروژه  -فناوری اطالعات
 ۲۰آذر
و کسبوکارهای کوچک
 ۲۰آذر
دورۀ جامع مدیریت پروژههای بزرگ
(نفت ،انرژی و عمران)

 ۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
 ۸۰۰,۰۰۰تومان
 ۱,۰۰۰,۰۰۰تومان

دانش��کدۀ مهندس��ی صنایع و سیس��تمهای مدیریتی دانش��گاه صنعتی امیرکبیر ،با
هم��کاری ش��رکت  PMPiranو ب��ا ات��کا به مدی��ران حرفهای پروژه و اس��اتید برتر
دانشگاه ،یک دورۀ آموزشی جامع مدیریت پروژه برگزار میکند .این دورهها در سه
بخش عمومی ،فناوری اطالعات و نفتوگاز برگزار میشوند.
دورۀ عمومی
ه��دف از ای��ن دوره ایج��اد زمین��ۀ الزم در افراد برای کس��ب تخصص در مدیریت
پ��روژه اس��ت .ش��رکتکنندگان ای��ن دوره برای حرفهای ش��دن ،نیازمن��د ارتقای
توانمندیها و بهروزرسانی دانش خود در فضای پروژه و کسبوکار هستند.
مخاطبان این دوره دانش��جویان و کارشناس��ان صنایع مختلف و افرادی هس��تند که
تمایل به ارتقای توانمندیهای خود دارند.
مزایای حضور در این دوره چیست؟
 128ساعت آموزش استادان برتر کشور و مدیران حرفهای پروژه ( )PMP؛
دریافت صدها فایل آموزشی و نمونۀ کاربردی برای فضای کسبوکار؛
برگزاری کالسها در رزوهای پنجشنبه و جمعه؛
معرفی افراد برای گذراندن دورۀ کارآموزی در شرکتهای مختلف؛
معرفی به بازارکار در صورت فعال بودن در کالس؛
برخورداری از آموزشهای کاربردی همراه با كار تيمي و گروهي؛
گواهینامه معتبر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
میزان سرمایهگذاری ۲,۰۰۰,۰۰۰ :تومان
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سرفصلهای دوره

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

عنوان دوره
کارگاه مبانی کلیات دانش مدیریت پروژه پمباک ،نگارش
ششم ®PMBOK
کارگاه کاربردی نرمافزار مایکروسافت پراجکت ()MSP
کارگاه گزارشنویسی در پروژهها (Reporting in
)Projects
کارگاه آموزشی مدیریت کار تیمی در پروژهها
آداب معاشرت تجاری ()Business Etiquette
آشنایی با روش محاسبۀ تأخیر پروژه
كاربرد اكسل ( )Excelدر مدیریت حرفهای پروژهها
دفتر مدیریت پروژه ()PMO
بررسی اصول برنامهریزی راهبردی (استراتژیک) پروژه
معرفی سیستمهای اطالعات مدیریت پروژه ()PMIS
مدیریت دعاوی در پروژهها
مجموع دوره

طول دوره
(ساعت)
36
16
16
8
5
12
8
8
12
8
8
128
ساعت

دورۀ مدیریت پروژههای فناوری اطالعات و کسبوکارهای کوچک
ه��دف از ای��ن دوره آم��وزش مدیری��ت حرف��های پ��روژه ب��رای افرادی اس��ت که
میخواهند در فضای پروژههای  ITو کس��بوکارهای الکترونیک در س��متهای
مدیریتی فعالیت نمایند.

مخاطبان این دوره دانشجویان و کارشناسان حوزههای مختلف فناوری اطالعات،
ازجمله کارشناس��ان علوم رایانه و افراد عالقهمند به این زمینهها هس��تند و کس��انی
که تمایل به ارتقای سطح توانمندی خود دارند.
مزایای حضور در این دوره چیست؟
 48س��اعت آموزش اس��تادان برتر کش��ور و مدیران حرفهای پروژه ( )PMPدر حوزۀ
فناوری اطالعات؛
دریافت صدها فایل آموزشی و نمونۀ کاربردی در فضای کسبوکار؛
معرفی برای گذراندن دورۀ کارآموزی در شرکتهای مختلف؛
معرفی به بازارکار در صورت فعال بودن در کالس؛
بهرهمندی از آموزشهای کاربردی همراه با كار تيمي و گروهي؛
 گواهینامه معتبر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
میزان سرمایهگذاری ۸۰۰,۰۰۰ :تومان

سرفصلهای دوره

ردیف
1
2
3

عنوان دوره
کارگاه مديريت پروژۀ چابك با Scrum
آشنایی با حقوق تجارت
(متدولوژی)
بررسی چارچوب و روششناسی
ِ
PRINCE 2

مجموع دوره

طول دوره (ساعت)
12
24
12
 48ساعت

دورۀ مدیریت پروژههای نفت ،انرژی و عمران
هدف از این دوره آموزش مدیریت حرفهای پروژه برای افرادی است که میخواهند
در فضای پروژههای نفت ،انرژی ،عمران و مانند آن در مسندهای مدیریتی فعالیت
نمایند .ارتقای دانش ،کس��ب تجربیات حرفهای اس��تادان و کس��ب نگرش حرفهای
در اجرای پروژه ،علیالخصوص اخذ تصمیمات مناس��ب ،از دیگر اهداف این دوره
هستند.
مخاطبان این دوره دانش��جویان و کارشناس��ان حوزههای مختلف انرژی ،ازجمله
کارشناس��ان نف��ت ،پتروش��یمی ،پاالی��ش ،گاز ،عمران ،نیرو ،ب��رق ،معماری و افراد
عالقهمند به این حوزهها هس��تند و کس��انی که تمایل به ارتقای س��طح توانمندی
خود دارند.
مزایای حضور در این دوره چیست؟
 64س��اعت آموزش با اس��تادان برتر کش��ور و مدیران حرفهای پروژه ( )PMPدر
پروژههای بزرگ؛
دریافت صدها فایل آموزشی و نمونۀ کاربردی در فضای کسبوکار؛
معرفی برای گذراندن دورۀ کارآموزی در شرکتهای مختلف؛
معرفی به بازارکار در صورت فعال بودن در کالس؛
بهرهمندی از آموزشهای کاربری همراه با كار تيمي و گروهي؛
 گواهینامۀ معتبر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
میزان سرمایهگذاری ۱,۰۰۰,۰۰۰ :تومان

سرفصلهای دوره

طولدوره(ساعت)
عنوان دوره
ردیف
24
 1کارگاه کاربردی نرمافزار پریماورا ()Primavera P6
8
مدیریت تدارکات در پروژههای بزرگ
2

آشنایی با مدیریت قرارداد در پروژهها (مبانی-
3
شرایط عمومی و خصوصی پیمان) و مدیریت دعاوی
مدیریت ریسک در پروژهها ()RMP
4
مجموع دوره

16
16
 64ساعت

مدرسان و مربیان دوره  
سعی بر آن بوده که انتخاب مدرسان و مربیان این دوره از مدیران حرفهای پروژه و
اس��تادان دانش��گاه باش��ند؛ بهگونهای که ش��رکتکنندگان را ،به بهترین نحو ،برای
ورود و ارتقا در فضای صنعت آماده کنند.
نام و نامخانوادگی

اطالعات بیشتر

مهندس سیدمحمد حسن
مشاور و مدیر حرفهای پروژه
موسوی
مشاور و مربی حرفهای مدیریت پروژه
مهندس مهدی معین
مشاور و مربی حرفهای پروژه
مهندس سعید مقدسی
دکتر محسن اكبرپور شيرازي استادیار دانشکدۀ صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مشاور و مدرس مدیریت استراتژیک
دکتر عباس خدادادی
مشاور و مدیر حرفهای پروژه
مهندس سینا قاضی
مشاور و مدیر حرفهای پروژه
دکتر هانی عماری
مشاور و مدرس مدیریت پروژه
مهندس مسعود امینی
مشاور امور قراردادی
مهندس علیرضا مختار
مؤلف و محقق حوزۀ مدیریت
دکتر رامبد باراندوست
تخفیفهای ویژۀ دوره  
15درصدتخفیف،ویژۀشرکتکنندگانسمینارمسیرحرفهایمدیریتپروژه؛تا 8آذرماه
10درصدتخفیف ،ویژۀ ثبتنام زودهنگام؛ تا  11آذر ماه
10درصدتخفیف ،ویژۀ دانشجویان
10درصدتخفیف ،ویژۀ پرداخت نقدی
10درصدتخفیف ،ویژۀ اعضای باشگاه مدیران پروژه
 5درصدتخفیف ،ویژۀ دانشآموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 5درصدتخفیف ،ویژۀ ثبتنام گروهی ( 3تا  5نفر)
 5درصدتخفیف ،ویژۀ ثبتنام گروهی ( 5تا  10نفر)
15درصدتخفیف ،ویژۀ ثبتنام گروهی ( 10نفر به باال)
(سقف تخفیفها 15درصد است)
طرحهایتشویقی
در هر دوره امتیازات زیر درنظر گرفته شده است:
 40امتیاز از آزمون پایان دوره
 40امتیاز از انجام و تحویل پروژه
 20امتیاز حضور و فعالیت طی دوره
اگر در این دورهها امتیاز خوبی کسب کنید:
ب��ه نف��ر اول ت��ا پنجم هر دوره معادل  50درصد تخفیف برای دورۀ دریافت گواهی
 PMPو یا یکی از دورههای تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تعلق میگیرد.
به نفر پنجم تا دهم هر دوره معادل  30درصد تخفیف برای دورۀ دریافت گواهی
 PMPو یا در یکی از دورههای تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تعلق میگیرد.
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Trelloب��رای کارب��رانم��کو ویندوزیک
برنامۀرومیزی (دس��کتاپ)عرضهمیکند

 Trelloک��ه ی��ک اب��زار مدیریت پروژۀ
مبتن��ی ب��ر مرورگ��ر اس��ت ،اکنون یک
برنام��ۀ کارب��ردی (اپ) رومیزی بومی با
ویژگیه��ای جدید ،ازجمل��ه نوارجانبی
ن��اوش ( )navigation sidebarعرضه
میکن��د .ه��دف از این ویژگیها آس��ان
کردن کار با آن است.
کارب��ران تِ ِرل��و اکنون میتوانن��د بعد از
نصب برنامههای کاربردی بومی ویندوز
و َمک ،مس��تقیم ًا از میزکارش��ان به ابزار
مدیریت پروژه دسترسی داشته باشند.
ب��هدلی��ل اینکه این نرماف��زار قب ً
ال فقط
مبتن��ی بر مرورگر بود ،بوردهای Trello
بین Tabهای گوناگون مرورگر س��ریع ًا
گم میشدند .این شرکت در یک نوشتۀ
وبالگ��ی اع�لام ک��رد که با ای��ن برنامۀ
کارب��ردی رومیزی ،اس��تفاده از نرمافزار
آس��ان میش��ود ،زی��را  Trelloی��ک
نوارجانب��ی ن��ا ُوش (navigation
 )sidebarاضافه کرده است که پیگیری
بورده��ا را بهش��یوۀ کانالهای بعضی از
ابزاره��ای تعامل��ی مانند  Slackآس��ان
میکن��د .از دیگ��ر ویژگیه��ای آن،
میانبره��ای «جزئیت��ر» صفحهکلید و
اعالنهــ��ای رومـی��زی (desktop
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 )notificationاس��ت .کس��انی ک��ه از
آخری��ن لپتاپه��ای حرف��های Mac
 Bookاستفاده میکنند قادر خواهند بود
ک��ه بورده��ا را باز کنند و از نوار لمس��ی
مک ( )Touch Barکارتهای جدیدی
را ایج��اد کنن��د .الری کان ِ��ل ،مدی��ر
تحقیق��ات گارتن��ر ،معتق��د اس��ت ک��ه
ض��رورت ویژگی برنام��ۀ رومیزی برای
اب��زار تعامل��ی و س��ودمندی بر کس��ی
پوشیده نیست .او گفت« :برای موفقیت
ای��ن ابزار ،کارکنان بای��د بتوانند بهطور
روزان��ه ی��ا دقیقهبهدقیق��ه از ای��ن ابزار
استفاده کنند ».او افزود« :چرا Outlook
و ی��ک مرورگ��ر وب تنه��ا برنام��ۀ
کارب��ردیای باش��ند ک��ه ب��ر می��زکار
(دس��کتاپ) کار کنن��د؟ تیمهایی که از
 Trelloاس��تفاده میکنن��د با آغوش باز
پذیرای این امکان اضافه هستند».
ش��رکت در یک نوش��تۀ وبالگی اظهار
ک��رد که «بع��د از جایگذاری کارتهای
 Trelloو بورده��ا داخ��ل برنام��ۀ
کاربردیای که برای برنامهریزی ،کار و
ارتباط��ات اس��تفاده میش��ود ،تیمه��ا
میتوانن��د ارتباطتش��ان را حف��ظ کنند و
بدون تعویض برنامۀ کاربردی ،مشاهده

کنن��د که چه کس��ی چ��ه کاری را انجام
میده��د و الزم اس��ت چ��ه کاری انجام
ش��ود ».طب��ق گفت��ۀ رائول کاس��تانون
مارتینز ،تحلیلگر ارش��د مرکز تحقیقات
 ،451اف��زودن ویژگیهایی مانند برنامۀ
کارب��ردی رومی��زی نش��ان میدهد که
فن��اوری  Trelloچق��در بعد از تملک آن
توس��ــط ش��ـرکت خــدماترس��ان
تعامل��ی  ،Atlassianبه
نرمافزاره��ای
ِ
ارزش  425دالر در ابت��دای امس��ال،
تکامل یافته اس��ت .کاستانون-مارتینز
گف��ت« :از هم��ه مهمتر این اس��ت که
چق��در ،Trelloو کـ��ل س��بـتد پ��روژۀ
(پورتفولی ِو) اطلس��یان برای این موضوع،
تکامل یافته است».
«شرکت محصوالتش را ارتقا میدهد تا
کاربرانش بتوانند در کارش��ان کارآمدتر
باش��ند .ازجمل��ۀ ای��ن ویژگیه��ای
ویژگی تعامل با دیگر کاربران
ارتقایافته،
ِ
در سرتاس��ر بورده��ای  Trelloو دیگ��ر
برنامههای کاربردی است .بهاینترتیب
تیمه��ا میتوانن��د بهجای رفت��ن از این
برنام��ه ب��ه آن برنام��ه بیش��تر کار را در
یکج��ا انج��ام بدهند ».او س��اخت یک
برنامۀ کاربردی رومیزی را برایTrello

«پیشروی طبیعی» آن دانست .او گفت:
« Trelloاز یک برنامۀ کاربردی به یک
فض��ای کاری تکامل مییابد .مزیت آن
برای کاربر نهایی این است که تمرکزش
در جابهجای��ی بین نرمافزارها کمتر قطع
میش��ود .پریدن از یک برنامۀ کاربردی
به دیگری بهرهوری را ازبین میبرد».
ای��ن اعالمها و ادع��ای  Trelloمبنی بر
 25میلی��ون ثبتنام کاربر ،علیه انتقادها
از عرضۀ زودهنگام این محصول اس��ت.
طب��ق ارق��ام مجلۀ فوبز ،ای��ن میزان از
ثبتن��ام کارب��ران  14 ،میلی��ون از تعداد
ثبتنامه��ای کارب��ران در ماه مه س��ال
گذش��ته بیشتر است .همچنین اطلسیان
چن��د س��ری محص��ول دیگ��ر را در
گردهمایی س��ران اطلسیان اعالن کرد.
ای��ن محص��ول ش��امل مدی��ر هوی��ت
( )Identity Managerب��رای اَب��ر
اطلس��یان ( )Atlassian Cloudاست؛
ش��رکت اعالم کرده اس��ت که بهمنظور
مدیری��ت هویت برای کاربرانSAML ،
 ،SSOاعتبارس��نجی دومرحل��های،
سیاس��تهای پیش��رفته مربوط به کلمۀ
عبور و پش��تیبانی اولویتدار ابری فراهم
میکند.

نگاهیبهموقعیتهای شغلی
فناوری اطالعاتدرسال 2017
ناحیۀپاسیفیک،کالیفرنیا

منطق�ۀ پاس�یفیک ک�ه منزل�گاه درۀ
س�یلیکون و دیگر مناطق سرشناس
فن�اوری اس�ت ،بزرگتری�ن و
رقابتیتری�ن بازارکار فناوری ایاالت
متحده اس�ت .همین باعث میش�ود
که این منطقه مزایا و معایبی داش�ته
باش�د؛ هم�ه دنب�ال بهتری�ن و
مبتکرتری�ن اس�تعدادها هس�تند.
درواقع اس�تعدادهای زیادی هستند
ک�ه بای�د با آنه�ا رقابت کرد؛ چرا که
خورهه�ای فناوری در این منطقه ،که
ق�رارگاه بزرگتری�ن نامه�ا در
فناوریه�ای رایان�های مانن�د
فیسبوک ،گوگل ،اپل ،مایکروسافت
و آم�ازون اس�ت ،دستهدس�ته جمع
میش�وند .گروه راهبردی توس�عه و
اقتص�ادی پراکس�یس
تحقیق�ات
ِ
( )Praxisبا تحلیل دادههای دهس�الۀ
ارزش ش�غلی ب�رای مجلۀ اقتصادی
فورب�ز ،س�ه منطق�ه از مناط�ق
کالنش�هری پاس�یفیک را در باالی
لیس�ت  10منطق�ۀ اول ایجادکنن�دۀ
ش�غلهای مربوط به فناوری در سال
 2017ق�رار داد .سانفرانسیس�کو،
اوکلن�د ،ه�ی ُور ِد کالیفرنیا ،با بیش از
 220000ش�غل مرب�وط به فناوری
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در  2016و  90درصد رش�د صنعتی
فناوریمح�ور از س�ال  2006ت�ا
 2016در ب�االی ای�ن لیس�ت ق�رار
دارند .مناطق کالنش�هر سانخوزه،
س�انی ِویل و س�انتاکالرای کالیفرنیا
(ک�ه ب�ه درۀ س�یلیکون ش�ناخته
میش�وند) با  176000شغل مربوط
ب�ه فن�اوری در س�ال  2016و 79.6
درصد رش�د صنعتی فناوریمحور از
سال  2016-2006در مکان چهارم
قرار گرفتند .و ناحیۀ مناطق س�یاتل،
تاکوم�ا و بلوی� ِو واش�ینگتون با حدود
 146000ش�غل مرب�وط به فناوری
در س�ال  2016و  47.7درصد رش�د
صنعت�ی در ای�ن دورۀ ده س�اله ،ب�ه
مقام هشتم رسید.
پاتری�ک س�یرکِلی ،ی�ک مدی�ر
استخدام در ناحیۀ سانفرانسیسکو
در آژان�س  ،Mondoمعتقد اس�ت که
ویژگیه�ای منحصربهف�رد صحن�ۀ
فن�اوری س�احل پاس�یفیک وضعیت
ِ
استخدام نیرو را در این ناحیه نسبت
ب�ه دیگ�ر ناحیهه�ا متفاوت س�اخته
اس�ت .او معتقد اس�ت که بسیاری از
ش�رکتهای س�احل غرب�ی در
جس�توجوی فنآورانی هس�تند که
پرش�ور و ابتکاری و خالق باش�ند تا

کس�انی ک�ه فق�ط همخوان�ی فنی و
فرهنگ�ی ب�رای جایگاههای ش�غلی
معی�ن دارن�د .او میگوی�د« :ای�ن
حرفهایه�ای مبتک�ر و ماه�ر ح�وزۀ
فناوری هس�تند ک�ه انتخاب میکنند
کجا بروند».
درنتیج�ه س�یرکلی معتقد اس�ت که
ش�رکتها غالباً مجبورند که به دنبال
متقاضی�ان منفع�ل باش�ند؛ یعن�ی
کارکن�ان استخدامش�دهای ک�ه در
جس�توجوی جایگاهه�ای ش�غلی
جدی�د نیس�تند ام�ا مایلن�د ک�ه این
ش�غلهای جدی�د را درنظ�ر داش�ته
باش�ند .سیرکلی میگوید که با توجه
به رقابتی که برای اس�تعدادها وجود
دارد ،بسیاری از کارکنان مایلاند که
متقاضیان�ی را جل�ب کنند که چندان
ایدئال نباشند؛ زیرا دسترسی به این
متقضایان بیش�تر اس�ت؛ اما برخی از
ش�رکتها ام�کان صبر ک�ردن برای
یافت�ن کارمن�د مناس�ب را دارن�د و
گاهی واقعاً ماهها صبر میکنند .برای
مهنــدس�ــان نــرمافـــ�زار و
توس�عهدهندگان وب همیشه تقاضا
هس�ت؛ همینطور برای متخصصان
امنیت و دانشمندان دادهها.
اس�تیفن فلیس�ان ،مدیرعام�ل

 ،Edmundsک�ه ی�ک پلتفرم خرید و
اطالعات خودکار در س�انتامونیکای
کالیفرنیاس�ت ،اظه�ار میدارد که در
جس�توجوی کارکنانی اس�ت که از
مجموع�های از مهارتهای فنی و نیز
تجاری برخوردار باشند .او میافزاید
ک�ه بهوی�ژه رقاب�ت تنگاتنگی برای
اس�تعدادهای ( DevOpتوس�عه و
عملیات) وجود دارد .فلیسان میگوید
ک�ه اس�تخدام آس�ان نیس�ت ،ام�ا
بهدفعات شاهد فرمهای تقاضایی از
دیگ�ر مناط�ق ب�وده اس�ت ک�ه
درخواس�ت نقلمکان ب�ه ایالتهای
پاس�یفیک را دارن�د ،و همی�ن ب�ه
گس�ترش خزان�ۀ اس�تعدادها کمک
میکن�د .او میگوی�د« :این متقضیان
ب�رای آبوه�وا به اینج�ا میآیند؛ به
آنها خوش میگذرد و انرژی زیادی
در اینجاست».

مقایس�ۀ حقوق آیتی در سطح
ملی با ناحیۀ پاسیفیک

متوس�ط حق�وق و مزای�ای کل در
( 2017حقوق پایه  +مزایا)
منب�ع :مصاحب�ۀ Computerworld
درب�ارۀ حق�وق ش�غلهای آیتی در
سال 2017

عنوان شغلی

مدیر ارشد اطالعات ( – )CIOنائبرئیس آیتی
مدیر ارشد امنیت شبکه
مدیر آیتی
مدیر توسعۀ برنامههای کاربردی
مدیر امنیت اطالعات
مدیر آیتی
توسعهدهندۀ برنامههای کاربردی
تحلیلگر تجاری
مدیر پایگاهداده
مدلساز/توسعهدهنده/معمار پایگاهداده
معمار سازمانی
متخصص پشتیبانی فنی-میز کمک ()Help Desk
متخصص امنیت اطالعات
مدیر شبکه
مهندس شبکه
تحلیلگر-برنامهنویس
رهبر پروژه
تحلیلگر ارشد سیستمها
مهندس نرمافزار
مدیر سیستمها
تحلیلگر سیستمها
معمار سیستمها
کاردان (تکنسین)

حقوق و مزایا در سطح ملی

 179612دالر
 173307دالر
 127248دالر
 125399دالر
 119075دالر
 99053دالر
 97135دالر
 92993دالر
 104860دالر
116987دالر
 133830دالر
 51469دالر
 100032دالر
 71802دالر
 95556دالر
 89854دالر
 101274دالر
 99051دالر
 108059دالر
 75553دالر
 74772دالر
 117190دالر
 53614دالر

حقوق و مزایا در پاسیفیک

 190053دالر
 161000دالر*
 143431دالر
 123990دالر
 142286دالر
 105533دالر
 106306دالر
 112700دالر
 123647دالر
 115057دالر
 132236دالر
 62676دالر
 105677دالر
 77782دالر
 125875دالر*
 92031دالر*
 104667دالر*
 102442دالر
 129995دالر
 74495دالر
 78756دالر
 129124دالر
 59553دالر

* کمتر از  10پاسخ (در مصاحبه)

بهترین ناحیههای پاسیفیک برای کار در حوزۀ آیتی در 2017
چه�ارده کارفرم�ا از ناحی�ۀ پاس�فیک در لیس�ت  100مح�ل برت�ر ب�رای ش�غلهای آیتی در س�ال  2017نام برده
شدهاند .نام این شرکتها عبارتاند از:
 Applied Materialsدر سانتاکالرا ،کالفیرنیا
 Avanadeدر سیاتل
 Cedars-Sinai Health Systemدر لسآنجلس
 Dignity Healthدر سانفرانسیسکو
 Edmunds.comدر سانتامونیکا ،کالیفرنیا
 Genentechدر سانفرانسیسکوی جنوبی ،کالیفرنیا
 Illuminaدر ساندیگو
 Informaticaدر ردوود سیتی ،کالیفرنیا
 Jet Propulsion Laboratoryدر پاسادنا ،کالیفرنیا
 Kaiser Permanenteدر اوکلند ،کالیفرنیا
 Nutanixدر سانخوزه ،کالیفرنیا
 Portland State Universityدر پورتلند ،اورگن
 Sharp HealthCareدر ساندیگو
 VMwareدر پالو آلتو
مديريتپـروژه ازتـئوريتاعمل

شـمـاره 2مهرمـــــاه1396
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 6ابزارتعاملیبرای کاربران

Apple iOS

(اپ)  iOSبه
این ش�ش برنامۀ کاربردی ِ
ش�ما کم�ک میکن�د که س�ریعتر عمل
کنی�د

در محی��ط تجاری ممل��ؤ از ارتباطات دنیای
امروز ،تعامل و همکاری ضروری اس��ت اما
همۀ سازمانها آمادگی و امکان بهکارگیری
برنامهه��ای باکیفیت را ندارند .خوش��بختانه
اب��زار تعاملی فوقالع��اده و متنوعی موجودند
ک��ه صرفنظ��ر از ابعاد س��ازمان ،به بازدهی
کارکن��ان ،از ه��ر نوع ،کمک میکنند .در این
مقاله  6ابزار را معرفی میکنیم.
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1

ابزار ابرقدرتمند تعاملی
Slack
چن��د س��ال پیش وقتی ک��ه Slackپا به
بازار گذاش��ت ،طرف��داران زیادی یافت.
میتوانی��د ب��ا مرورگرتان ی��ا با اپهای
وی��ژۀ م��ک iOS ،و دیگر پلتفرمها به آن
دسترسی داشته باشید.
این ابزار طوری طراحی شده است که با
اس��تفاده از پیامه��ای ف��وری ،اتاقهای
گفتوگوهای موضوعمحور ،کانالهای
خصوص��ی و قابلی��ت اش��تراکگذاری
فایلها یا تماسهای صوتی-تصویری،
کار با آن برای تیمهای ازراهدور به شیوۀ
انس��انی آسان شود .اساس ًا اگر پنج نفر بر
موضوع��ی کار میکنند ،میتوانند کام ً
ال
بهطور بالدرنگ و صرفنظر از اینکه به
چ��ه نی��از باش��د ،کا ِر درحالانج��ام را
بهاش��تراک بگذارند و دربارۀ آن صحبت
کنن��د Slack.همچنین گس��ترشپذیر
اس��ت .میتوانی��د خوراکه��ای (فید)
رس��انههای اجتماع��ی را در ای��ن اَپ
بگذاری��د و حت��ی ب��ه خدم��ات آنالین
اش��تراک فایل و دیگ��ر اپهای خارجی
دسترسی بیابید Slack.ابزار قدرتمندی
اس��ت که میتواند بس��یاری از نیازهای
تیم شما را پوشش بدهد .رایگان است و
برای گروههای کاربری بزرگتر لیس��ت
قیمت دارد.

2

کنفرانس در همهجا
Join.Me
محرمانه بودن از همهچیز مهمتر اس��ت
و اگ��ر میخواهی��د ب��ا هم��کاران در
هرجای��ی ،در پلتفرمه��ای رایان��های
رومی��زی (دس��کتاپ) تا گوش��یهای
هم��راه ،صحبت کنی��د ،Join.Me ،این
پلتفرم آنالی��ن صوتی-تصویری ،برای
گردهماییه��ا (کنفران��س) انتخ��اب
فوقالعادهای است.
ایدۀ  Join.Meبس��یار س��اده است؛ یک
جلسه را بهسادگی با لمس یک دکمه بر
آیف��ون ش��روع میکنید؛ اما ب��ا توجه به
شیوهای که تصمیم دارید امروز همکاری
را انجام بدهید ،میتوانید اس��ناد و دیگر
م��وارد دیجیتال را از دس��تگاهتان ارائه

بدهی��د .اطالعات بیش��تر دربارۀ ارائهها:
ای��ن ارائهها اش��تراک فایلهای dump
نیس��تند .به یک «تختهس��فید گوشی»
دس��ت مییابید ک��ه میتوانید ایدههای
خ��ود را بهط��ور بالدرنگ بر آن بکش��ید
(کارب��ران  iPad Proای��ن ویژگ��ی را
دوست دارند) .همچنین میتوانید نوبتی
ارائ��ه بدهی��د و صفحهنمایش��تان (ی��ا
پنجرهت��ان) و مانن��د آن را ب��رای ه��م
بهاش��تراک بگذارید.از دیگر ویژگیهای
آن عبارتان��د از زمانبندی جلس��ات با
ی��ک کلی��ک ،ام��کان نش��انگذاری
صفحات جلس��ات ،و اشتراک یک پیوند
(لینک) عمومی برای ارتباط مس��تقیم با
دیگران Join.Me .رایگان است و برای
نسخههای حرفهای و تجاری نیز لیست
قیمت دارد.

3

حرفهایهایرسانههایاجتماعی
Buffer
حرفهایه��ای رس��انههای اجتماع��ی
اپه��ای مفی��د گوناگونی دارند .ش��اید
 Bufferآنق��در که ابزارهای پرکاربردتر
اطرافتان ویژگی دارند ،امکانات گوناگون
نداش��ته باش��د ،اما برای تیمهایی که به
دنبال راه آس��انی برای مدیریت چندین
خ��وراک (فی��د) و خدمات رس��انههای
اجتماع��ی هس��تند ،ت��وازن خوبی بین
ویژگیه��ا و انطباقپذیری پلتفرم فراهم
میکنن��د Buffer.به ش��ما در نوش��تن
پس��تهای رس��انههای اجتماع��ی،
زمانبن��دی و پس��ت کردن آنها کمک
میکن��د؛ میتوانی��د محت��وای جدیدی
اضافه کنید (مانند پستهایی که هنگام
جس��توجوی رسانۀ اجتماعی مییابید)
و مانن��د آن Buffer .همچنین به ش��ما
کم��ک میکنن��د که با دیگر اعضای تیم
همکاری داش��ته باشید ،گروههای کاری
م��وردی ایجاد کنی��د و غیره .این ابزار با
توئیت��ر ،فیسبوک ،لینکدی��ن ،گوگل،
اینس��تاگرام و پینترسِ ��ت کار میکن��د و
ب��رای دسترس��ی ب��ه آن ازطریق رایانه،
میتوانی��د ب��ا یک اپ مخصوص  iOSیا
ی��ک افزونۀ (اکستنش��ن) مرورگر از آن
استفاده کنید.
 Bufferب��رای کاربران انفرادی رایگان
اس��ت و ب��رای کارب��ران س��ازمانی چند
گزینه با قیمتهای مختلف دارد.

4
یادگیری در تیمها
Hive Learning
ب��اور کنی��د که اگر یک ش��رکت زمان و
مناب��ع را ص��رف ایج��اد مواد آموزش��ی
میکند و مواد آموزش��ی را ازطریق این
اپ عرض��ه میکن��د ،این اب��زار موجب
پیشرفت چشمگیری در آموزش کارکنان
میش��ود؛ این امر خصوص ًا هنگام ارتقا و
فرایند همس��ازی کارکن��ان جدید واقع ًا
اهمیت مییابد .این ابزار میتواند تجربۀ
شخصیش��دۀ آم��وزش را ،ب��ا ام��کان
دسترس��ی در هر زمان و مکانی ،فراهم
کن��د .هدفگی��ری ای��ن اپ ب��ر تیمها و
سازمانهاس��ت .ایدۀ این ابزار این است
ک��ه گروهه��ای آموزش��ی بتوانند برای
کمک بههم و کسب مهارتهای جدید،
مناب��ع دیجیت��ال ایج��اد کنن��د .تیمها
میتوانن��د به ش��یوۀ تعامل��ی کار کنند،
ایدهه��ا و مناب��ع مرتب��ط را بهاش��تراک
بگذارن��د ،و میتوانن��د از هر پلتفرمی که
میخواهن��د ،اس��تفاده کنن��د .اعالنها
( )notificationsبخشی کلیدی کارکرد
آن اس��ت ک��ه به تعامل و مش��ارکت در
یک ش��بکۀ اجتماعی ،ب��ا هدف فعالیت
آموزش��ی ،کمک میکند .از این ابزار در
س��ازمانهای پرن��اموآوازهای مانن��د
Deloitte، Jaguar Landrover،
 Heinekenو Badminton England
استفاده میشود.

5

ابزار مطمئن
Basecamp
از  Basecampاس��تفادۀ گس��تردهای
میش��ود و یک ابزار تعاملی مورداعتماد
اس��ت .ایدۀ آن این اس��ت که مکالمات
مرب��وط ب��ه پروژه را در ی��ک مکان نگه
میدارد تا بتوانید برای ایجاد لیس��تها و
اس��ناد و زمانبندیه��ا و پیامه��ا تم��ام
مکالم��ات را پیگیری کنی��د .با این ابزار
میتوانی��د صورتجلس��های از تم��ام
موضوعاتی که بر آن توافق شده و اینکه
تقریب ًا هرکس��ی چهموق��ع باید بر پروژه
کار کن��د داش��ته باش��ید .همچنی��ن
 Basecampت��ا حدی خودکار اس��ت؛

بنابرای��ن وقت��ی در پروژه عقب بیفتید به
ش��ما تذک��ر میده��د .این اب��زار برای
مدیرانی مناس��ب اس��ت ک��ه بر چندین
پ��روژه نظارت میکنند؛ زی��را میتوانند
مکالمات را بین این گروهها منفک کنند
و ی��ک نگاه ازباالیی ب��ر وضعیت پروژه
داش��ته باشند Basecamp .برای افراد
رایگان اس��ت و هزینۀ آن برای اس��تفادۀ
نامحدود کاربران س��ازمانی  99دالر در
ماه است.

6

کارآیی را بهتر کنید
IFTTT
اگ��ر از اپه��ا و س��رویسهای زی��ادی
استفاده میکنید ،خوب است که IFTTT
را درنظ��ر بگیری��د ک��ه ه��دف آن بهتر
کردن این ابزار اس��ت (همچنین نگاهی
ب��ه گردشکار اخیر اپ��ل بیندازید) .ایدۀ
این ابزار این اس��ت ک��ه از عملکردهای
مختل��ف در اب��زار مختل��ف،
دس��تورالعملهایی ایجاد کنید که وقتی
ب��ه آنه��ا نی��از داری��د میتوانی��د
فراخوانیشان کنید .میتوانید از IFTTT
برای بهروزرسانی رسانههای اجتماعی،
و ارس��ال آس��ان پیامها به اعضای تیم در
چندی��ن کان��ال ،ی��ا اطمین��ان از تنظیم
ان��دازۀ تصاویر ورودی برای کاربردهای
آنالین اس��تفاده کنید .راههای بس��یاری
ب��رای اس��تفاده از ای��ن اپ وج��ود دارد.
 IFTTTب��ا  400برنام��ۀ کارب��ردی و
سرویس مختلف همخوانی دارد.
کارب��ران س��ازمانی میتوانن��د ب��رای
مشارکت آنالین با مشتریان از IFTTT
 Appletاس��تفاده کنن��د .حت��ی
وبالگنویسه��ا میتوانن��د ابزارههای
(ویجت) آن را برای بهبود خوانشپذیری
مطالبشان بهکار بگیرند.
در مجموع��های که پیش��نهاد دادیم ،به
ابزارهای متداولی چون راهکارها یا ابزار
ذخی��رۀ فای��ل آنالین گوگل اش��ارهای
نکردیم .این لیس��ت کامل نیس��ت .اگر
 iOSمطلوب
اب��زار تعاملی انطباقپذیر با ِ
ش��ما ذکر نش��د نظر خود را به ما بگویید.
نقده��ا و نوش��تههای وزی��ن و دقی��ق و
تجرب��ی ش��ما را در خ��ط دی��د منتش��ر
میکنیم.
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هارمونیتیمی

اگر تیم ش�ما مثل یک واحدِ یکدس�ت با هارمونی عملکند ،کلید موفقیت را در دس�ت میگیرید ،خصوصاً اگر یک تیم مجازی با اعضای مختلف را مدیریت میکنید .در
چارچ�وب  McKinsey 7-Sب�رای هارمون�ی تیم�ی راه�کار کارآم�دی وج�ود دارد؛ ای�ن راه�کار ش�ناخت نحوۀ تعامل تیم اس�ت .پیترز و رابرت واترمن ،دو مش�اوری که در
ِ
ش�رکت مش�اورۀ  McKinsey & Companyکار میکردند ،چارچوب  McKinsey 7-Sرا در اوایل دهههای  1980توس�عه دادند .فرض مبنای این مدل این بود که یک
چارچوب  McKinsey 7-Sدراصل برای س�ازمانهای بزرگ بود ،چهبس�ا این
س�ازمان هفت جنبۀ داخلی دارد که برای موفقیت ،به هماهنگی آنها نیاز اس�ت .هرچند که
ِ
مفاهیم برای سازمانهای کوچکی مثل تیم شما همانقدر کارساز باشد!

این چهارچوب ش��امل س��ه مؤلفۀ «س��خت» و چهار مؤلفۀ
«نرم» اس��ت .تعریف مؤلفههای «س��خت» آس��انتر است.
مؤلفهه��ای س��خت مس��تقیم ًا از مدیریت تأثی��ر میپذیرند و
عبارتاند از ساختار تیم ،راهبرد آن ،سیستمهای مورداستفادۀ
تی��م ب��رای کار ،و ارتباطات .مؤلفههای نرم احتما ًال مهمترند
اما تعریف و س��نجش و مستندس��ازی آنها دش��وارتر است و
تحتتأثیر فرهنگ و شخصیتها قرار میگیرند .وقتی تیمی
دارید که از «افراد مناس��بی» تش��کیل ش��ده (کارکنان) که
«مهارتهای مناس��بی» دارند و به «شیوۀ مناسبی» (سبک)
کار میکنند تا به «ارزش مش��ترکی» دس��ت یابند ،نقصهای
«راهبردی»« ،س��اختاری» و «سیستمی» کاهش مییابند؛
ام��ا وقت��ی هفت مؤلفه هماهنگ و ثمربخش باش��ند ،کارکرد
ه��ر مؤلف��ه موجب تقویت نی��روی دیگر مؤلفهها میش��ود.
چارچوب��ی که کام ً
ال هماهنگ اس��ت قدرت فوقالعادهای در
موفقیت پروژهها دارد.
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مؤلفههای این مدل عبارتاند از:
راهب��رد :رویک��رد م��ور ِد توافق برای
تکمیل اهداف پروژه؛
س��اختار :ش��یوهای ک��ه تی��م پ��روژه
برحس��ب آن س��ازماندهی میش��ود و
کسی که به آنها گزارش میدهد؛
سیستمها :ابزارها ،فنها و فرایندهایی
ک��ه تی��م برای تکمی��ل راهب��رد بهکار
میگیرد؛
ارزشهای مشترک :ارزشهای اصلی
تی��م ک��ه در فرهن��گ و اخ�لاق کاری
عمومی آن مشاهده میشود؛
س��بک :الگوهای رفتاری تیم ،راههای
تعامل و رویکردهای رهبری و تصدی؛
کارکنان :س��ازههای تی��م -آدمهای
مناسبی را در چنته داشتن؛
مهارته��ا :مهارته��ای واقع��ی و
صالحیت اعضای تیم.
ارزشهای مش��ترک در وسط مدل قرار
میگیرد تا تأکید شود که برای دستیابی
ب��ه خروجیه��ای بهین��ه« ،ارزشهای
تیمی» محور تمام مؤلفههاست .با تغییر
این ارزشها تمام مؤلفههای دیگر تغییر

میکنن��د .با ش��ناخت راهب��رد مدیریت
«س��خت» تیم
پ��روژه ،دیگر مؤلفههای
ِ
شکل میگیرند؛ سیستمها و ساختارهایی
پشتیبان
که در تیم استفاده میشوند باید
ِ
اجرای راهبرد باش��ند ،نه اینکه علیه آن
عم��ل کنند .س��اختارها و سیس��تمهای
بهینهای که در «پروژۀ چابک یا »Agile
بهکار برده میشوند از همتاهای خود در
پروژههای س��نتی بسیار متفاوت هستند؛
سیس��تمهای الزم برای پش��تیبانی یک
تی��م مجازی از سیس��تمهایی که برای
تیمه��ای حاضردرمح��ل الزم اس��ت،
تفاوت بسیاری دارند.
سپس به اعضای تیم میرسیم (کارکنان
و مهارتهایش��ان)؛ همیشه یافتن افراد
مناسبی که مهارتهای مناسبی دارند و
مایلاند که با اس��تفاده از سیس��تمهای
تیم��ی ب��رای تکمیل اه��داف راهبردی
پروژه همکاری کنند ،امر دشواری است.
اگر ممکن اس��ت ،با نگریس��تن به پروژه
از چش��مانداز  McKinsey 7-Sافرادی را
انتخ��اب کنی��د ک��ه ب��رای نقشهای
موردنی��از مناس��ب باش��ند .اگ��ر ممکن
چند س�ؤال برای ایجاد
تمرکز
س��ؤالهایی در ادام��ه ارائه
میش��وند؛ ب��رای ش��ناخت
موقعی��ت از دیدگاه چارچوب
 7-Sبه کاوش و بررس��ی این
سؤالها نیاز است .از آنها در
ابت��دا ب��رای تجزیهوتحلیل
موقعیت فعلی استفاده کنید،
و س��پس تمری��ن را ب��رای
توصیف موقعی��ت موردنظر
خود فرض و تکرار کنید:
راهبرد:
راهبرد ما چیست؟
چگون��ه قصد رس��یدن به
اهدافمان را داریم؟
چگون��ه تغیی��رات در
تقاضاه��ای مش��تری را
مدیریت کنیم؟
چگونه راهبرد را با مس��ائل
محیطی هماهنگ کنیم؟
ساختار:
تی��م چگون��ه تقس��یم یا
سازماندهی میشود؟
سلس��لهمــراتـ ب کــدام
به مؤلفههای 7-S

نیس��ت ،از چشماندا ِز  McKinsey 7-Sبه
اف��رادی ک��ه موجودند بنگری��د و برای
فراهم کردن بهترین شانس موفقیت به
آنها ،س��اختارها و سیس��تمها را تنظیم
کنید.
سبک و ارزشهای مشترک دو مؤلفهای
هس��تند ک��ه یک مدیر پ��روژه میتواند
بیش��ترین اثرگذاری را بر آنها داش��ته
باش��د .ای��ن دو در ابت��دای کار تعیی��ن
میشوند و افرادی که به تیم میپیوندند
معم��و ًال «ارزشهای تیمی» را برمبنای
س��بک افراد موجود در آن اخذ میکنند.
تغییر این دو مؤلفه دشوار است و نیازمند
تالش کافی اس��ت .اگر ازابتدا درس��ت
ش��روع کنی��د ،گرای��ش درس��ت تداوم
مییاب��د و موج��ب رش��د «رفتاره��ای
مناسب» در تیم میشود.
اما اگر نیاز به تغییر این س��بکها دارید،
پیشنهاد میکنیم که مراحل زیر را دنبال
کنید:
با ارزشهای مش��ترک شروع کنید .آیا
ای��ن ارزشه��ا در س��اختار ،راهب��رد و
سیس��تمهای ش��ما پایدار هس��تند؟ اگر

هستند؟
چگونه افراد یا بخشهای
مختل��ف فعالیتهایش��ان را
هماهنگ کنند؟
چگونه اعضای تیم ،خود را
س��ازماندهی و همراس��تا
کنند؟
 آیا تصمیمس��ازی و کنترل
مرکزی��ت یافتهان��د ی��ا
مرکزیتزدایی ش��دهاند؟ با
توج��ه ب��ه کاری ک��ه انجام
میدهی��م ،آیا همانگونه که
باید باشند هستند؟
خط��وط ارتباط��ی کج��ا
هس��تند؟ آی��ا صری��ح و
قطعیاند؟
سیستمها:
فراینده��ا و ابزار اصلیای
ک��ه تی��م از آنها اس��تفاده
میکنند کدام هستند؟ ذخیرۀ
اسناد ،ارتباطات منابع انسانی
و بخ��ش مال��ی را درنظ��ر
بگیری��د .ب��ه ه��ردوی
سیس��تمهای نرم و س��خت
بیندیشید.

نیس��تند الزم اس��ت که چه چیزی تغییر
کن��د و چگون��ه میت��وان تغییر را اعمال
کرد؟
س��پس مؤلفههای س��خت را بررسی
کنی��د .ه��ر مؤلفه چگون��ه از مؤلفههای
دیگ��ر پش��تیبانی میکند؟ نح��وۀ ایجاد
تغییرات را شناس��ایی کنید .اهداف پروژه
تغیی��ر نمیکنند اما هرچیزی را میتوان
تطبیق داد (ازجمله رویکرد راهبردی) تا
شانس تحویل موفقیتآمیز بهینه شود.
سپس مؤلفههای نرم را بررسی کنید .آیا
ای��ن مؤلفهه��ا پش��تیبان «ارزشهای
مش��ترک» مطل��وب هس��تند؟ آی��ا از
مؤلفههای س��خت مطلوب پش��تیبانی
میکنن��د؟ آیا ازهم پش��تیبانی میکنند؟
اگر نه ،نیاز به تغییر چه چیزی است؟
همی��ن که مؤلفهها را تنظیم و هماهنگ
میکنید ،باید رویکردی تکرارشوندهای
به تنظیم این مؤلفهها داش��ته باش��ید و
س��پس میزان تغییر را بر دیگر مؤلفهها و
تنظیماتش��ان دوب��اره تجزیهوتحلی��ل
کنید.

کنترله��ا کجا باید اعمال
ش��وند و چگون��ه نظ��ارت و
ارزیابی شوند؟
تی��م از چ��ه فراینده��ا و
قوانینی برای پیشروی طبق
برنامه استفاده میکنند؟
ارزشهای مشترک:
ارزشه��ای مرک��زی چه
هستند؟
فرهنگ تیمتان چیس��ت؟
آی��ا با فرهنگهای تعاملیتر
همخوانی دارد؟
ارزشه��ا چق��در قدرتمند
هستند؟
ارزشه��ای اصلیای که
شرکت و تیم بر آنها استوار
است کداماند؟
سبک:
چق��در س��بک مدیریت-
رهبری مشارکتی است؟
رهبری چقدر مؤثر است؟
آی��ا اعضای تیم-کارکنان
معم��و ًال رقابت��ی هس��تند یا
مشارکتی؟
ً
آی��ا واقعا یک تیم اس��ت یا

فقط اسم ًا یک گروه است؟
کارکنان:
چ��ه جایگاهه��ا ی��ا
تخصصهای��ی در تیم ارائه
میشوند؟
نی��از ب��ه تکمی��ل چ��ه
جایگاههایی است؟
آی��ا خ�لأ صالحیتهای
موردنیاز احساس میشود؟
مهارتها:
چه مهارتهای قدرتمندی
مش��خصۀ تی��م و ش��رکت
هستند؟
آیا خأل مهارتی وجود دارد؟
تی��م برای انجام چه کاری
شناخته شده است؟
آی��ا اعض��ای فعل��ی تیم
توانایی انجام کار را دارند؟
مهارتها چگونه نظارت و
ارزیابی میشوند؟
تمام اینها کارهای دشواری
هستند ،اما نتیجۀ نهایی ،که
عملک��رد بهتر اس��ت ،ارزش
تحم��ل ای��ن دش��واری را
دارد.
مديريتپـروژه ازتـئوريتاعمل
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معمو ًال توس��عۀ نرماف��زار را یک فعالیت
کام ً
ال فنی میدانیم ،فعالیتی که انسانها
واقع�� ًا در آن اهمی��ت ندارن��د و همهچیز
ح��ول مح��ور رایان��ه اس��ت؛ ام��ا دقیق ًا
برعکس!
مهندس�ی نرمافزار اساس� ًا یک
طریقۀ انسانی است
بس��یاری از اش��تباههایی که طی سالیان
دراز دچار آن هستیم ناشی از این اعتقاد
اس��ت که برای حل مش��کالت توس��عۀ
نرماف��زار تنهاوتنه��ا کافی اس��ت که به
جنبههای فنی سیس��تم معطوف بمانیم؛
حالآنک��ه از این واقعی��ت دور افتادهایم
ک��ه ای��ن آدمه��ا هس��تند ک��ه کدها را
مینویس��ند .وقت��ی ب��ا کس��ی روبهرو
میش��ویم ک��ه به بهینهس��ازی بیش از
خوانشپذی��ری ک��د اهمی��ت میدهد،

وقت��ی کس��انی را میبینی��م که توضیح
(کامنت) نمینویسند اما کل روز را برای
ک��ردن  shell scriptصرف
پرپیچوخم
ِ
میکنند تا چندخط کوتاهتر ش��ود ،وقتی
کس��انی را میبینیم که نمیتوانند ارتباط
برق��رار کنن��د اما صفرویکه��ای ناچیز
باین��ری را پرس��تش میکنن��د ،با عالئم
مختلف این عارضه مواجه شدهایم.
درواقع سیس��تمهای نرمافزاری را مردم
مینویس��ند .مردم هس��تند که آنها را
میخوانن��د ،مردم هس��تند که تغییرش
میدهند؛ اما معلوم نیس��ت که مردم آن
را بفهمند یا نه .این سیس��تمها نمایانگر
اذهان توسعهدهندگانی هستند که آنها
را نوش��تهاند؛ بکرتری��ن ارائۀ «فکر» در
س��یارۀ زمی��ن هس��تند .سیس��تمهای
نرمافزاری خودش��ان بشر نیستند ،زنده،
هوش��مند ،عاطفی ،ش��ر یا خیر نیستند.

ای��ن م��ردم هس��تند که ای��ن کیفیات را
دارند .نرمافزار کام ً
ال و فقط برای خدمت
ماحصل
است؛
مردم
به مردم است .ثمرۀ
ِ
گروه��ی از م��ردم که باید باهم کار کنند،
ارتباط برقرار کنند ،همدیگر را بفهمند و
مؤثران��ه تعامل داش��ته باش��ند؛ ازاینرو
نکت��ۀ مهم��ی هس��ت که بای��د در کار با
گروه مهندسان نرمافزار درنظر داشت.
ب��د رفت��ار کردن ب��ا دیگ��ران در جامعۀ
توسعهدهندگان افتخاری ندارد .اینکه با
کس��انی که با شما کار میکنند بیادبانه
رفتار کنید کمکی به ش��ما نمیکند .چه
کمک��ی میکن��د که با عصبانیت به افراد
بگویید که اشتباه میکنند و نباید اینکار
ی��ا آنکار را انج��ام بدهن��د؟ اما وقتی که
بدانی��د قواع��د طراحی نرماف��زار را حتم ًا
رعایت میکنند و افراد مس��یر درستی را
در س��اخت سیس��تمهای خوانشپذیر،

کدومهربانی
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قابلفه��م و قابلنگه��داری بهپی��ش
گرفتهان��د ،کم��ک بزرگی به شماس��ت.
بااینهم��ه ب��رای اطمین��ان از تبعیت از
قواعد الزم نیس��ت که بیرحم باش��ید.
گاهی باید به افراد گوش��زد کنید که کار
اشتباهی انجام دادهاند .اما میتوانید این
کار را ب��دون واکنشهای هیجانی انجام
بدهید؛ الزم نیست در رویشان بایستید و
با آنها درگیری شخصی پیدا کنید.
مث� ً
لا فرض کنیم کس��ی یک قطعهکد
ب��دی نوش��ته؛ دو راه ب��رای نظ��ر دادن
دربارۀ آن داریم:
«ب��اورم نمیش��ه همچی��ن فک��ری رو
ک��ردی! یعن��ی واقع ًا تا حاال یه کتاب هم
دربارۀ طراحی نرمافزار نخوندی؟! ظاهراً
که نخوندی!»
این ش��یوۀ بیادبانه حمله به ش��خصیت
فرد اس��ت .میتوانیم به ش��یوۀ دیگری

نظرمان را بگوییم:
«فهمیدن این خط کد یهکم سخته! این
یک��ی هم بهنظ��ر کد تکراریه .میش��ه
طوری بازنویس��یش کن��ی که واضحتر
بشه؟»
نکتۀ اصلی در اینجا این اس��ت که هدف
شما نظر دادن دربارۀ کد است ،نه دربارۀ
توس��عهدهندۀ آن .مهم این است که آدم
گوشتتلخی نباش��ید! واقع ًا اولین پاسخ
بیادبانه است! آیا پاسخ اول کدنویس را
به کار با ش��ما و کدنویس��ی بهتر ترغیب
میکن��د؟ هرگ��ز! اما پاس��خ دوم به فرد
نش��ان میدهد که در مس��یر اش��تباهی
اس��ت و ش��ما اج��ازه نمیدهی��د که کد
نامناسب وارد کدبیس شود.
دلیل اصلی برخورد شما با برنامهنویسی
ک��ه کد خوبی نمینویس��د در وهلۀ اول
انس��انها هس��تند؛ چ��ه این انس��انها

کارب��ران ش��ما باش��ند و چ��ه دیگ��ر
توس��عهدهندههایی که ب��ه خواندن کد
سیس��تم نی��از خواهند داش��ت .معمو ًال
هردو اهمیت دارند زیرا قابلیتنگهداری
قطع�� ًا ب��ا ه��دف اثربخش��ی کم��ک به
کارب��ران ایج��اد میش��ود .درهرح��ال
مهندس��ان نرماف��زار با مردم س��روکار
دارند .بیتردید کسانی که قرار است کد
را بخوانن��د و از برنام��ه اس��تفاده کنن��د
بس��یارند ام��ا کس��ی که ش��ما کدش را
بازبینی میکنید فقط یک نفر است؛ پس
چ��را با هدف بهتر کردن سیس��تم برای
هم��ه مهربان��ی را کم��ی قربانی نکنیم؟
ش��اید ،اما چرا بیادب یا بدرفتار باش��یم،
درحالیکه مجبور نیستیم؟ چرا با محیط
تیم چنان کنیم که همه از اش��تباه کردن
وحشت داشته باشند ،حالآنکه میتوانیم
کاری کنی��م ک��ه از درس��ت انجام دادن

خوشحال باشند؟!
این مسئله فقط محدود به بازبینی کدها
نیس��ت .دیگ��ر مهندس��ان نرماف��زار
حرفهای زیادی برای گفتن دارند .باید
ب��ه آنه��ا گوش بدهید ،چه قبول کنید و
چ��ه نکنی��د .اظه��ارات آنه��ا را با ادب
تصدیق کنید .ایدههای خود را به ش��یوۀ
سازندهای به آنها انتقال بدهید.
بفهمی��م ک��ه گاه��ی آدمه��ا عصبانی
میش��وند؛ آنها را درک کنیم .ش��ما هم
گاهی عصبانی میش��وید و نیاز دارید که
همتیمیهایتان نیز شما را بفهمند.
ش��اید کم��ی غیرواقعی و احساس��اتی و
ش��بیه توصیههای س��طحی روانکاوی
بهنظ��ر برس��د .اما لحظهای بیندیش��ید.
منظور این نیس��ت که همیش��ه به همه
ح��ق بدهیم و همیش��ه ب��ا همه موافقت
کنی��م! و هیچوقت به کس��ی نگوییم که

اشتباه میکند و هیچکسی کار اشتباهی
انجام نمیدهد! اتفاق ًا افراد غالب ًا اش��تباه
میکنند و کارهای ناشایس��ت زیادی در
دنیا و در مهندسی نرمافزار وجود دارد که
باید به آنها نه گفت .دنیا همیش��ه جای
خوبی نیس��ت؛ پر از انس��انهای جاهل
اس��ت و برخی از این انس��انهای جاهل
همکاران شما هستند .بااینحال بیادبی
ک��ردن ب��ا اینگونه اف��راد هیچ فایدهای
ندارد .آنها به نفرت ش��ما نیاز ندارند؛ به
ش��فقت و کمک ش��ما نیز دارند .و البته
بیش��تر همکاران ش��ما آدمهای جاهلی
نیستند .شاید افراد هوشمند و خوشنیتی
هستند که گاهی اشتباه میکنند ،درست
مثل خود ش��ما .کارش��ان را به نیت خیر
بگیری��د .ب��ا آنه��ا کار کنی��د و مهربان
باش��ید؛ نتیجۀ این مهربانی یک نرمافزار
بهتر است.
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دوبارهم خیلی است!

در طراح�ی و توس�عۀ افزایش�ی
( )incrementalی�ک قاع�دۀ کلی�دی
کارس�از اس�ت؛ میتوان آن را «دو بار
هم خیلی است» نامید.
اساس�اً وقتی میزان وسوس�ۀ خودمان
چس�باندن (copy
ب�رای برداش�تن و
ِ
 )and pasteبخش�ی از کد را مالحظه
میکنی�م ،میتوانی�م بفهمیم که کد ما
چق�در بای�د عموم�ی باش�د؛ س�پس
بهجای برداش�تن و چسباندن آن ،یک
راه�کار عموم�ی برای آن دو نیازمندی
طراح�ی میکنی�م .ه�رگاه وسوس�ه
ش�دیم ک�ه ی�ک راه�کار را ب�رای دو
نیازمن�دی کپی کنیم ،میتوانیم از این
قاعده اس�تفاده کنیم .مث ً
ال فرض کنید
ک�ه ی�ک رمزگش�ای صوت�ی (audio
 )decoderطراح�ی میکنید که درابتدا
فق�ط از فایله�ای  WAVپش�تیبانی
میکن�د .س�پس میخواهی�د ک�ه یک
تجزیهکننده (پارس�ر)  MP3نیز به کد
بیفزایید .مطمئناً کد  parsingچه برای
 MP3چ�ه  WAVیکس�ان اس�ت ،و
بهج�ای کپ�ی کردن و چس�باندن کد،
ف�ورا ً ی�ک س�وپرکالس ی�ا کتابخانۀ
سودمندی( )utility libraryمیسازید
ک�ه فق�ط کاری را ک�ه ب�رای ای�ن دو
پیادهسازی نیاز است انجام بدهند.
نکت�ۀ کلیدی این اس�ت که مانع وجود
دو پیادهس�ازی رقی�ب ش�دید و ف�ورا ً
ی�ک راه�کار عموم�ی ایج�اد کردید.
46

بهعلاوه آن را بیشازح�د عموم�ی
نکردی�د؛ راه�کار فقط از  WANو MP3
ً
اصلا توقع دیگر
پش�تیبانی میکن�د و
فرمتها را ندارد.
بخش دیگر این قاعده این اس�ت که
در وضعی�ت ایدئ�ال ،توس�عهدهنده
هی�چگاه نبای�د مجب�ور باش�د که یک
بخ�ش از ک�د را ب�ه ش�یوۀ مش�ابه ی�ا
یکس�انی با شیوۀ تغییر بخش دیگری
از ک�د تغیی�ر بده�د .نبای�د وقت�ی ک�ه
 Class Bرا بهروزرس�انی میکن�د
«بهی�اد بی�اورد» ک�ه  Class Aرا
بهروزرس�انی کن�د .نبای�د بدان�د اگر
متغی�ر  Xتغیی�ر ک�رد ،بای�د فای�ل  Yرا
بهروزرس�انی کنی�د .بهعبارتدیگ�ر
نهتنها داش�تن دو پیادهس�ازی اشتباه
اس�ت ،بلکه دو محل داش�تن نیز خوب
نیس�ت .ش�اید پیادهسازی سیستم به
این ش�یوه ش�دنی نباش�د ،اما حداقل
میتوان برای آن تالش کرد.
اگ�ر خ�ود را در موقعیت�ی میبینی�د که
مجبورید برای چیزی دو محل داش�ته
باش�ید ،مطمئن باش�ید که وقتی آن دو
«همگام» نیس�تند ( )in syncسیس�تم
بهش�دت و بهوض�وح ازکار میافت�د؛
کامپای�ل ازکار میافت�د ،آزمون�ی ک�ه
همیش�ه اج�را میش�د ازکار میافتد و
غیره .غیرممکن اس�ت که بتوان به آن
دو اجازه داد که ناهمگام شوند.
البته س�ادهترین زیربن�ای این قاعده

اصل کالسیک «تکرار نکن» است .دو
متغیر نداش�ته باش�ید که ه�ردو دقیقاً
نمایانگ�ر ی�ک چی�ز باش�ند؛ دو تاب�ع
نداش�ته باش�ید ک�ه هردو ی�ک کار را
انجام میدهند ،و هیچ تکراری نکنید.
ش�یوههای دیگری ب�رای بهکارگیری
ای�ن قاع�ده وج�ود دارد .ایدۀ کلیاش
این اس�ت که وقتی میخواهید از یک
مفهوم دو پیادهس�ازی داش�ته باشید،
بای�د س�عی کنی�د آن را فق�ط ب�ا ی�ک
پیادهس�ازی پی�اده کنی�د .هن�گام
بازسازی ،این قاعده به شما در یافتن
م�واردی ک�ه نیاز ب�ه تغییر دارند کمک
میکن�د و ش�ما را ب�ه چگونگ�ی ای�ن
تغیی�رات رهنم�ون میکن�د .وقتی در
سیس�تم ،منطق تک�راری (duplicate
 )logicمش�اهده میکنید ،باید س�عی
کنی�د ک�ه آن دو مح�ل را ب�ه یک محل
تلفی�ق کنید .س�پس اگر محل دیگری
وجود دارد ،آن یک محل را در سیستم
عمومی جدید تلفیق کنید و این ش�یوه
را ادام�ه بدهی�د .بدینترتی�ب اگ�ر
چندی�ن پیادهس�ازی مختل�ف وج�ود
دارند که باید در یک پیادسازی تلفیق
شوند ،میتوانید بازسازی افزایشی را
ب�ا تلفی�ق همزم�ان پیادهس�ازیها
بهانج�ام برس�انید ،البته م�ادام اینکه
تلفی�ق ،سیس�تم را س�ادهتر کن�د (و
فهمی�دن و نگهداری آن را آس�انتر).
گاه�ی باید برای بهینهترین وضعیت،

بهتری�ن ترتیب تلفی�ق آنها را بیابید؛
ام�ا اگ�ر نمیتوانید بهتری�ن ترتیب را
بیابی�د نگ�ران نباش�ید؛ فق�ط هردو را
همزم�ان تلفی�ق میکنی�د و معم�والً
درآخ�ر به ی�ک راهکار مناس�ب برای
تمام مشکالت دست مییابید.
نکت�ۀ مه�م دیگ�ر این اس�ت که وقتی
نی�از ب�ه تلفیق نیس�ت ،تلفی�ق نکنید.
معم�والً تلفی�ق دو پیادهس�ازی در یک
پیادهس�ازی موجب پیچیدگی بیش�تر
سیس�تم و تع�دی از «اص�ل
ً
مثلا اگ�ر
تکمس�ئولیتی» میش�ود.
سیس�تم نمای�ش ی�ک خ�ودرو و یک
شخص ،مقداری کد مشابه دارند ،این
مس�ئله را ب�ا تلفی�ق ک�ردن آنه�ا ب�ه
ص�ورت یک کالس ش�خص-خودرو
ح�ل نکنید؛ اینگونه پیچیدگی کاهش
نمییابد؛ زیرا ش�خص و خودرو واقعاً
دو موجود متفاوت هس�تند و باید با دو
کالس مجزا نشان داده شوند.
قاع�دهای ک�ه گفتی�م ی�ک قان�ون
جهانش�مولِ سفتوس�خت و
الزماالج�را نیس�ت؛ بیش�تر ی�ک
راهنمایی روش�نگر اس�ت که درحین
توسعۀ افزایشی به تصمیمگیریهای
مرب�وط ب�ه طراحی کم�ک میکند؛ اما
برای بازس�ازی یک سیستم مورورثی
( ،)legacyتوسعۀ یک سیستم جدید،
و س�ادگی عموم�ی ک�د واقع�اً مفی�د
است.
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کارگاه دف�ترتلفیقی مدیریت پروژه

کارگاه دفت��ر تلفیق��ی مدیریت پروژه
یک کارگاه دوروزه است که مدرسان
آن ب��ه ش��رکتکنندگان میآموزند
چگون��ه میتوان ی��ک دفتر مدیریت
پ��روژۀ چاب��ک و تجارتمح��ور را
راهاندازی کرد.
روز اول ،بخ�ش اول :راهان��دازی
دفتره��ای مدیری��ت پ��روژۀ
کس��بوکارمحور .م��درس :م��ارک
پرایس پِری
حت��ی ام��روزه هم برخ��ی پیگیر این
هس��تند ک��ه مش��کالت دفتره��ای
مدیری��ت پ��روژه را در قالبه��ای
یکش��کل راهب��ر ِد «اف��راد ،فرایند،
اب��زار» حلوفص��ل کنن��د و هن��وز
خیلیها رویکرد PMOهای فروشی
را تأیی��د میکنن��د .این کارگاه درابتدا
در یـــک جــلس��ــۀ پــرتــعامل،
ش��رکتکنندگان را ب��ه مش��ارکت
وامیدارن��د .ه��دف از ای��ن جلس��ه
شناسایی و تصحیح راهبردهای رایج
گمراهکنن��ده در دفتره��ای مدیریت

پروژه است ،درحین اینکه تأکید آن بر
غنیم��ت ش��مردن فرصته��ای
چابکسازی است .پِری مجموعهای
از داس��تانهای واقع��ی دفتره��ای
مدیریت پروژه را از کتاب سومش در
س��ریکتابهای دفترهای مدیریت
پ��روژۀ کس��بوکارمحور ب��ا عنوان
«داس��تانهای موفقی��ت ِ PMO
کس��بوکارمحور» ( )2013ارائ��ه
میکند.
روز اول ،بخ�ش دوم :پیادهس��ازی
سبد پروژه ،مدرس :اَندی جوردن
سازمانها فقط وقتی موفق میشوند
ک��ه راهبرده��ا را بهط��ور مؤث��ری
پیادهسازی کنند و PMOها میتوانند
و بای��د بتوانن��د که نقش��ی مهمی در
دس��تیابی ب��ه ای��ن مهم ایف��ا کنند.
مدیری��ت انتهابهانتهای س��بدپروژه
همراه با چابکی ،سطوح اجرایی را در
کس��بوکار ممکن میسازد ،درحالی
که هیچکس تابهحال گمان نمیکرد
ک��ه ممکن باش��د .اندی ج��وردن با

ان��رژی سرش��ار مخصوص خودش و
س��بک مشارکتیای که در کالسها
دارد ش��رکتکنندگان را در س��فر به
دفتر مدیریت پروژه ،که بنیان اجرای
راهبردهاست ،همراهی میکند.
روز دوم ،بخش اول :دفتر مدیریت
پ��روژۀ چاب��ک ( - )Agileم��درس
ِجسی ِف ِول
ح��ال ک��ه روشهای چابک به حیات
خ��ود ادامه میدهند ،مدیران اجرایی
در جس��توجوی رهب��ران دفت��ر
مدیری��ت هس��تند ت��ا پاس��خگوی
س��ؤاالت اساسی آنها باش��ند .اینکه
اص ً
ال حرکت چابک از چه قرار است؟
چهموقع برای یک پروژه مؤثر خواهد
ب��ود؟ چهموق��ع مؤثر نیس��ت؟ از آن
گیجکنندهت��ر ،اگر روشهای چابک
ب��ه خودس��ازماندهی تیمه��ا منجر
میش��ود چه تأثیری بر نقش PMO
حت��ی بر نقش مدیر پروژه میگذارد؟
واقعیته��ا را از خیالپردازیه��ا جدا
میکنیم و برای تکامل دفتر مدیریت

پروژه و پشتیبانی از روشهای چابک
گامهای واقعی برمیداریم.
روز دوم ،بخش دوم :جلسۀ فضای
باز ،مدرس��ان :م��ارک پرایس پِری،
اندی جوردن ،و جسی ِف ِول
جلسۀ فضایباز راه قدرتمندی برای
بررسی مش��کالت ،بهبحثگذاشتن
ایدهها و دس��تیابی به تفکر اکتش��افی
است.
فض��ای باز خصوص ًا برای مش��ارکت
کامل تمام کس��انی که به موضوعی
اش��تیاق وافری دارن��د و خود را وقف
آن میکنن��د مفید هس��تند .هیچچیز
مثل حس اشتیاق و تعهد به برقراری
ی��ک دفتر مدیریت پروژۀ خوشطرح
و مؤثر و اجرای آن ،در میان کس��انی
که اهل  PMOهس��تند ،اش��تیاقآور
بخ��ش کارگاه ب��رای
نیس��ت .ای��ن
ِ
بررس��ی موضوع��ات و فرصته��ا و
مس��ائل مربوطبه دفتر مدیریت پروژۀ
کنندگان کارگاه ،یک جلسۀ
ش��رگت
ِ
فضای باز دارد.

زمان :سهشنبه  31اکتبر  2017و چهارشنبه  1نوامبر 2017

برای اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنیدhttp://learning.pmi.org/events-course-tabbed.php?courseID=830&eventID=36 :
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س��نجشبهرهوریتوسعهدهندگان

از زمان��ی که توس��عۀ نرمافزار در عرصۀ
کس��بوکار خودی نش��ان داده ،همواره
چگونگ��ی س��نجش به��رهوری
توسعهدهندگان مطرح بوده است .چطور
میت��وان پایی��ن بودن بهرهوری آنها را
تشخیص داد؟ چطور میتوان فهمید که
ی��ک تیم توس��عه با گذر زم��ان عملکرد
بهت��ر ی��ا بدتری خواهد داش��ت؟ چگونه
ی��ک مدیر به مدیران ارش��دش توضیح
ده��د ک��ه توسعهدهندگانش��ان چق��در
به��رهوری دارن��د؟ مانند این س��ؤالها
همیش��ه ذهن مدیران تیمهای توسعه را
ب��ه خود مش��غول میکن��د .تقریب ًا تمام
مش��کالت نرماف��زاری را میت��وان به
ناتوان��ی در بهکارگیری روشها و اصول
مهندس��ی نرماف��زار نس��بت بدهی��م.
بنابرای��ن ،حت��ی بدون س��نجیدن ،اگر
ش��اهد بهکارگیری روشهای مناس��ب
48

مهندس��ی در یک شرکت هستید بیشتر
مش��کالتِ مربوط به بهرهوری و مسائل
مرب��وط ب��ه توس��عه ازبی��ن میرون��د.
بااینحال س��نجیدن امور ارزش شگرفی
دارد .ب��ا س��نجش میتوانی��م ح��وزۀ
مشکالت را تشخیص بدهیم ،به کسانی
ک��ه بهرهوریش��ان بهبود یافته اس��ت
پ��اداش بدهیم ،نیاز به صرف وقت برای
کار ب��ر بهرهوری توس��عهدهندهها را در
ت نی��از به مافوق��ان اثبات کنیم و
ص��ور 
مزای��ای متعدد دیگر .اما برنامهنویس��ی
مانن��د دیگر حرفهها نیس��ت .نمیتوان
مانند فرایندهای ساختوساز با شمارش
تعداد موارد س��المی که خط مونتاژ تولید
میکند بهرهوری را سنجید.
پ�س چگون�ه بازده�ی ی�ک
برنامهنویس را بسنجیم؟

تعریف «بهرهوری»
راز ای��ن س��نجش تعریف درس��ت واژۀ
«بهرهوری» است .خیلیها میگویند که
قصد «س��نجش بهرهوری» را دارند اما
هیچوق��ت فکر نکردهان��د که بهرهوری
واقع ًا چیس��ت .چگونه میتوان چیزی را
بدون دانستن تعریف آن سنجید؟
کلی��د فهمیدن بهرهوری این اس��ت که
بفهمی��م «محص��والت» چه هس��تند.
شخصی بهرهوری دارد که مرتب ًا و مؤثراً
«محص��ول» تولی��د میکن��د .ب��رای
اندازهگیری بهرهوری یک توسعهدهنده
بای��د محصول��ی را ک��ه تولی��د میکند
بسنجیم .اما گفتنش بهتنهایی برای حل
مش��کل کافی نیس��ت .چند مثالی را که
نمیت��وان س��نجید و چن��د مثالی را که
میتوان س��نجید بررس��ی کنی��م تا ایدۀ
کلی را نشان بدهیم.

چرا «خطوط کد» کافی نیست؟
احتما ًال رایجترین معیارهایی که صنعت
نرمافزار س��عی در بسط و توسعۀ آن دارد
ب��ر مبن��ای تع��داد خطوط کدی اس��ت
( ))lines of code (LoCک��ه
توسعهدهنده مینویسد .اینکه چرا چنین
معی��اری اهمیت یافته قابلدرک اس��ت؛
زیرا بهنظر میرسد شمارش آنها نوعی
س��نجش اس��ت! اما یک  Coderکه کد
بیش��تری مینویس��د! پ��س بهرهورت��ر
است؟!
واقعیت این است که ترفند اصلی در این
نکته نهفته است:
«برنامهنویس��ی رایانه» درواقع یک کار
نیست.
چطور؟! پس چرا همهجا آگهی استخدام
«برنامهنوی��س» وجود دارد؟ اما همهجا
آگهی اس��تخدام «نجار» نیز هس��ت .اما

آی��ا دلیل میش��ود که یک نج��ار تولید
کن��د؟ مگ��ر در موردهای خاص ،معمو ًال
اینطور نیس��ت .ش��اید بگویید که یک
نج��ار قطعات بریدۀ چوب میس��ازد ،اما
این که یک محصول نیس��ت؛ هیچکس
پول نمیدهد که برایش بی هدف چوب
ببرن��د و چوبه��ا را ش��کل بدهند .پس
«کاری» که یک نجار میکند چیس��ت؟
کار او تعمی��ر اث��اث ی��ا س��اختن خانه یا
میزهاس��ت .در هر مورد ،محصول نجار
متفاوت اس��ت .اگر تعمیرکا ِر اثاث اس��ت
(یک کار معتبر) آنگاه باید بس��نجید که
چقدر از اثاث را خوب تعمیر کرده اس��ت.
اگر خانه میس��ازد باید بس��نجید که چند
ات��اق را بدون هیچ نقص نجاری تکمیل
کرده است.
نکت��ه اینجاس��ت ک��ه «برنامهنویس��ی
رایان��ه» مث��ل «نجاری» ی��ک مهارت
اس��ت ،نه یک کار .ش��ما اگ��ر بخواهید

بدانی��د که یک فرد چقدر بهرهوری دارد،
روش ی��ک مه��ارت را اندازه نمیگیرید.
ماحصل
ش��ما معیاری از محصول را که
ِ
آن مه��ارت اس��ت میس��نجید .ب��رای
فهمی��دن این نکت��ه کار پیشپاافتادهای
مث��ل تایپ کردن ب��ر صفحهکلید را ،که
بخشی از مهارت روزانۀ یک برنامهنویس
رایان��ه اس��ت ،درنظ��ر بگیری��د؛ ام��ا آیا
به��رهوری برنامهنوی��س را با ش��مارش
تعداد کلیدهایی که روزانه بر صفحهکلید
میفشارد میسنجید؟ بعید است!
س��نجش تع��داد خط��وط کد ش��اید به
پیشپاافتادگی شمارش تعداد کلیدهای
فشردهش��ده نباش��د ،زی��را واقع�� ًا مثل
محصولی میماند که برنامهنویس تولید
ک��رده اس��ت .ی��ک خط ک��د مثل یک
محصول��ی اس��ت ک��ه میت��وان آن را
تحویل داد ،حتی اگر ناچیز باش��د .اما آیا
واقع ًا خودش یک محصول اس��ت؟ اگر
ب��رای کاری  1000خط کد تخمین بزنم
و قرار باش��د یک میلیون تومان برای آن
بگیرم ،آیا کارفرمای من هزار تومان هم
ب��رای تحوی��ل ی��ک خط از ک��د به من
میده��د؟ خیر! کارفرم��ا پولی پرداخت
نمیکند زیرا من اص ً
ال محصولی تحویل
ندادهام.
پ��س چط��ور این اصل را در دنیای واقعی
ب��هکار بگیریم ت��ا بتوانیم محصول یک
برنامهنویس را بهدرستی بسنجیم؟

تعیین یک معیار معتبر
اول بای��د بفهمیم که برنامه چه چیزی را
تولید میکند که برای کاربران ارزش��مند
است؟ معمو ًال این کار را با بررسی سریع
هدف نرمافزار انجام میدهیم .مشخص
کنید که نرمافزار ش��ما به چه گروهی از
اف��راد کم��ک میکند ،و نتیجۀ آن کمک
را چگونه میتوان یک محصول دانست.
مث ً
ال اگر نرمافزار به افراد کمک میکنند
ک��ه مالی��ات خود را ثبت کنند ،باید تعداد
بازگش��ت مازاد پرداخت��ی مالیاتی را که
اف��راد ب��ا نرمافزار ش��ما ثب��ت کردهاند
بس��نجید .درست است که افراد دیگری
نی��ز در ای��ن کار س��هیم هس��تند (مانند
مأموران مالیات) اما برنامهنویس دراصل
مسئول راهاندازی موفق و آسان کارکرد
اصلی این نرمافزار اس��ت .ش��اید برخی
برای انتخاب معیارهایی تالش کنند که
فق��ط مرب��وط ب��ه ام��وری اس��ت ک��ه
برنامهنوی��س ب��ر آن کنت��رل دارد؛ ام��ا
خودت��ان را ب��رای یافت��ن ای��ن معیارها
خس��ته نکنی��د ،الزم نیس��ت ک��ه برای
داش��تن یک س��نجش معتبر از بازدهی
ش��خصی ی��ک برنامهنوی��س ،معی��ار
منحصراً از شخص متأثر باشد.
جنبههای گوناگونی برای س��نجش یک
سیس��تم وج��ود دارد .ف��رض کنید که بر
ی��ک وب��گاه خری��د کار میکنی��د .یک
توس��عهدهندۀ س��مت کاربر (بَکا ِند) آن

وبگاه ممکن است تعداد درخواستهای
داده را که با موفقیت ثبت ش��دند درنظر
بگیرد؛ اما یک توسعهدهندۀ سمت سِ رو ِر
(فِرانتا ِن��د) کارت خرید س��ایت ممکن
اس��ت که تعداد مواردی را که با موفقیت
در کارتها ثبت ش��دند درنظر بگیرد؛ یا
اینکه چند نفر در روز وارس��ی برنامه را با
موفقیت طی کردند و مانند آن.
البته ش��اید بخواهیم مطمئن ش��ویم که
هر معیا ِر پیش��نهادی ب��ا معیارهای کلی
کل سیستم همخوانی داشته باشد .مث ً
ال
اگر یک توس��عهدهندۀ سمت کاربر فقط
«تعداد درخواست دادههای دریافتشده
در سمت کاربر» را بسنجد اما به صحت
ت و س��رعت ثبت یا مانن��د آن توجه
ثب�� 
نداشته باشد ،شاید ِ APIضعیفی طراحی
میکن��د که به فراخوانیهای زیادی نیاز
داش��ته باش��د و نهایت ًا به تجربۀ کاربری
آس��یب برس��اند .بنابرای��ن باید مطمئن
ش��وید که معیاری که مییابید با واقعیت
می��زان کمکرس��انی ب��ه کاربرانت��ان
سبکس��نگین ش��ود .در ای��ن م��ورد
بخصوص راهکار بهتر ،ش��مارش تعداد
پردازشه��ای صحیح درخواس��تهای
«ارس��ال پرداخت» اس��ت ،زی��را نتیجۀ
نهایی این است .منظور از این مثال این
نیس��ت که این تنها معی��ار ممکن برای
وب��گاه خرید اس��ت؛ فقط ی��ک مثال را
بررسی کردیم.
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وقت�ی که محصول ،کد اس�ت چه
کنیم؟
برخ��ی محصولش��ان ک��د اس��ت .مث ً
ال
محص��ول یک توس��عهدهندۀ کتابخانه
( )library developerک��د اس��ت .اما
بعی��د اس��ت ک��ه ک��د او فق��ط یک خط
باش��د؛ معم��و ًال ی��ک تاب��ع ،کالس ،یا
مجموعهای از کالسهاست .شاید برای
س��نجش یک توس��عهدهندۀ کتابخان ه
( )libraryمعی��اری مث��ل «تع��داد توابع
عموم��ی ِ APIکام ً
ال آزمونش��د ه برای
اس��تفادۀ برنامهنویس��ان» را درنظ��ر
بگیرید.
احتم��ا ًال ب��رای ش��مارش ویژگیهای
جدی��د تواب��ع موجود نیز باید کاری کنید،
مثل اینکه هر ویژگی جدید یک تابع را،
 APIآن را بهب��ود میدهد ،بهعنوان
ک��ه ِ
تحوی��ل ی��ک «تابع» جدید محس��وب
کنی��د .البت��ه چون در معی��ار اصلی گفته
ش��ده «کام ً
ال آزمونش��ده» ،هر ویژگی
ً
جدید نیز باید کامال آزمون ش��ده باشد تا
محسوب شود.
بههرحال ش��ما تصمیم میگیرید که آن
را محس��وب کنی��د؛ نکته این اس��ت که
حتی برای کارکناني که محصولشان کد

است (و تعداد چنین کارکنانی کم است)
نیز باید محصول را بسنجیم.
ب�رای افرادی که کارش�ان بهبود
بهرهوریتوسعهدهندههاستچه
کنیم؟
آخرین دس��ته از افرادی که کارکردش��ان
نیاز به سنجش دارد کسانی هستند که بر
بهب��ود به��رهوری توس��عهدهنده کار
میکنن��د .اگ��ر ش��غل کس��ی کمک به
کارآمدس��ازی و تسریع توسعهدهندگان
است ،بهرهوری او را چطور بسنجیم؟
اف��رادی که کارش��ان افزایش بهرهوری
توس��عهدهندگان اس��ت بیگم��ان
ب
محصوالت معینی دارند .چه در چارچو 
آزم��ون ( )testکار میکنن��د (ک��ه
دراینصورت مثل توسعهدهندۀ کتابخانه
آن را میس��نجید) و چ��ه ب��ر اب��زار
مورداستفادۀتوسعهدهندگانکارمیکنند،
در ه��ر دو م��ورد ،موفقی��ت آزمونه��ا یا
استفاده از آن ابزار را میسنجید .مث ً
ال یک
معی��ار س��نجش توس��عهدهندگان یک
سیس��تم باگیاب ( ،)bug trackerتعداد
باگهایی است که با موفقیت و بهسرعت
برطرف میشوند .البته ممکن است که با

لحاظ نحوۀ بهکارگیری ابزار در شرکت در
این معیار تغییراتی بدهید؛ شاید باگیاب
تصمیم داش��ته باشد که باگی برای مدت
بیشتری برطرف نشود؛ بنابراین سنجش
برطرف��ی آن باگ باید به ش��یوۀ دیگری
انجام بش��ود .عموم ًا برای س��نجش باید
پرس��ید که محصول یا نتیجهای که این
ابزار برای دنیا دارد چیست؟
ب یا بر ابزار معینی کار
ام��ا اگ��ر در چارچو 
نمیکنی��د چطور؟ در این موقع محصول
شخص به خو ِد مهندسان نرمافزار مربوط
اس��ت (نه ابزار یا چارچوب) .ش��اید بتوان
تع��داد دفعات��ی را ک��ه به ی��ک مهندس
کمک کرده است معیار قرار داد؛ یا میزان
زم��ان کار مهندس��ی ک��ه ب��ا تغییرات او
کاه��ش یافت��ه اس��ت ،البته اگ��ر بتوان
س��نجش معتب��ری از آن داش��ت (ک��ه
بهندرت ممکن اس��ت) .معمو ًال سنجش
کس��انی ک��ه کارش��ان بهرهورس��ازی
توس��عهدهندگان اس��ت از سنجش دیگر
انواع برنامهنویسی پیچیدهتر است .روش
دیگر برای س��نجش بهرهوری کسی که
ب��ر باال بردن بهرهوری تیمها کار میکند
س��نجش میزان بهبود بهرهوری تیمهای
تح��ت پش��تبانی او ب��ا گذر زمان اس��ت؛

حداقل میتوان نرخ بهبود معیارهای تیم
را س��نجید .مث� ً
لا ف��رض کنی��د که یک
محصول را فقط ازلحاظ میزان پولسازی
آن بسنجیم .البته این مثال ساختی است
و بهن��درت پ��ول میتوان��د تنه��ا معیار
سنجش یک محصول باشد .فرض کنیم
در هفت��ۀ اول ،محصول  400هزار تومان
درآم��د ایج��اد کند .هفته بعدی 410هزار
تومان و هفته بعدش  420هزار تومان .با
توجه به افزایش درآمد ،چندان بد نیس��ت
اما هیجانانگیز نیز نیس��ت .سپس خانم
ایک��س هم��راه تیم میش��ود و به تیم در
بهرهوری بیشتر کمک میکند .این هفته
محصول  450هزار تومان حاصل کرده و
ب��ا ادام��ۀ کار خانم ایکس این رقم به550
ه��زار تومان افزای��ش مییابد .از نرخ 10
ه��زار توم��ان در هفت��ه به ن��رخ  50هزار
تومان و سپس  100هزار تومان در هفته
رسیدیم .ظاهراً این نرخها برای سنجش
خانم ایکس مکفی هس��تند .البته ش��اید
عوام��ل دیگری باش��ند که موجب بهبود
این معیار ش��دهاند .پس این معیار کامل
نیس��ت اما اگر فقط یک عامل در توس��عۀ
بهرهوری دخیل بوده ،از بیمعیاری بهتر
است.

نتیجهگیری
برای س��نجش کلی کارکنان ،تیمها و ش��رکتها باید موضوعات زیادی را دانس��ت .در نکات ذکرش��ده فقط دربارۀ برنامهنویس��ان بحث کردیم ،اینکه بهطور کلی چه جنبههایی را
برای س��نجش آنها باید درنظر بگیریم .نیاز به دانس��تن نکات بیش��تری برای س��نجش صحیح ،تفس��یر صحیح س��نجشها و نحوۀ انتخاب معیارهای مناس��ب وجود دارند .البته
امیدواریم نکات فوق به شما در حل معمای چگونگی سنجش برنامهنویسها و تیمها و سازمانهای نرمافزاری کمک کند.
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کریستوفرآ ِلن ِوبر

مشرتک مدیاگابلین ()MediaGoblin
توسعهدهنده ،لینوکسکارِ ،وبکار ،بنیانگذار ِ
خودت�ان را معرف�ی کنی�د؟ چ�ه
کارهایی میکنید؟

اس��مـــم کــــریس��توفر آلـــ��ن
Christopher
وب��ره(Allan
 )Webber؛ کوتاهش میشه کریس
وب��ر ( .)Chris Webberالبت��ه ی��ه
کری��س ِوبِ��ر دیگ��ه ت��وی فض��ای
( FLOSSنرمافزاره��ای متنب��از و
رایگان  )Libreهس��ت که اونم توسعه
میده ....برای همین همیشه اسمم رو
بای��د کامل بگم! تو وبگاه ش��خصیم
درب��ارهم بخونی��ن؛ آدرس��ش این��ه:
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 ./https://dustycloud.orgت��وی
وب آیدنتیکا
ش�بکۀ اجتماعی متح�د ِ
( )identi.caک��ه روی  pump.ioاجرا
میشه و  octodon.socialکه روی
ماستودون ( )Mastodonاجرا میشه
هم میتونین دربارهم بخونین.
البت��ه متأس��فانه میبینی��ن ک��ه این
نمونهه�ای متح�د اجتماع�ی وب،

همچین هم متحد نیستن؛ اما باالخره
داری��م روش کار میکنی��م ...بع��داً
چیزهای��ی مث��ل  ActivityPubرو
ببینین.

مشترک
چند تا چیز رو بگم .بنیانگذار
ِ
گیانی��و مدیاگابلی��ن (GNU
 )MediaGoblinب��ودم ک��ه یه پلتفرم
میزبان��ی رسانهس��ت ،یه چیزی حدو ِد
 Flickerی��ا  SoundCloudی��ا
 .YouTubeویرایش��گر مش��ترک
مش��خصاتِ  ActivityPubب��رای
اتحادیه هم هستم؛ یعنی روی این کار
میکن��م ک��ه چط��ور وبگاهه��ای
توزیعش��ده باهم مکالمه کنن؛ این کار
ی��ه بخش��ی از کا ِر W3C Social
 Working Groupئ��ه .آدرس��ش اینه:

.https://www.w3.org/Social/WG

رئی��س مش��ترک گ��روه جامعۀ مرکز
رش��د (اینکوباتو ِر) W3C Social Web
هستم؛ آدرس��ش اینهhttps://www. :
./w3.org/community/socialcg

ش��اید یهطورهایی کارم تو مرکز رشد،
پیچوندن Social Working Group
ِ
تلقی بش��ه .گهگاه ب��ا  GNU Guixو
 GNU Guileه��م تعام��ل دارم ،توی
پروژهه��ای چندجانبه و مختلف دیگه
قبل
هم همینطور .چند س��ال پیشِ ،
اینک��ه مرکز هم��ۀ کارهام ،تماموقت،

وب باش��ه ،برنامهنوی��س ب��ودم و یه
موقعی رهبر Creative Commons
بودم.
 ActivityPubبیشتر وقتم رو میگیره.
ام��ا فکر کنم خیل��ی مهمه .این روزها
وب اجتماع��ی ی��ه بخ��ش بزرگ��ی از
زندگ��ی مردم��ه .از همه مهمتر ،تحت
کنت��رل چند تا ش��رکت کوچیکه .فکر
کن��م میتونیم کارمون رو بهتر کنیم.
 ActivityPubامیدواره که وب متحد
اجتماع��ی رو متح��د کنه؛ حتی تا اآلن
ه��م پیش��رفتهایی کردهی��م؛ نظ��ر
بعضی از وبهای متحد دیگه رو جلب
کردهی��م ،مث� ً
لا Mastodon، Next
 ،Cloudاحتم��ا ًال  GNU Socialو
 diaspora .MediaGoblinو
 Pump.ioه��م ک��ه خیل��ی وقت��ه
خودش��ون رو وقف استانداردها کردن.
ام��ا زم��ان معلوم میکنه .اآلن س��عی
میکن��م اس��تانداردها رو آزمون کنم؛
واقع ًا کار خس��تهکنندهایه .برای همین
گاهی حواسم راحت پرت میشه.
چن��د تا پ��روژۀ جانب��ی دارم که برای
بیشترش��ون وق��ت کافی ن��دارم چون
کارهای  ActivityPubبیشتر وقتم رو
میگی��ره .فک��ر کن��م باحالترینِش
 GNU 8syncباش��ه ک��ه پیادهس��ازی
م��دل بازیگ��ر در  Guileئه .در صفحۀ
خانگ��ی  8syncیک ویدئو هس��ت که
ِ
ارائ��ۀ  8syncرو ب ِ ِهم نمایش میده که
خو ِد مکاملهش یه  MUDئه (دخمه یا
بُعد یا دامنۀ چندکاربری) که همینطور
که توضیحش میدم مخاطب میتونه
بازیش کنه .اینطور چیزها واقع ًا بَرام
جالب��ه و امیدوارم بتونم وقتی پیدا کنم
که دوباره این کارها رو بکنم.
از چ�ه س�ختافزاری اس�تفاده
میکنید؟

فع ً
ت��اپ ThinkPad X200
ال یک لپ ِ
دارم که فلش��ش با Librebootئه که
معمو ًال قطعش میکنم .به  8گیگ َرم
و یه هارد داریو بزرگتر ارتقاءش دادم
ک��ه کارها رو مدیریتپذیر میکنه ،اما
کاش یه کارت گرافیکی بهتر داش��ت.
بههرح��ال درس��ته ک��ه میتون��م
 OpenGLرو بیدردس��ر رووش اجرا

گرافیکی
کن��م اما یک��ی از کارتهای
ِ
اینتِل��ه ( )Intelب��رای همی��ن ،روی
هرچی ِز س��هبُعدی ،بد کار میکنه .دلم
ب��رای کار هنری توی  Blenderتنگ
شده .اما دستگاهم تقریب ًا برای هرچیز
دیگه تا یه دهه واقع ًا دستگاه مقاومیه.
ش��اید علتش اینه که رایانهها اونقدر
ک��ه CPUها طی دهۀ آخر هوش��مند
شدن ،رشد نکردن.
قب ً
ال یه  ThinkPad X220داش��تم اما
چن��د س��ال پیش یه صحبت��ی با جان
س��الیوان ک��ردم؛ درب��ارۀ Intel ME /
 AMTصحب��ت میک��رد و منم گفتم:
هان؟!!! چرا تابهحال دربارهش نشنیده
شبکۀ اجتماعی
توزیعشده یا متحد
(Distributed/
Federated Social
 )Networkیک
شبکۀ اجتماعی است
که مرکزیتزدایی
(غیرمتمرکز) شده و
بین مهیاکنندههای
مجزا ()provider
توزیع میشود؛ از چند
وبگاه اجتماعی
تشکیل میشود که در
آن کاربران هر جامعه با
کاربران دیگر سایتها
ارتباط برقرار میکنند.
از دید جامعهشناختی
میتوان این ایده را
همارز با ایدۀ تبدیل
کردن رسانههای
اجتماعی به خدمات
همگانی و دولتی
دانست .وبگاههایی که
در شبکههای اجتماعی
توزیعشده حضور
دارند ،با دیگر سایتها
همکنشپذیرند و با
آنها متحد هستند و
بهاصطالح یک اتحادیه
(فدراسیون) را تشکیل
میدهند.

بودهم؟ یه د ِر ُپش��تی سطحپایین برای
تقریب�� ًا هر رایانهای؟! خالصه؛ ش��روع
کردم به جستوجو؛ وقتی فهمیدم که
درمعرض یه واس��طِ وبی هس��تن که
ِ
میتون��ن ازش ،حت��ی وقتی ماش��ین
خاموشه ،با ماشین تعامل کنن ،شوکه
ش��دم .فکر کنم هدفش��ون از این کار
توس��عۀ تعامل��ی ب��وده ،اما ب��رای من
خیل��ی هش��داردهنده بودBIOS .م رو
بررس��ی ک��ردم و فهمیدم که روش��ن
ش��ده؛ ت��ازه هم��راه با ی��ه چیزی که
اس��مش  CompuTraceب��ود؛ اگه
بخوام خیلی خوشبین باش��م هدفش
ضدس��رقت بوده که اطالعات مربوط
ب��ه محل رایانهتو گ��زارش میده .یه
ش��رکت ضدس��رقت بهاسم LoJack
اج��راش کرده بود .هردوش��و خاموش
ک��ردم؛ تا یهح��دی میتونی مطمئن
بش��ی که خاموش ش��دن؛ اما چون کد
منبعی نداری ،واقع ًا نمیشه فهمید .اما
کل داس��تان روح رو از بدن��م پروند! تا
جای��ی ک��ه یادم میآد ،ی��ه دونه کلید
هس��ت ک��ه بهطور پیشف��رض برای
تم��ام ماش��ینها مس��تقر میش��ه
مث��ل ی��ه راه
()deploy؛ ی��ه چی��زی ِ
آس��ون ب��رای بهرهب��ردای از کل
سختافزاری که هست.
یهم��دت برای همه تعریف کردم .فکر
کنم آدمهای معمولی ش��ک میکردن
که اونقدر که من میگم نگرانکننده
باش��ه .انگار بی��ن آدمهای FLOSS
«عقدۀ کاس��ندرا» بیش��تر شیوع داره؛
حاال چه خوب چه بد! (عقدۀ کاس��ندرا
یه پدیدۀ روانشناختیه که وقتی کسی
ی��ه چیز رو دقی��ق پیشگویی میکنه
همه باورش��ون نمیش��ه و نادیدهش
میگی��رن -تو اس��اطیر یونان آپولون
عاش��ق کاس��ندرا میش��ه و به��ش
ِ
پیشگوی��ی یاد میده اما کاس��ندرای
بیچاره از آپولون خوشش نمیآد .اونم
نفرینِش میکنه همۀ پیشگوییهاش
درست دربیاد اما کسی باو ِرش نکنه!)
خ��ب ،چن��د وقت پیش درب��ارۀ Intel
 AMTی��ه خبری دراوم��د که یه باگ
وحش��تناک موجب به��رهوری ناجور
ش��ده .فکر کنم م��ردم اآلن این رو یه
مشکل تلقی میکنن .حاال آیا اینتل و

 ATMمیتونن بدون این مش��کالت
یه تراشههای جدیدی رو بیرون ب ِ َدن؟
مطمئ��ن نیس��تم .ام��ا م��ردم واقع�� ًا
میخوان.
یــ��ه صفــحهکـــلی�� ِد Kinesis
 Advantage2داش��تم چون چند سال
پیش ش��دیداً آس��یب فش��ار تکراری
گرفتم؛ ن ِشانگان (سندر ِم) آسیب فشار
تکراری رو کس��انی میگیرن که زیاد
پش��ت می��ز ب��ا رایان��ه کار میکن��ن؛
عالئمش گزگز کردن و سوزش و درد
دس��تها و گ��ردن و غیرهس��ت .ی��ه
موقع��ی ب��رای  ctrlو  altاز پ��دال پ��ا
اس��تفاده میک��ردم ام��ا ی��ه جورایی
کنا ِرش گذاش��تم؛ نمیدونم چرا؟! چرا
آدم از پاه��اش ب��رای برنامهنویس��ی
اس��تفاده نکنه؟ همینط��وری بیکار
بمونن که چی؟!
از چ�ه نرماف�زاری اس�تفاده
میکنید؟

زندگ��یم رو ت��وی GNU Emacs
میکن��م! ب��ا  mu4eبرنامهنویس��ی
میکن��م و ایمی��ل میخونم ،با org-
 modeکه فوقالعادهست ،زندگیم رو
سروسامون میدم.
بیش��تر توزی�� ِع  GuixSDازGNU/
 Linuxرو اج��را میکن��م؛  Guixمدیر
بس��تۀ فضای کارب�� ِره(userspace
 )package managerک��ه روی هر
توزیعی میشه اجراش کردGuixSD .
ه��م هم��ون  Guixئ��ه که به ش��کل
فوقالع��ادۀ  distroدر اوم��ده .به چند
دلی��ل فوقالعادهس��ت؛ اول اینک��ه یه
مدیر بس��تۀ بهدردبهخ��وره؛ فکر کنم
م��ردم منظ��ورم رو نفهم��ن؛ منظورم
اینک��ه مث��ل  Gitب��رای کل
سیس��تمعاملتون میمونه .تا حاال شده
یه ارتقا ( )upgradeداش��ته باشین که
بد از آب دربیاد؟ توی  Guixمش��کلی
نیس��ت؛ همیش��ه میتونی��ن عق��ب
طعی بین مدیریت
برگردین .بهعالوه َق ِ
بستۀ  ،distroکه همه میخوان مقاوم
و قوی باش��ه ،و مدیران بس��تۀ زبان رو
برای توس��عه برط��رف میکنه؛ توی
توس��عه آدمها میخ��وان محیطهای
مجزا داش��ته باش��ن تا روی بستههای
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معین یا با این بس��تهها کار کنن .توی
 Guixی��ه ویژگ��ی «محیطی» خوبی
دارین که اگر با گردشکارهای توسعۀ
 Pythonآش��نا باش��ین ،چیزی شبیه
ِ virtualenvجهانی��ه .ت��وی تم��ام
پروژهه��ای جدی��دم یه فای��ل guix.
 scmم��یذارم و اگ��ه  Guixداش��ته
guix
میتونی��ن
باش��ین،
 environment -l guix.scmرو
اجرا کنین و براتون یه پوس��ته ()shell
ب��ا هرچی��زی ک��ه الزم داری��ن ک��ه
برنامهش نوشته بشه باز میکنه.
یه چیز واقع ًا هیجانانگیز دیگه دربارۀ
 Guixهس��ت ،اینک��ه همهچی��ز در
 Guileنوش��ته میش��ه ،ک��ه ی��ه نوع
 Schemeئ��ه ،ک��ه یه ن��وع  Lispئه؛
 Lispی��ه نوع زبان برنامهنویس��یه که
همهج��اش یهعالمه پرانتز داره .عالوه
ب��ر اینک��ه  Guixکام ً
ال  Libreئه ،فرق
بین  Guixو  Nixهمین پرانتزهاست.
 Guixکام� ً
لا ب��ا همون زبان نوش��ته
میش��ه ،ازجمله تعاریف بس��ته .واقع ًا
عالی��ه ک��ه از این جنبۀ  Lispاس��تفاده
کنی��م ،اینکه «کد ،دادهس��ت ،و داده،
کدس��ت) .معن��یش این��ه ک��ه کل
سیس��تـمعاملتــون تمــ��اموکمال
قابلبرنامهنویسیه .بعداً میگم چرا این
اهمیت داره.
اخی��راً از مدیر پنج��رۀ StumpWM
اس��تفاده میکن��م ک��ه بهنظ��رم
قابلتحملتری��ن مدی��ر پنجرۀ tiling
ئ��ه؛ ام��ا م��ن واقع ًا چیز بهت��ری رو تو
تخیل��م دارم .خوب��ه ک��ه ت��وی Lisp
نوش��ته بش��ه .عقیدۀ شخصیمه که تا
میش��ه چیزها رو توی  Lispبنویسیم.
قب ً
ال از  GNOMEاستفاده میکردم و
هن��وز فک��ر میکن��م خیل��ی عالی و
زیباس��ت .ام��ا خیل��ی س��خت بود که
بفهم��م چط��ور چی��زی رو ک��ه
میخواس��تم ،پیکربن��دی کنم و یهکم
ترس داش��تم ک��ه افزونهه��اش بین
نس��خههای مختلف ازکار ُبیفتن .دلیل
اصل��ی اومدنم به تفکر StumpWM
این��ه ک��ه  GNOME 3با OpenGL
خیلی س��نگینه .گفتم که؛ این لبتاپ
واقع�� ًا ب��رای  OpenGLخوب جواب
نم��یده .هن��وز فک��ر میکن��م
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طرفداره��ای  GNOMEدارن ک ً
ال
خ��وب کار میکن��ن و خوش��حالم که
خیلیها از  GNoMEبرخوردارن.
قب� ً
لا ت��وی  Blenderو The GIMP
ب��رای تفری��ح کار هنری میکردم .یه
مدت��ه وقتش رو ن��دارم ،ولی واقع ًا دلم
ب��راش تنگ ش��ده .ش��اید ی��ه روز یاد
بگیرم از  Kritaاستفاده کنم که بهنظر
خیلی باحال میرسه .تازه دوست دارم
بیشتر بازی توسعه ب ِ َدم.

سیستم رؤیایی شما چیست؟

آخجون چه س��ؤالی! خیلی چیزها! اول
از چیزهای ش��خصی ش��روع کنم؛ بعد
بسطش میدم به چیزهای اجتماعی.
گفتید سیس��تم رؤیای��ی؟! خب من یه
رؤیای بزرگ سیس��تمی دارم! دوست
دارم ی��ه چی��ز قابلپیکربن��دی مث��ل
 Emacsداش��ته باشم؛ حاال الزام ًا خو ِد
 Emacsهم نباش��ه ،اما قطع ًا در Lisp
قابلپیکربن��دی باش��ه .بهجای کلید
زدن ،دوس��ت داشتم با فکرم فرمانها
رو م��یدادم ام��ا میتونس��تم ک��ه به
هرچی��زی که میخواس��تم کنترلش
کنم پیوندش��ون بدم ( bindکنم)؛ مثل
کلی��د زدن ب��رای فرم��ان دادن توی
 .Emacsاگه بتونم ،باهاش گوش��یم
رو پ��رت میک��ردم تو آش��غالی! البته
هدفم بخش��یدنش یا بازیافتِش��ه .واال

دوست داشتم رایانۀ
شخصیم رو ،که سرتاپاش
سختافزار و نرمافزار libre
ئه ،روی بدنم وصل کنم .یه
پوشش تصویری جلوی دیدِ
معمولیم داره اما دوربین
نیست؛ نمیخوام کسی رو
تحتنظر بگیرم .اگه هم
دوربین داشته باشم حداقل
دریچۀ فیزیکی نداره که
معلوم بشه بستهست یا بازه

نیت خیر دارم!
سیس��تمعاملی که روی این ماش��ین
رؤیای��ی کار میکن��ه ازپایه یه چیزی
مث��ل  Lispباش��ه .یهمدتپی��ش ی��ه
مصاحب��های درب��ارۀ ماش��ین  Lispو
 GNUداش��تم ،اگ��ه بخونینِ��ش
میفهمی��ن تقریب�� ًا سیس��تم رؤیاهام
چطوری��ه .احتم��ا ًال معم��اریش،
ریزهس��تهایه ( )microkernelو ی��ه
طرحامنیتیظرفیتبنیاد(capacity-
 )basedداره؛ یعن��ی ی��ه چیزی مثل
طراحی GNU Hurd؛ اما  Hurdخیلی
مسخره شد؛ البته اآلن مثل کار کردن
گ��وگل روی طراح��ی ،OS
طرفداره��ای  Hurdفک��ر میکن��ن
طراحی خوبی دربیاد.
البت��ه رؤیاه��ای ب��زرگ رو ت��و س��ر
پرورون��دن خطرناک��ه! هرک��ی مقالۀ
ریچ��ارد گابریل رو با عنوان ‘worse
 ’is betterخون��ده باش��ه میدون��ه
منظ��ورم چیه؛ گابریل مدل نرمافزاری
«بدت��ر ،بهت��ره» رو مط��رح ک��رد که
بدونیم که حتی یه نرمافزار کمکیفیت،
اگ��ه کارکرد و کاربرپس��ندی الزم رو
داش��ته باش��ه بیشتر میتونه بازار رو به
خ��ودش جذب کن��ه .واقع ًا درسهایی
هس��ت ک��ه به ما ثابت ک��رده بهترین
طراحیها حتم�� ًا همون طراحیهایی
نیس��ت ک��ه َدووم میآرن��د .اما درآخر
بهتری��ن ایدهها از این طراحیها جون
سالم بهدر میبرن ،اما لتوپار شده!
ام��ا قان��ون ده��م  Greenspunرو
درنظر داش��ته باش��ین .ای��ن قانون یه
کالم قص��ار ت��وی برنامهنویس��ی و
خصوص ًا زبانهای برنامهنویس��یه که
Fortran
میگ��ه« :ه��ر برنامۀ  Cی��ا
ِ
س��ازی موقت��ی و
پیچی��ده ،ی��ه پیاده
ِ
نامناس��ب و بد ُمشَ ��خَ صه و ُکن��د و
نیمهکاره و باگدار از لیس��پ معمولیه
(».)CL
ضمن ًا ،تقریب ًا هر مفهوم خوبی از Lisp
بع��داً یهج��ا ب��هکار گرفته میش��ه و
محبوبی��ت پی��دا میکن��ه؛ بهج��زء
گذاری ( )notationپرانتزیش
نشانه
ِ
که باعث میشه توسعۀ تمام ایدههای
خوب ،ش��دنی بش��ه .اما خ��ب گفتین
رؤی��ات رو بگ��و ،من ه��م رؤیاهام رو

گفتم دیگه!
حاال سیستم اجتماعی توی رؤیاهام رو
بگ��م! فک��ر میکنم اآلن با یه بحرانی
مواجهی��م ک��ه اون ناتوانی مردم توی
استقرار سِ رورهاست.
وب
م��ن مدت��ی ت��وی ای��ن فض��ای ِ
غیرمتمرک��ز ب��ودهم؛ فهمی��دهم ک��ه
بخش��ی از مش��کل اینه که یادگیری
استقرار ( )deoployingخیلی سخته؛
بع��دش نگه��داری از سِ ��رورها ،ک��ه
کارش��ون رو ادام��ه بِ�� َدن ،برای مردم
دش��واره .م��ن ه��م جزءش��ونم ،حتی
بهعن��وان ی��ه مدافع ای��ن فضا .من و
دوس��تم ،دِب نیکولس��ون ،کلم��ۀ
 UserOPsرو بهج��ای DevOps
(عملی��ات توس��عه) س��اختیم .اآلن
اس��تقرار ت��وی تیمهای س��ازمانی و
استارتاپی ،که منابع خیلی ماهر و فنی
زیادی دارن و پول میگیرن که سِ ر ِور
بتونه کارش��و ادامه بده ،مطرحه .خب
اگ��ه بخوای��م خودمیزبان��ی (self-
 )hostingرو ب��ه دس��تهای م��ردم
بسپاریم ،فرضیات فضای غیرمتمرکز
متخصص
وب ،ش��دنی نیس��تن .همه
ِ
فنی نیس��تن و بیش��تر آدمها اونقدر
زمان ندارن.
خ��ب چن��د نف��ری رو میشناس��م که
موافقن ک��ه  UserOpsچقدر مهمه.
ام��ا همه با راهکارش موافق نیس��تن.
ش��خص ًا (حتم�� ًا نظ��رم رو ح��دس
میزنی��ن!) فکر میکنم که انجامش با
 Guixتصمیم درس��تیه .قب ً
ال گفتم که
 Guixخیل��ی قابلبرنامهریزیه؛ همین
از  Nixمتفاوت��ش میکن��ه .فکر کنم
واقع�� ًا اهمی��ت داره؛ چ��ون اآلن توی
بحران وحش��تناکی هس��تیم که برای
م��ردم اس��تقرار و ارتق��ا و بهروز کردن
سیستمهاشون خیلی دشواره .بهنظرم
 Guixمیتونه کمک کنه؛ یه صحبتی
با دوس��تم ،دیوید تامپسون ،در اینباره
داش��تیم .م��ردم میترس��ن ک��ه
ماشینهاش��ون رو ارتق��ا ب ِ َدن و ما این
مش��کل رو قب� ً
لا حل کردی��م؛ اما یاد
گرفتن تخص��ص الزم برای مدیریت
استقرار ماشین ،سخته .برای مدیریت
استقرار ماش��ین هنوز تخصص کافی
نداریم .یکی از دوستام همیشه میگه

 Guixاآلن مث��ل « Gentooب��رای
بزرگس��الها» میمون��ه؛ اما طبیعت
نویس��ی  Guixب��ه من این
قابلبرنامه
ِ
امی��د رو م��یده ک��ه میتونیم موفق
ش��یم؛ چون هر چیزی رو میشه توی
 Guileبنویسیم؛ میتونی برنامههایی
رو بنویس��ی که برنامه بنویس��ن .حتی
برنامههای��ی ک��ه تعاریف بس��تهها رو
بنویس��ن؛ حتی برنامههایی که تعاریف
سیستمعاملها رو بنویسن .فهمیدین
منظ��ورم چی��ه؟ تص��ور کنی��ن که یه
نص��ب
واس��ط وب داری��ن ک��ه اَ َزش
ِ
 MediaGoblinو  Prosodyو
 Wordpressرو انتخ��اب میکنین و
ت��وی اس��م دامنهت��ون (دومی��ن) پر
میکنی��د و واس��ط وب همهچی��ز رو
تنظی��م میکن��ه .خ��ب میتونی��ن
 GuixSDرو طراحی ریش��هتون قرار
بدی��ن و ای��ن کار رو باهاش خیلی تمیز
انج��ام بدین .بهع�لاوه میتونین ارتقا
بدین؛ و اگه خوب پیش نرفت همیشه
امکان عقب برگش��تن هس��ت! بدون
نی��از ب��ه جابهجای��ی وضعی��ت
پایگاهدادهت��ون و غیره .خوشبختانه
میتونی��م خیل��ی راح��ت ،ب��کآپ
بگیریم.
عالی��ه! م��ردم اآلن میتون��ن
س��رویسهای شبکۀ  Libreرو مستقر
کن��ن؛ خیلی هم عالی! حاال بیش��تر از
اون ،امی��د داری��م ک��ه هم��ه ب��ا یک

خب فایدۀ تمام این
خودکارسازیها چیه اگه ما
وقت تمام این منابع رو آزاد
نکنیم؟ واال من راهکار رو
نمیدونم؛ شاید راهِش،
درآمد پایۀ شهروند باشه
(نوعی تأمین اجتماعی که در
آن شهروندها ،مستقل از هر
درآمدی ،یه درآمد
بیقیدوشرط از دولت
دریافت میکنن) ،یا یه چیز
دیگه .اما شما چه آیندهای رو
میخواین؟ آیندۀ خودکاری
که انسانها وقتشون رو
میذارن رو کشف انسانیت و
بهبود دنیا ،یا آیندۀ
خودکاری که تمام پول بره تو
جیب یه عده ،و بقیه هم
بیکار و دربهدر بمونن؟

پروتکل ش��بکۀ مش��ابه حرف بزنیم...
شاید با ActivityPub؟ حاال یه شبکۀ
اجتماع��ی غیرمتمرکز داری��م .ایول!
افتادی��م رو غلت��ک! ام��ا هن��وز ی��ه
پیچهای��ی ت��وی سیس��تم رؤیای��یم
هس��ت؛ فع� ً
لا تم��ام نمونهه��ا توی
 ActivityPubاز پیــــونــده��ای
(لینکهای)  https:// typeاس��تفاده
میکن��ن؛ بااینح��ال م��ا اجب��ارش
نمیکنی��م؛ امکانش هس��ت که مردم
اتحادیه رو با یه طرح  ِ uriمتفاوتی که
بیش��تر همتابههمتاس��ت (peer to
 )peerش��روع کن��ن .بهتر از اون اینه
که از ش��بکهای اس��تفاده کنیم که به
 DNSتکیه نداش��ته باش��ه ،یه چیزی
ک��ه بیش��تر توزیعش��ده باش��ه .فع ً
ال
کلیده��ای عمومی رو به پروفایل همه
ضمیم��ه میکنیم و خب داریم واقع ًا به
یه جاهایی میرسیم...
حتم�� ًا میگی��د یا خدا! ...تمام این کارها
خیل��ی زحم��ت داره! پ��س فایدۀ این
فن��اوری چی��ه؟ فایدۀ این «سیس��تم
ایدئال» چیه؟
ای��ن سیس��تمی که میگ��م فناوری
ب��رای فناوری��ه؟ یا ب��رای بهتر کردن
وضع بشره؟! ای بابا! انشاءاهلل مربوط
به آخری باش��ه .خب بعضیها میگن
تا انگیزۀ س��ودبری نباش��ه هیچکس
مای��ل نیس��ت کاری انج��ام بده؛ ولی
کس��انی ک��ه ای��ن رو میگ��ن حتم�� ًا

دوستهای هنرمند نداشتن .کارهای
زی��ادی میش��ه انج��ام داد ک��ه واقع ًا
اهمی��ت دارن و بودجه دادن براش��ون
دیوونگ��ی میخواد (ت��وی ریاضیات،
عل��وم ،انسانشناس��ی ،زمینهه��ای
مهندسی ،هنر ،ادبیات ،محیط زیست،
خدمات اجتماعی یا همون مجوزهای
رایگان نرمافزاری قدیمی).
راس��تِش ی��ه ایدۀ رایگان اس��تارتاپی
دارم ...خیلیخیل��ی ه��م درب��ارهش
ج��دیم! ی��ه ش��رکتی ک��ه تم��ام
جایگاهه��ای مدیری��ت اجرائیش��و
خودکار کنه .ذینفعان رو هدفگیری
کن��ه و بگ��ه ک��ه ه��وش مصنوعی با
کارگران پشتمیزیش میتونه خیلی
عملکرد بهتری برای استهالک هزینه
داش��ته باش��ه؛ معنیش این��ه که پول
زی��ادی ب��ا ح��ذف اون جایگاهه��ای
پرهزینۀ اجرایی حفظ میشه .این کارو
بکنی��ن! میبینین که چقدر طبقۀ مر ّفه
ک��ه مان��ع خدمات و رف��اه اجتماعی و
درآمد پایۀ شهروند هستن پشتشون رو
به شما میکنن.
چیزهایی که خودم رووش کار میکنم
خیلی بودجه میخواد .میتونین از من
ت��وی  Patreonی��ا ب��ا کم��ک ب��ه
مدیاگابلی��ن ازطری��ق  FSFی��ا با کار
پیمان��کاری ب��ا من ب��رای پروژههای
نرمافزاریتون پشتیبانی کنین.

مديريتپـروژه ازتـئوريتاعمل
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محمدبهنیا

کارشناس سئوو دیجیتال مارکتینگ
خودتان را معرفی بفرمایید.

سلام .محمد بهنیا هس�تم متولد سال
 1365و فارغالتحصیل رشتۀ مهندسی
فناوری اطالعات؛ از س�ال  83در زمینۀ
فناوری اطالعات سابقۀ فعالیت دارم.

اصلیتری�ن زمین�ۀ فعالی�ت ش�ما
چیست؟

بنده از سال  1390بهصورت تخصصی
در حوزۀ مدیریت و بهینهسازی سایت
فعالی�ت مینمای�م و در ای�ن م�دت ب�ا
ه�دف بررس�ی و کار ب�ر روی کلم�ات
کلی�دی منتخ�ب زمینهه�ای ش�غلی
مختل�ف ،ب�ه بهینهس�ازی و مدیری�ت
س�ایت مش�غول بودهام و نتایج بسیار
خوبی کسب کردهام.

شغل فعلی شما چیست؟

درحالحاض�ر فعالیته�ای بن�ده به دو
قسمت تقسیم میگردد؛ ابتدا مدیریت
درگاهه�ای (پورت�ال) ملی ،مانند همراه
اول ،س�ازمان فناوری اطالعات ایران،
س�ایتهای مط�رح خب�ری و
فروش�گاهی… ،و همچنی�ن مدیریت
دپارتم�ان بهینهس�ازی ش�رکت
دادهپرداز که در این دپارتمان خدمات
س�ئو ،دیجیت�ال مارکتین�گ و کلی�ۀ
س�رویسهای مرب�وط ب�ه متقاضی�ان
ارائه میشود.

چق�در برای اینکه در حوزۀ فعالیت
اصل�ی خود تأثیرگذار باش�ید تالش
کردهاید؟
ت�ا جای�ی ک�ه ب�ه خاط�ر دارم ،ب�رای
رس�یدن ب�ه اهداف�م همیش�ه تلاش
زی�ادی کردهام و بهای زیادی نیز برای
آنه�ا پرداختهام؛ البته این بها بهمعنای
صرف�اً پرداخ�ت هزین�ه نیس�ت؛ بلکه
گاهی برای اس�تفاده از تجارب اساتید
ف�ن س�اعتها انتظ�ار کش�یدهام 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 میش�د ،از موانع زیادی
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عب�ور ک�ردم ت�ا بتوان�م  4س�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
تالشها به سعیوخطا برمیگردد و
ی�ک بهینهس�از خب�ره و متخصص
تنه�ا ب�ا کس�ب تجرب�ه و تلاش
بلندم�دت در ای�ن عرص�ه ق�ادر به
فعالیت خواهد بود.

آی�ا کاره�ا و پروژههای�ی را ک�ه
بهانج�ام رس�اندهاید ،موج�ب
خوشحالیتان شده است؟

یکی از افتخارات و خوش�حالیهای
من که در س�ال  2017اتفاق افتاد،
معرف�ی بن�ده بهعن�وان  3نف�ر از
برتری�ن متخصصه�ای س�ئو در
ای�ران ازن�گاه مرج�ع تخصص�ی
المللی Woorank
بهینهس�ازی بین
ِ
بوده اس�ت و امیدوارم بتوانم روزی
در پروژهه�ای بینالملل�ی ن�ام و
پرچ�م کش�ورم را در زمین�ۀ س�ئو و
دیجیت�ال مارکتین�گ بهاهت�زاز
درآورم.
دق�ت داش�ته باش�ید زمان�ی ک�ه
مدیری�ت و بهینهس�ازی ی�ک
وبسایت یا بهینهسازی شبکههای
اجتماع�ی ی�ک مجموعه ب�ه بنده یا
تی�م ما س�پرده میش�ود ،عموماً در
ش�رایط نامناس�بی قرار دارند و در
ای�ن مرحله ما با صرف زمان ،انجام
فعالیته�ای موردعالقۀ موتورهای
جس�توجو و انج�ام ه�ر آنچه جزء
تجربهه�ای کسبش�ده در س�طح
جهان�ی میباش�د ،ی�ک فعالی�ت
آنالی�ن را ب�ه موفقی�ت و حض�ور
چش�مگیری در موتوره�ای
جستوجو و نمایش سرویسهای
کارب�ردی به کاربران میرس�انیم و
ای�ن ب�رای کل تی�م م�ا بهانۀ خوبی
برای جشن گرفتن خواهد بود.
در ی�ک کالم ش�عار هلدین�گ
دادهپ�رداز «موفقی�ت م�ا در گ�ر ِو

موفقیت مش�تریان ما اس�ت» ،باور
قلب�ی تکت�ک اعض�اء ای�ن تی�م
است.

ب�رای اینک�ه عالقهمن�دان در
 SEOش�روع به فعالیت کنند ،چه
کارهای�ی بای�د انج�ام دهن�د؛ آیا
م�دارک خاص�ی را داری�د و ب�ه
عالقهمندان پیشنهاد میکنید؟

همانط�ور که قب ً
ال ه�م گفتم ،برای
آموزشه�ای س�ئو مس�تند دقیقی
وجود ندارد؛ اش�خاصی که آموزش
میدهن�د با توج�ه به تجارب خود و
مطالب�ی ک�ه از دیگ�ران دریاف�ت
کردهان�د آم�وزش میدهند؛ اما این
آموزشها بس�یار خطرناک هستند؛
زی�را اگر از منب�ع معتبری اطالعات
دریاف�ت نش�ود میتواند ب�ا انجام
آنچه که در سایتها اعمال میشود
آس�یبهای جدی به ِ SEOس�ایت
وارد ش�ود و در برخ�ی فعالیته�ا
میتوان�د منج�ر ب�ه ازبی�ن ب�ردن
تمام�ی جایگاهه�ای فعل�ی و آت�ی
س�ایت ش�ود .ب�رای همی�ن
آموزشهایی را که دریافت میکنید
با حساسیت انتخاب کنید.
م�ن بهش�خصه دارای مدارک�ی از
جمل�ه – Google Digital garage
Google AdWords – Google
Analytics – Woorank SEO
 Expertمیباش�م ام�ا ای�ن مدارک
مالک انجام بهینهسازی تخصصی
نیست و این تخصص در گذر زمان
بهوج�ود میآی�د .پ�س اگ�ر
عالقهمن�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
مدیری�ت و بهین�ه س�ازی س�ایت
میباش�د ،به طور موازی با مدیران
پروژه فعالیت داش�تهام و به جرئت
اعالم میدارم زمانی که یک پروژه
ب�ه صورت همزمان با مدیریتهای
چن�د جانب�ه پی�ش م�یرود موفق و
قابل سنجش خواهد بود.

بهنظ�ر ش�ما مدیری�ت پ�روژه
چق�در میتوان�د در موفقی�ت ی�ا
شکست اهداف تأثیرگذار باشد؟
معتق�د هس�تم در مجموعهه�ای
پروژهمح�ور ،مدیر پروژه پرچمدار
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 بهق�ول
معروف کار را به کاردان بسپاریم.
بهغی�ر از موض�وع اصل�ی
کس�بوکارتان ،در چ�ه حوزههای
دیگری فعالیت دارید؟ حتی اگر کار
نباش�د و ج�زء عالقهمندیه�ای
شخصی باشد .من عاشق خلبانی با
 RCو جزء انجمن مدلرهای تهرانی
هس�تم .چندی�ن هلیکوپت�ر  4و 6
کانال�ه دارم و تازگ�ی ش�روع ب�ه
برنامهری�زی برای خرید هواپیمای
کنترل�ی ک�ردهام .هم�کاران من از
ش�وخطبعی م�ن زی�اد صحب�ت
میکنند ش�اید دلی�ل آن عالقۀ زیاد
من به تئاترهای کمدی باشد؛ خیلی
خوش�حالم ک�ه ای�ن تفریح�ات و
عالقهمندیه�ای م�ن با همس�رم
مش�ترک اس�ت و ه�ردو از ای�ن
برنامهها لذت میبریم.

چقدر وقت شما را میگیرد؟

فق�ط آخ�ر هفتهه�ا ی�ا تعطیلات
رسمی حداکثر  3ساعت.

چند ساعت در طول روز مطالعه
میکنید؟

مطالع�ات م�ن عموماً دربارۀ  SEOو
 Digital Marketingاس�ت و در
زمانهای اضافه کتابهای موفقیت
و مدیریت را مطالعه میکنم.
تص�ور میکن�م ک�ه اگ�ر مجموع�ۀ
زمانه�ای مطالع�هام را محاس�به
کنم ،روزانه یکساعتونیم باشد.

ای�ن روزه�ا در س�طح جامعه با
چالشی روبهرو هستیم که انتخاب
ش�غل براس�اس درآمد نام دارد و
ن�ه عالق�ه .نظر ش�ما در اینباره
چیست؟
قطعاٌ درآمد نقش مؤثری در پیشبرد
عالی�ق دارد؛ یعن�ی ای�ن دو المان،
درکناره�م ،علتومعلول دوگانهاند؛

اگ�ر یک�ی از المانه�ا فعالیت مؤثر
نداش�ته باش�د ،نتیجۀ نهائی و مؤثر
دریافت نخواهد شد.
معتق�دم قویتری�ن عالقهمندیها
بدون کس�ب درآمدِ موردانتظار ،در
بلندم�دت ق�درت خود را ازدس�ت
میدهند.

ی�ک درددل کل�ی و عموم�ی ب�ا
مردم یا همصنفهای خود؟

م�ن ی�ک نکت�ه دارم ک�ه بهعنوان
درددل بی�ان میکن�م؛ ب�اور کنی�د
بهینهسازان سایت جادوگر نیستند
و معجزه نمیکنند!
اکث�ر اش�خاصی ک�ه قص�د دارند از
سرویسهای بهینهسازی استفاده
کنند ،بهدنبال معجزه هس�تند! برای
مثال یک وبس�ایت تازهتأسیس،
که از تاریخ ثبت دامنۀ آن  2ماه نیز
نگذش�ته ،توقع دارند که بهینهساز
در یک بازۀ یکماهه ،وبسایتشان
در تککلم�ۀ وی�ژهای ب�ه جای�گاه
نخس�ت نتایج موتورهای جس�تجو
دست پیدا کنند .این فعالیت نیاز به
زم�ان دارد و بای�د ب�ا صب�وری و
برنامهریزی بلندمدت نتایج مطلوب
را کس�ب کرد .پس صبر پیشه کنید
و اج�ازه دهی�د متخصص�ان در
بلندمدت برای شما معجزه کنند.

سخن پایانی

درپای�ان ،تش�کر وی�ژهای از مجلۀ
خ�ط دید دارم ک�ه زحمت زیادی را
برای پیش�رفت کنترل پروژه کشور
میکش�د؛ م�ن مطالب وبس�ایت
خ�ط دی�د ،ش�بکههای اجتماعی و
مجل�ۀ چاپش�ده ای�ن مجموعه را
دنب�ال میکن�م؛ بهنظ�رم اطالعات
بس�یار مفیدی را به مخاطبان منتقل
میکنن�د .در بعض�ی پروژهه�ای
می�زان فعالیته�ای این
مش�ترک
ِ
تی�م را از نزدی�ک دی�دهام و دقت و
حساسیت این مجموعه برای ارائۀ
محت�وای کارب�ردی و خ�اص لمس
ک�ردهام؛ همینج�ا از مدیر محترم
این مجموعه سپاسگزاری میکنم
و ب�رای ای�ن مجموع�ه موفقی�ت و
توفیق روزافزون آرزو میکنم.

مديريتپـروژه ازتـئوريتاعمل

شـمـاره 2مهرمـــــاه1396
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جـو ِگـرنـد

مهندس رایانه ،هکرسخت افزار
اسم شما چیست و چه میکنید؟

اس��مم ج��و گ َِرن��د ( )Joe Grandآکا کینگپینه.
مهندس رایانه ،هکر س��ختافزار ،طراح محصول،
معل��م ،مش��اور ،دونده ،بابای��ی (!) ،دکتر افتخاری،
مج��ری یک برنامۀ تلوزیون��ی (با نا ِمPrototype
 ،) !Thisج��زء گروه هکرهای افس��انهای LOpht
مال��ک http://www.
 Heavy Industriesو
ِ
 /grandideastudio.comهس��تم .بیش��تر
زندگییم به س��اختن و جس��توجو و دس��تکاری
سیس��تمهای الکترونیک میگ��ذره .تخصصم ت ِو
مهندس��ی معکوس و تحلی��ل امنیتی محصوالت
س��ختافزاریه و ک ً
ال دوس��ت دارم به بقیه یاد ب ِ َدم
چطور محصوالت رو مجبور به کارهایی بکنن که
ب��راش طراح��ی نش��دن .دوس��ت دارم خودم هم
محصوالت��ی اخت��راع کن��م و ب��ا دنیا بهاش��تراک
بگ��ذارم؛ بعض��ی وقتها چیزهای کاربردی و مفید
میس��ازم ،بعضی وقتها هم چیزهای مس��خره و
الکی! بستگی داره حسم چی باشه.

از چه سختافزاری استفاده میکنید؟

دستگاه اصلیم یک  MacBook Pro "15ئه .بیشتر
وقتها درحال جابهجاییام و بین آزمایش��گاهم و
خون��ه و هت��ل و کالسه��ای درس رفتوآم��د
میکن��م .خیل��ی ب��دم م��یآد دادهه��امرو روی
رایانهه��ای بقی��ه ذخیره کنم (منظ��ورم  Cloudیا
هم��ون اَبره)؛ برای همین قی ِد حملپذیری لپتاپ
دسترسی همهمکانه به اطالعاتم رو زدم؛
راحتی
و
ِ
ِ
بهج��اش یه دس��تگاه رومیزی (دس��کتاپ) قوی
دارم .مهمتری��ن دس��تگاه تجزیهوتحلیل��م ی��ه
دیجیتال Agilent
نوس��اننمای (اسیلوس��کوپ)
ِ
 DSO7054Aئ��ه .هیچ��ی بهت��ر از دی��دن اینکه
س��یگنالهای الکتریک��ی واقع�� ًا دارن ت ِو یه لحظه
چی کار میکنن نیس��ت ،مخصوص ًا اگه قصدتون
اینه که بفهمین عملیات یه سیستم چطوریه و چرا
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کار نمیکنه .برای ش��نود و رمزگش��ایی ارتباطات
بین اجزا و سیس��تمهای فرعی داخل یه محصول
منطقی (الجی��ک اناالیزر) Saleae
از تحلیلگ��ر
ِ
 Logic Pro 8استفاده میکنم .یه مولتیمتر Fluke
خروجی HP E3630A
سی سه
ِ
 287و یه تغذیۀ دی ِ
دارم که رفیقهای قدیمی هم هستن.
روی می��زکارم یه سیس��تم هوی��ۀ Metcal MX-
 500Pو ی��ه ماکروس��کوپ اس��تِریئ ِو Vision
 Engineering Mantis Eliteدارم .ب��رای
دوبارهلحی��مکاری و کن��دن لحیم ،بس��ته به نوع و
محل قطعه ،از قلعکشهای  Weller WHA900یا
 Hakko FR-300یا  Chip Quik SMDاس��تفاده
میکن��م .ب��رای اس��تخراج دادهه��ا و برنامهریزی
میکروکنترلره��ا و وس��ایل حافظ��ه از برنامهری��ز
(پروگرام�� ِر)  Xeltek SuperPro 501Sاس��تفاده
میکنم .برای هک کردن سیستمهای تعبیهشده،
از چن��د پلتف��رم و م��اژول الکترونیک��ی مختل��ف
اس��تفاده میکن��م ،مث��ل  Propellerو BASIC
 Stampو  Arduinoو  .BeagleBoneاز چن��د
ابزار دیگه که هکرها برای هکرها س��اختهن ،مثل
JTAGulator، Bus Pirate،Bus Blaster ،
 ChipWhispererو HackRF Oneاس��تفاده
میکنم.
برایپیشنمونهسازی()prototypingوتولیدرومیزی
ازدوت��ااب��زاراس��تفادهمیکن��م:ی��هسیس��تمپیش
نمونهس��ازی PCB ِ T- Tech QuickCircuit 5000
ب��رای س��اختن بوردهای م��دار و یه MakerBot
 Thing-o-Maticب��رای چ��اپ س��هبعدی
خرتوپرت و محفظههای پروژه.
از چه نرمافزاری استفاده میکنید؟

سیس��تمعامل اولیهم  macئه و از اجزای استاندارد
مث��ل Mail، Keynote
برنامهه��ای کارب��ردی،
ِ
 Pages، Numbersو  TextEditاس��ـــتفاده

میکن��م .دوس��ت دارم تا جایی ک��ه میتونم ت ِو یه
محی��ط بوم��ی بمون��م؛ ام��ا وقت��ی الزم دارم از
نرمافزارهای مهندس��یای که ت ِو َمک پش��تیبانی
نمیش��ه استفاده کنم از VMware Fusionبرای
اجرای ویندوز و  Ubuntuاستفاده میکنم.
وقت��ی روی ی��ه وظیفه متمرکز میش��م کاراییم
بیش��تره؛ برای همین س��عیمو میکنم که لیس��ت
ب ِ ُکنه��ام ( )to do listرو ب��ا  Thingsتنظی��م کنم
ک��ه ت�� ِو کل روز کمکم کنه .درس��ته ک��ه تنها کار
میکن��م اما ی��ه موقعهایی تعامل انس��انی الزمه.
عاش��ق  Colloquyو  IRCاَم؛ دیوونهم میکنه و
ِ
ارتباط��م رو ب��ا دوس��تهام حفظ میکن��ه .برای
طرحبندیهای بوردهای مداری یا ش��ماتیکها از
 Altium Designerاس��تفاده میکنم .اولین بورد
م��داری حرف��هایم رو س��ال  1996ت�� ِو داس ب��ا
 Protel EasyTraxطراح��ی ک��ردم و ت��ا االن با
ای��ن اب��زار پی��ش رفتهم .برای کنت��رل تصویری و
مخزنه��ای  Gitاز  SourceTreeهم��راه ب��ا
 Beyond Compareاس��تفاده میکنم .برحسب
اینک��ه روی چ��ی کار کن��م ،از اب��زار نرماف��زاری
دیگ��های مث��ل  Microchip MPLAB IDEب��ا
CodeWarrior، Quartus Prime ،XC8
 OpenOCD، gdbو یا  IDAاس��تفاده میکنم.
ب��رای نمایش ویدئوه��ای پروژهها و محصولها با
 iPhone 4فیل��م درس��ت میکن��م و ب��ا iMovie
ویرایش میکنم .میگن بد فیلم میس��ازم؛ بیش��تر
ب��رام مهم��ه ک��ه اطالعات رو انتقال ب��دم تا اینکه
فیلم آخ ِر َسر چه شکلی بشه.
سیستم یا دستگاه رؤیایی شما چیست؟

دوست داشتم چند تا آزمایشگاه مخفیانۀ زیرزمینی
داشتم .ک ً
ال از منابع روزمینیم راضیم! اما خب یه
الیه زیر رفتن هم خوب بود!

ر

وی
ــ

د
اد
همنشست (سمپوزیوم) دفتر مدیریت
پروژه ( )PMOدر تاریخهای یکشنبه
 5نوامبر  2017و چهارشنبه  8نوامبر
 2017در هاس��تون تگ��زاس برگزار
شد.
موضو ِع اصلی این همنشست انتقال
ب��ه چاب��ک ( )Agileو دفتره��ای
مدیری��ت پروژۀ درحالتکامل بود .در
این همنشست ،که با حضور مدیران
اجرای��ی دفتره��ای مدیریت پروژه و
رهب��ران س��ازمانی و تصمیمگیران
ارش��د از سرتاس��ر دنیا برگزار ش��د،
راهبردهای اثباتشده برای موفقیت
بهبحث گذاشته شدند.
برنام��ۀ همنشس��ت  PMOمعموالً
شاخصی برای تشخیص جهتگیری
صنعت اس��ت؛ اینکه صنعت به کجا
م��یرود و متخصصان  PMOبه چه
فک��ر میکنند .هم نشس��ت PMO
نمایانگ��ر می��زان تمرکز به س��طح
س��ازمانی و نقش دفترهای مدیریت
پ��روژه در س��ال جاری ب��ود .چندین
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سخنرانیدرخصوصمصلحتگرایی
در چارچوبه��ای مدیریتی صورت
گرفت:
 پیادهس��ازی چاب��ک ( )Agileدر
دنی��ای آبش��اری (– )Waterfall
س��خنران :سِ ��ث نورب��رگ (Seth
 ،)Norburgناظ��ر مدیری��ت برنامۀ
شرکت Caterpillar؛
 مدیریت یک س��بد تلفیقی پروژه-
آنی ماریه کونس��ور (Anna Marie
 )Consorمدیر پروژۀ  AVPشرکت
 Navy Federal؛
  PMOتلفیق��ی -مدیری��ت س��بد
تلفیق��ی پ��روژه -ریح��ان باق��ری
( )Rehan Baaqriمدیر ارش��د سبد
پروژۀ سازمانی PepsiCo؛
هدایتتیمهایخودمدیریتکننده
ریچ��ارد
(خودس��ازمانده)-
سیگلر( ،)Richard Siglerدانشگاه
لویاال ،ماریلند؛
 بهتری��ن روشه��ای چاب��ک/
تلفیق��ی -لیال رائ��و(، )Leila Rao

مربــ��ی نــ��اب و چـــاب��ک در
.AgileXtented
چند س��خنرانی دیگ��ر دربارۀ مفهوم
چابکی سازمانی انجام شد:
 مقایسگ��ذاری چاب��ک ب��رای
س��ازمان -دکتر ا ِدیوان��درو کانفورتو
(،)Dr. Edivandro Conforto
گ��روه مش��اوره و تحقیق��ی EC
Confronto؛
 چه��ار قدم انتقال��ی برای افزایش
چابکی س��ازمانی -ل ِین فراسِ ر (Lain
 )Fraserمش��اور کس��بوکار در
شرکت مشاورۀ Jacobite؛
 رهب��ری مؤثر  PMOبرای چابکی
سازمانی -الکس ناسکیمِنتو (Alex
 )Nascimentoرهبر دفتر مدیریت
پروژه و مدیر برنامه؛
درنهای��ت بینشهای��ی دربارۀ نقش
مدیریت پروژه در س��طوح راهبردی
انتقال داده شد:
 پیش��برد دفت��ر مدیری��ت پروژه به
راهبردپذی��ری بیش��تر -دانیال پِدِل

( ،)Dannell Peddellدفتر مدیریت
دیجیتال Cineplex؛
پروژۀ رسانۀ
ِ
 دفت��ر مدیری��ت پ��روژه بهعنوان
مح��رک راهبرده��ا -آدی��ل لقاری
( ،)Adeel Leghariمدیرعام��ل
تحویل راهبردی اقدامات در شرکت
قرارداد و سرمایهگذاری العیون؛
 ارائ��ۀ راهبرد ب��رای مدیریت مؤثر
س��بد پروژه در محیطهای پرتغییر-
گِی��ت گانــلِ��ی (،)Kate Ganley
نایبرئیس & Group Programs
 Projectsدر ش��رکت Etihad
.Aviation Group
بخشی از همنشست به جایزۀ «دفتر
مدیریت پروژۀ س��ال» و چند گردش
ب��ه مکانه��ای مربوط ب��ه ،PMO
بهطورمثال مرکز فضایی جانس��ون
(به میزبانی ناس��ا) اختصاص یافت .با
 80بخش و  500ش��رکتکننده این
رویداد را میتوان بزرگترین رویداد
در تاریخ حیات  PMOدانست.

انتخ��اب مدیریت پروژه بهعنوان ش��غل
اول ه��رروز رواج بیش��تری مییابد .این
تغییر مهمی اس��ت زیرا مدیریت س��نتی
پروژه یک شغل ثانویه محسوب میشد.
گ��زارش ش��رکت بریتانیای��ی مدیریت
پ��روژۀ  Arras Peopleمؤک��د همین
موضوع است .در این مصاحبه از مدیران
پ��روژه پرس��یدند که آی��ا مدیریت پروژه
حرف��ۀ اول ی��ا دوم آنهاس��ت .نتای��ج

هیجانانگی��ز اس��ت؛ بیش��تر افراد هنوز
مدیری��ت پ��روژه را ش��غل دوم خ��ود
میدانن��د .بااینحال در ادامه مش��اهده
میکنی��د ک��ه معم��و ًال اف��راد جوانتر
مدیری��ت پ��روژه را ش��غل اول خ��ود
محسوب میکنند.
نتیجه این است که اگر افراد پاسخدهندۀ
بریتانیای��ی را برحس��ب س��ن درنظ��ر
بگیری��م ،مث��ل ش��کل زیر ،مش��اهده

میکنی��م ک��ه درصد بیش��تر افرادی که
مدیری��ت پ��روژه را ش��غل اول خ��ود
میدانن��د ،زی��ر  42س��ال دارن��د .اما اگر
تع��داد کلی را در نظر بگیریم ،محاس��بۀ
آنها از 43درصد از پاسخدهندهها کمتر
میشود.
مش��اهده میکنیم که افراد زیر  34سال
طی��ف وس��یعتری دارند و تع��داد واقعی
آنه��ا بیش��تر اس��ت؛ 54درص��د از

برگزاریدورههای کارآموزی
مدیری��تپروژهدر بـریتانیا

برگزارکننده Parallel :و Interserve
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پاس��خدهندهها را تش��کیل میده��د.
بنابراین ش��اید بت��وان گفت که انتخاب
مدیریت پروژه بهعنوان ش��غل اول رو به
فزونی است.
در ای��ن گزارش این پاس��خها مربوط به
اولی��ن دفعهای بود که از آنها پرس��یده
ش��د و تفاوت پاس��خها در چند س��ال بعد
نیز جالب است.

انتظ��ار م��یرود این رون��د در بریتانیا با
برنامههای آموزش��ی ِ جمعیت مدیران
پ��روژه بریتانی��ا ( )APMمانند «دورۀ
کارآموزی پیشگامان مدیریت پروژه»
شتاب سریعتری بگیرد .این دوره یک
اس��تاندارد معیار برای تمام کارآموزان
مدیریت پروژه تعیین میکند و توس��عۀ
دان��ش و ات��کا به مهارتها و رفتارهای
موردانتظار مدیران پروژه در دستورکار
این دوره است.
دو ش��رکت مدیریت پ��روژه بریتانیایی

دانش اصول مدیریت پروژه
دان��ش مدیریت پ��روژه با یک امتحان نهایی در
 12ماه اول سال ارزیابی میشود .این امتحان با
تکمیل م��درک مدیریت پروژۀ انجمن مدیریت
پ��روژه بریتانیا ( )APM PMQصورت میگیرد
ک��ه ش��امل یک امتحان سهس��اعته اس��ت که
شرکتکنندگان باید به  10سؤال انتخابی از 16
س��ؤال پاس��خ بدهند .آمادگی برای این امتحان
طبق نظام آموزش��ی  Parallelصورت میگیرد
ک��ه متش��کل از کارگاهه��ا ،آم��وزش مجازی،
پادپخشها (پادکست) و وبینارهای متخصصان
مدیریت پروژه است .از کارآموزان انتظار میرود
ک��ه س��ؤالهای تکلیفهای ماهان��ه و امتحان
آمادگی را قبل از امتحان نهایی انجام بدهند.

کارگاههای توسعۀ رفتاری و مهارتها
ع�لاوه ب��ر تئوری ،کارآموزان میآموزند که چگونه
در کارگاهها از ابزار و فنون مدیریت پروژه اس��تفاده
کنند .برحسب پروژۀ شبیهسازیشده ،این کارگاهها
مهارته��ای عمل��ی مدیری��ت پ��روژه را تقوی��ت
میکنن��د ،مانند مدیریت ذینفع��ان ،برنامهریزی،
تخصی��ص بودج��ه ،کنترل تغیی��ر ،گزارشدهی و
مدیریت ریسک.

 Parallel Project Trainingو
Interserve Learning and
 Employmentباهم ترکیب شدند تا
ی��ک دورۀ کارآم��وزی س��اختاریافتۀ
مدیریت پروژه عرضه کنند .این برنامه
برای تازهکارها 24ماهه و برای کسانی
ک��ه مهارتهای قبل��ی دارند 18ماهه
اس��ت و ش��امل سه بخش اصلی است:
دان��ش اص��ول مدیری��ت پ��روژه،
کارگاههای توسعۀ مهارتها ،و کاربرد
عملی مهارتها در محلکار.

به عمل در آوردن تئوریها
آخری��ن بخ��ش ای��ن کارآم��وزی ،بهکارگیری
مهارته��ای توس��عهیافته در کارگاهه��ا و
بخشه��ای تئ��وری دوره در ی��ک پروژۀ کاری
اس��ت .ای��ن بخ��ش را ی��ک مرب��ی کارآموزی
پش��تیبانی میکند اما برای دس��تیابی کارآموز به
ی��ک پروژۀ مناس��ب به پش��تیبانی کارفرما نیاز
است.

ارزیابی مرحلۀ پایانی
وقت��ی کارآم��وز تم��ام ای��ن بخشها را تکمیل کرد ،میتواند س��بد پروژه (پورتفولیو) خ��ود را برای ارزیابی نهایی
تحویل بدهد؛ که نش��ان میدهد چه آموخته اس��ت و همچنین یک مصاحبهای هس��ت که باید در آن اثبات کند
که به استانداردهای تعیینشدۀ  APMرسیده است.
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درآمد مدیران پروژه از سال  2017تا 2027

تقاض�ای روبهرش�د ب�رای حرفهه�ای
پروژهمح�ور منج�ر بهش�دتگرفتن خلأ
جهان�ی اس�تعداد میش�ود و همی�ن موجب
ای وافر در مدیریت پروژه
فرصته�ای حرفه ِ
خواهد ش�د و البته انتظار میرود که درآمدهای
ای�ن زمینۀ کاری نیز رش�د چش�مگیری داش�ته
باش�د .س�ازمانها روزبهروز بیش�تر بر حرفههای
مدیری�ت پ�روژه متک�ی میش�وند ت�ا اقدامات راهب�ردی را
پیادهس�ازی کنن�د ،تغیی�رات را هدای�ت کنن�د و ابتکارات�ی را
پیش�نهاد بدهن�د .طب�ق آخری�ن گ�زارش مؤسس�ۀ مدیریت
پروژه ،کل صنعت فعلی متوجه شده است که ارزش مدیریت
پ�روژه در ده�ۀ پی�ش رو ،موج�ب رش�د ناگهان�ی تقاضا برای
مهارتهای مدیریت پروژه خواهد شد .خصوصاً مدیران پروژه
با خود مجموعۀ باارزش�ی از دانش و مهارتها را به س�ازمانها،
که روزبهروز به اجرای پروژههای راهبردی در س�الهای آتی نیاز
خواهند داش�ت ،میآورند .بااینحال این گزارش نش�ان میدهد
ک�ه ب�ا ی�ک خلأ دردسرس�از مابی�ن ای�ن تقاض�ای افزاین�ده و
کارشناس�ان پروژه مابین س�الهای 2017
مهارتهای موردنیاز
ِ
ت�ا  2027روب�هرو هس�تیم .این خأل موج�ب فرصتهای حرفهای
ش�گفتآوری برای کس�انی اس�ت که در مدیریت پروژه جویای
حرفه هستند و البته با افزایش درآمد آنها همراه خواهد بود.

خألاستعدادها
بسرتی برای رشد
درازمدت

وسعت خأل مهارتها

$

طبق گزارش�ی که گروه اقتصادی آندرس�ون تهیه کرده ،تا س�ال 2027
نیاز اس�ت که کارکنان حدود  90میلیون نقش مربوطبه مدیریت پروژه را پر
کنن�د .ای�ن نقشها ش�امل مدیران پروژه ،مدیران برنامه ،مدیران س�بد پروژه،
برنامهری�زان زم�ان ،تحلیلگ�ران تج�اری ،متخصصان مدیری�ت تغییر و غیره
اس�ت .این افزایش بهموجب صنایع مختلف ایاالت متحده ،که معموالً از
مدل پروژهمحور برای تش�خیص مزایا و دس�تیابی به هدف و تمرکز
راهبردی استفاده میکنند ،سرعت میگیرد .نرخهای فرسایشی
مانند بازنشس�تگیُ ،کنشیار (کاتالیزور) دیگری برای وس�عت
یافت�ن خلأ مهارته�ای موردنی�از مدیری�ت پروژه اس�ت.
درادامه تقاضای حرفههای مدیریت پروژه را ،که در برخی
از صنای�ع ،درنتیج�ۀ عوام�ل فرسایش�ی و گسترش�ی،
روبهفزونی است ،بررسی میکنیم.
 7میلیون شغل در ساختوساز و ساختوتولید


 5میلیون شغل در خدمات اطالعات و انتشارات

 6میلیون شغل در امور مالی و بیمه

 7میلیون شغل در خدمات حرفهای و مدیریتی

 279000شغل در تسهیالت عمومی

 49000شغل در نفتوگاز


جهانی شدن مدیریت پروژه

ام�ا تکی�ه ب�ر مدیریت پ�روژه در ده�ۀ آتی فقط
مختص ایاالت متحدۀ آمریکا نیست .خأل مهارتهای
پروژهای در کارشناسان مدیریت پروژه در کشورهای بسیاری
در سرتاس�ر دنی�ا اث�ر میگذارد .طبق این گ�زارش ،اگر خأل مهارتهای
مدیری�ت پ�روژه ادام�ه پی�دا کند و نقشها تکمیل نش�وند ،نتیج�ه میتواند تلفات
مجموع یازده
بالق�وهای در تولی�د ناخال�ص داخل�ی ( ،)GUDبالغ بر  208میلی�ارد دالر ،در
ِ
کش�ور باش�د (بریتانیا ،ایاالت متحدۀ آمریکا ،امارات متحدۀ غربی ،عربس�تان س�عودی،
ژاپن ،هند ،آلمان ،چین ،کانادا ،برزیل و استرالیا).
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چطور خأل مهارتها به فرصتهای شغلی بیشتر تعبیر میشود

تخمین شغلهای مدیریت پروژه برحسب کشورها از  2017تا 2027
کشور

سال 2017

سال 2027

چین
هند
ایاالت متحدۀ آمریکا
ژاپن
برزیل
آلمان
بریتانیا
کانادا
استرالیا
عربستان صعودی
امارات متحدۀ عربی

 34.9میلیون
 14.7میلیون
 6.7میلیون
 3.4میلیون
 1.9میلیون
 1.9میلیون
 1میلیون
690184
474495
201127
73352

 46میلیون
 21.7میلیون
 8.8میلیون
 3.8میلیون
 2.4میلیون
 2میلیون
 1.2میلیون
779828
574399
228077
93861

درآمد مدیران پروژه برحسب تعداد سالهای تجربه

خأل مهارتهای مدیریت پروژه بهمعنای فرصتهای وافر برای کسانی
اس�ت ک�ه حرف�ۀ مدیری�ت پ�روژه را دنب�ال میکنند .با توج�ه به اینکه
کارشناس�ان مدیری�ت پ�روژه بهط�ور متوس�ط  82درص�د بیش�تر از
کارشناسان غیرپروژهای درآمد دارند ،تخمین زده میشود که افزایش
شغلهای پروژهمحور در دهۀ بعدی موجب فرصتهای شغلی پردرآمد
بسیاری خواهد شد ( 2.1میلیون فقط در ایاالت متحده).
تقاض�ا ب�رای حرفههای پرمهارت مدیریت پروژه نش�انگر ارزشش�ان
ب�رای کسبوکارهاس�ت ،که مایلاند راهبرده�ا و راهبریها به بهترین
نح�و و ب�ا دقت بیش�تری اجرا ش�ود .ای�ن تقاضا همچنین ب�ه باال بردن
حق�وق ای�ن کارشناس�ان ب�اارزش منج�ر میش�ود .نهمی�ن مصاحبۀ
ِ
متوسط  105200دالر برای
درآمدی  PMIنشان میدهد که که ساالنه
مدی�ران پ�روژهای ک�ه در ایاالت متحده کار میکنند صرف میش�ود .در
ِ
افزایش حقوق ،برحسب سالهای تجربه ،وضعیت
متوسط ساالنۀ
زیر
ِ
م�دارک ،جای�گاه ،بزرگ�ی تیم پروژه ،و تکنیکهای مدیریت پروژه ارائه
میشود:

درآمدهای مدیران پروژه برحسب مدرکهای PMP

سالهای تجربه

درآمد متوسط

مدارک PMP

متوسط درآمد

کمتر از سه سال

 74900دالر

دارندگان گواهی PMP

 111000دالر

 3تا  5سال

 85000دالر

بدون مدرک PMP

 91000دالر

 5تا  10سال

 100000دالر

 PMPکمتر از یکسال

 95000دالر

 10تا  15سال

 112200دالر

 PMPبین  1تا  5سال

 104000دالر

 15تا  20سال

 120000دالر

 PMPبین  5تا  10سال

 120000دالر

 PMPبین  10تا  15سال

 124000دالر

 20سال به باال

 125000دالر

 PMPباالی  20سال

 133000دالر

درآمدهای مدیریت پروژه برمبنای تکنیکهای بهکارگرفتهشده در مدیریت پروژه

جایگاه

متوسط درآمد

 135000دالر
مدیر PM/PMO
مدیر سبدپروژه (پورتفولیو)  128000دالر
 120000دالر
مدیر برنامه
 105000دالر
مدیر پروژه III
 95000دالر
مدیر پروژه II
 87000دالر
مدیر پروژه I
تخصص مدیریت پروژه  85000دالر
 110000دالر
مشاور مدیریت پروژه
درآمد مدیریت پروژه برحسب اندازۀ تیم

تکنیک مدیریت پروژه

کمتر از یکسال

 1تا  5سال

 6سال به باال

اندازۀ تیم پروژه

درآمد متوسط

چابک/تعاملی/مدیریت پروژۀ افزایشی ،اسکرام
Extreme PM
مدیریت پروژۀ فرایندمحور
مدیریت پروژۀ زنجیرهای
مدیریت سبد پروژه
مدیریت برنامه
مدیریت ارزش کسبشده
مدیریت پروژۀ ناب ()Lean
مدیریت زنجیرۀ بحرانی
مدیریت پروژه آبشاری
مدیریت ریسک
مدیریت تغییر
مدیریت منابع

 103000دالر
 106000دالر
 107000دالر
 107070دالر
 96788دالر
 93502دالر
 101000دالر
 105000دالر
 107000دالر
 100000دالر
 92750دالر
 95000دالر
 96000دالر

 109000دالر
 109377دالر
 100000دالر
 105000دالر
 108000دالر
 103000دالر
 107000دالر
 108000دالر
 104000دالر
 100000دالر
 100000دالر
 100000دالر
 97500دالر

 120000دالر
 120000دالر
 115550دالر
 120000دالر
 125000دالر
 122000دالر
 122500دالر
 120000دالر
 118000دالر
 116400دالر
 120000دالر
 116500دالر
 119000دالر

کمتر از  5سال
 5تا  9سال
 10تا  14سال
 15تا  19سال
 20سال به باال

 100000دالر
 107070دالر
 111000دالر
 115823دالر
 120000دالر
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 10رشکت ازبهرتین رشکتهای دورکار

کار ازراهدور ( )remoteچ��ه ب��رای
کارکن��ان و چه کارمندان نعمتی اس��ت.
اگر رؤیای کار کردن در شرکتی را دارید
کـــــ��ه امــــ��کان دورکــــ��اری
( )telecommunitingدارد ی��ا حت��ی
مش��وق دورکاری اس��ت ،جای این 10
شرکت در رؤیاهای شما خالی است!
کا ِر ازراهدور پاداش ارزشمندی است که
اس��تعدادهای فن��اوری را ب��رای کار در
س��ازمانها و مان��دن در آنه��ا تطمیع
میکند .هرچند ش��رکتهایی مانند یاهو
و  IBMسیاس��تهای دورکاری خ��ود را
ب��رای برطرف��ی مش��کالت فرهنگی و
تج��اری بزرگتر لغو کردهاند ،دورکاری
ِ
همچنان در صنعت فناوری ،درحال رشد
اس��ت و مادام اینکه این ش��رکتها یک
راهب��رد موفق برای کار ازراهدور داش��ته
باش��ند ،دورکاری موج��ب به��رهوری و
66

کاه��ش غیب��ت و افزای��ش حف��ظ
کارکنانش��ان میش��ودFlexJobs .
ش��رکتی اس��ت ک��ه انواع لیس��تهای
شغلهای انعطافپذیر ،ازجمله نیمهوقت
و دورکاری و خوی��شکاری را لیس��ت و
معرفی میکند .این ش��رکت یک لیست
از  100ش��رکت مط��رح در دورکاری و
فرصتهای ش��غلی توزیع��ی و ازراهدور
( )tRadب��رای س��ال  2017ارائ��ه کرده
لیست ساالنه ،شرکتهایی
است .در این ِ
ذک��ر ش��دهاند ک��ه از مجموعه 47000
ش��رکت ،در س��ال پیش ،بیشترین تعداد
ش��غلهای ازراهدور را در پای��گاهدادۀ
 FlexJobsداش��تهاند .این لیست شامل
ش��رکتهایی اس��ت که هم شغلهای
نیمهوق��ت و ه��م تماموقت دارند .اما چرا
افراد میخواهند که از راهدور کار کنند؟
معم��و ًال افرادی ک��ه خواهان دورکاری

هس��تند مایلان��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 میخواهند زمان بیشتری برای
خدمتگ��زاری ب��ه انس��انها و جامعه و
فعالیتهای بشردوس��تانه بیابند و نیاز به
انعطافپذیری زمان کارشان دارند.
 دلی��ل بعض��ی بیماریه��ای مزم��ن
است.
 کاهش اس��ترس دلیل دیگر دورکاری
است.
 برخی کمکخرج خانوادهاند.
 بعض��ی زمان بیش��تری برای س��الم
زندگی کردن میخواهند.
 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 نقلمکانه��ای
مکررن��د و به موقعیتهای ثابت ش��غلی
نیاز دارند.
برخ��ی ب��رای بهت��ر ک��ردن کیفی��ت
زندگیشان خواهان انعطاف بیشترند.
و اما  10ش��رکت اول لیست FlexJobs
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

ر

وی
ــ

د
اد

مدیریت هزینه ونقدینگیپروژهها

شروع رویداد :پنجشنبه  ۲۳آذر  - ۹۶ساعت ۱۰:۳۰
پایان رویداد :جمعه  ۲۴آذر  - ۹۶ساعت ۱۹:۳۰
مکان رویداد :تهران ،خیابان فاطمی ،نبش حجاب
موضوع رویداد :مدیریت ،مدیریت پروژه
برگزارکنندۀرویداد:ش��رکتراهبرانسیس��تمرس��تاک
برای اطالعات بیشتر با شمارۀ  44220680داخلی  105تماس بگیرید.
بستۀ آموزشی در روز اول دوره به تمامی شرکتکنندگان داده خواهد شد.
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هوشتجاری

وکاربردهای آن
در مقالۀ ش�مارۀ قبلی مجله ،با عنوان «گزارش تحلیلی»،
گفتیم شرکتهایی موفق هستند که نیازهای خود را بهتر
و سریعتر تشخیص بدهند و درنتیجه سؤالهای بهتری
بپرس�ند و جوابه�ای دقیق�ی بیابن�د .گفتی�م ک�ه چنین
قابلیتی به هوش تجاری نیاز دارد.
هوش تجاری ( )BIچیست؟
هوش تجاری بهمنظور تبدیل دادهها به یک «هوش
کاربردی» از خدمات و نرمافزارها استفاده میکند؛
ای�ن هوش کارب�ردی تصمیمات تجاری تاکتیکی و
راهبردی س�ازمان را مش�خص میکند .با ابزار BI
امکان دسترس�ی به مجموعهدادهها و تحلیل آنها
فراهم میشود و گزارشها و خالصهها و داشبوردها
و گرافها و نمودارها و نقش�هها و تحلیلهایی ارائه
میش�ود ک�ه در اختی�ار کاربران ق�رار میگیرد؛ این
کارب�ران درب�ارۀ وضعی�ت تجاری ،ه�وش جزءگرا
دارند.
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ه�وش تج�اری ( )BIب�ا تحلی�ل تج�اری( )BAچه
تفاوتی دارد؟
«ه�وش تج�اری» تحلیلهای توصیف�ی نیز نامیده
میش�ود؛ زی�را وضعی�ت فعل�ی و قبل�ی را توصیف
میکن�د .مای�کل ا ِف گورم�ن ،پروفس�ور مدیری�ت
ِیتون
عملی�ات و دانش تصمیمگیری در دانش�گاه د ِ
اُهی�و ،معتق�د اس�ت ک�ه « [هوش تجاری] به ش�ما
نمیگوی�د چ�ه کنید؛ به ش�ما میگوید چه بوده و چه
هس�ت ».ای�ن توضی�ح هوش تج�اری را با تعریف
تحلی�ل تج�اری ( )BAمقایس�ه کنی�د :ی�ک فرایند
فناوریمحوری که نرمافزار با آن دادهها را بهمنظو ِر
پیشبین�ی آنچ�ه رخ میده�د (تحلیله�ای
پیشبینیکنن�ده) ی�ا آنچ�ه ب�ا یک رویک�رد معین
ممکن است رخ بدهد (تحلیلهای تجویزی) تحلیل
میکند .تحلیل تجاری را گاهی تحلیلهای پیشرفته
مینامیم.

اما کارکرد هوش تجاری چگونه است؟
ه�وش تج�اری به کاربران تجاری نمیگوید که اگر
عم�ل معین�ی را انجام بدهند ،چ�ه اتفاقی میافتد و
باید چه کنند .بهعالوه هوش تجاری فقط به معنای
تولید گزارش نیس�ت؛ بلکه هوش تجاری به افراد
راهی برای بررسی دادهها و گرایشها و بینشیابی
میده�د .کری�س هاگان�ز ،نائبرئی�س عملی�ات
ش�رکت مش�اورۀ  ،WCIمیگوید« :بسیاری از افراد
دادن کارش�ان به
در کس�بوکار ب�رای بهت�ر انجام ِ
دادهه�ا نی�از دارند ».هاگانز خاطرنش�ان میکند که
اب�زار ه�وش تج�اری ب�ه تالشه�ای اف�راد برای
جستوجو و ادغام و پرسمان دادهها و دستیابی به
تجاری صحیح
اطالع�ات الزم برای اخذ تصمیمات
ِ
کم�ک میکن�د .هاگانز اظهار میکند که بهطورمثال
اگ�ر ش�رکتی بخواه�د زنجی�رۀ تأمین�ش را بهت�ر
مدیری�ت کن�د ،نی�از دارد ک�ه قابلیته�ای ه�وش
تج�اریاش را ب�رای تعیی�ن اینکه تأخیرها کجا رخ
میدهن�د و موارد تغییرپذیر درون فرایند حملونقل
کج�ا هس�تند تقوی�ت کن�د .این ش�رکت همچنین
میتوان�د قابلیته�ای هوش تجاری خ�ود را برای
کش�ف محصوالتی که بیش�تر از همه تأخیر مییابند
ی�ا ش�یوههای نقلوانتقال�یای که بیش�تر از همه در
تأخیرها دخیل بودهاند بهکار بگیرد .در اینجاس�ت
که متوجه ضرورت هوش تجاری در کس�بوکارها
میش�ویم .ش�ما چگون�ه ه�وش تج�اری را در
کس�بوکار خ�ود ب�هکار میگیری�د؟ تی�م مجل�ۀ
مش�تاق تحلیلهای کاربردی و
تخصصی خط دید،
ِ
برخاسته از تجربههای شماست.
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نویسنده :محمدرضا اسماعیل طهرانی

تحلیل و روش آن؛ حرکت به سوی پیرشفت و نه متوقف کردن

چرا مقایسههای جشنوارۀ
وب کارشناس��انهنیست؟
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مقایس�ه چیس�ت؟ روش مقایس�ۀ
صحیح چگونه است؟ آیا در بسیاری از
مواقع�ی ک�ه جه�ت اعلام بهتری�ن
عملک�رد بررس�ی ص�ورت میگی�رد،
مقایسه صحیحی انجام شده است؟
از اصلیتری�ن س�ؤاالتی ک�ه عموم�اً
درزم�ان اعلام بهتری�ن عملکرده�ا،
بهترین س�امانهها ،بهترین سایتها،
و بهطورکل�ی« ،تَرین»های هر موضوع
ص�ورت میگی�رد این اس�ت که روش

مقایسه چه بوده؟ پارامترهای مقایسه
چط�ور؟ آی�ا روش انتخ�اب ای�ن
«ترین»ه�ا صحیح بوده؟ موضوعی که
اخی�را ً ب�ا آن روبهرو هس�تیم ،انتخاب
چن�د نف�ر بهعن�وان داور و بعض�اً
صاحبنظر اس�ت که برحسب تجربۀ
خ�ود نظ�رات کارشناس�ی میدهند و
درنهای�ت ی�ک «تری�ن» را انتخ�اب
میکنند .اما این موضوعی است که در
آن بهشدت سلیقه دخیل است و همین

موضوع که عامل انس�انی دخیل است،
صحت این اعتبارسنجیها را با چالش
روبهرو کرده است.
ام�ا بهتری�ن روش قطع�اً خارج کردن
انس�ان از مرحلۀ تصمیمگیری اس�ت.
دراص�ل بای�د مراح�ل زیر درراس�تای
رسیدن به این مهم طی شود:
 .1تعیی�ن موض�وع کالن س�نجش و
مقایسه؛
 .2تعیین سطوح و مراحل سنجش؛
 .3تعیی�ن موض�وع ه�ر س�طح از
سنجش؛
 .4مش�خص ک�ردن طی�ف و تع�داد
شرکتکنندهها در این مقایسه؛
 .5تعریف تعداد پارامترهای مشخص
برای س�نجش همۀ شرکتکنندهها به
تفکیک سطح؛

 .6مشخص کردن امتیاز هر پارامتر؛
 .7ش�روع س�نجش طبق پارامترهای
مشخصشده؛
 .8اعلام امتیازه�ا به تفکیک پارامتر و
جمع کل امتیازهای کسبشده.
ام�ا اصلیتری�ن فوای�د ای�ن روش
چیس�ت؟ همانطور که در فوق اش�اره
ش�د ،کاه�ش دخال�ت و تصمیمگیری
انس�انی از مهمترین فواید این ش�یوه
اس�ت و البت�ه افزای�ش قابلتوج�ه
ش�فافیت در س�نجش ب�ه نوع�ی ب�ه
افزای�ش اعتب�ار رقاب�ت نی�ز کم�ک
میکن�د .برای مث�ال از رقابتهایی که
ای�ن روزه�ا در س�طح کالن ب�دون
پارامت�ر و ب�ا دخال�ت انس�ان صورت
میگی�رد میت�وان ب�ه جش�نوارۀ وب
اش�اره ک�رد ک�ه البت�ه نبای�د از ح�ق

گذش�ت؛ همینک�ه ای�ن جش�نواره با
حداق�ل درآم�د (گاه�ی صف�ر) و ب�ا
هزینهه�ای ناکاف�ی برگزار میش�ود،
خ�ودش نش�ان از هم�ت عال�ی
دس�تاندرکاران آن دارد ک�ه به نوعی
تحول�ی در ای�ن عرصه نیز محس�وب
میش�ود .ام�ا ب�ا افزای�ش تع�داد
وبس�ایتهای ش�رکتکننده در این
رقاب�ت ،و نح�وۀ داوری ،گاهی ش�اهد
ناداوریه�ای غیرعمدی (بهدلیل عدم
تخص�ص و ظاهربین�ی مخصوص�اً در
بخش داوری مردمی) هس�تیم .تصور
کنی�د ک�ه اگر داوران با تعدادی پارامتر
مش�خص ای�ن موضوع را طی س�ه یا
چهار س�طح بس�نجند و نتیجۀ آن نیز
اعلام ش�ود ،آی�ا کمک�ی فن�ی ب�ه
کسبوکارها نیست؟

شو
البت�ه پوش�یده نیس�ت که ه�ر رو 
کاری ،ازآنجه�ت ک�ه کیفی�ت بالذاته
انتهای�ی ن�دارد ،مطل�ق نیس�ت و باید
نس�بتبه بهب�ود روشه�ا نی�ز اقدام
کرد.
بهایندلی�ل «خ�ط دید» بنا دارد که
از ش�مارۀ  5نش�ریۀ خود ،بررسی
س�ایتها ،س�امانهها ،برنامههای
کاربــ�ردی (Applicationه�ا) و
فروش�گاههای آنالی�ن را با همین
روش س�نجش ،طبق پارامترهای
مش�خص ،نمرهده�ی کن�د .ای�ن
موضوع در ش�مارۀ بعدی ،بیشتر و
دقیقت�ر ب�ه اطلاع ش�ما عزیزان
خواهد رسید.
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